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prof, dr hab. Krzysztof Konarzewski
Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Miejsce testow wyboru
w kulfurze oswiafowej
STRESZCZENIE . lest to ujednoliconu procadura pobicrania praliki okreslonego zuchowunia i jej
inlerprelacji ilosciowej. Na swoistosc testu wyboru sklarJa sie nie lylko zarnkniyla forma odpowiadania. ale
lakza — jak wykuzuje analiza isliiiojfjcych K'stdw — odlworczosc i usirukturowania. Taniosc leslow wyboru
sprzyja ich umusowicniu. a musowosc — rozszarzaniu zaslosowari. Uzvcie testcnv wyboru do rozliczania szkol
umozliwia ini ingcrowanie w proces kszlafcenia, mimo jawnvch wad i aleorctycznoscL Sij dowody, z(' tost
wyboru mierzy co innago niz inne uisty rzakomo tej samej wiedzy. Wybierajtjc z pobudck ekonomicznych lest
wyboru. bezwiednie zmieniamy pojycia wykszlalcenia i zmuszamy szkoty, by dawalv uczniom cos. czego bye
moze nia uznalibvsmy za wartosciowa, gdybysmy o tvm pomysleli na chtodno. last wyboru nalezy do kullurv
tasmy produkcvjnaj. Waprobacie logo leslu mozna widziac pocliwalq socjalizacji,
ktora wytwarza sprawnych
wykonawcow. Miejscem tej socjalizacji jest oswiala dualna : jadna dla mas, ktorym wyslarczq ,,kompelancje ,
”
inna dla elily. kloraj b dq polrzabna zdolnosci koordynowania wysitku mas.

^

Czym jest test wyboru ?
last

to ujednoliconu (standardowa) procadura pobicrania

probki okreslonego zachowania sit;i przypo rztjdkowvwania taj probce liezby (uyniku surowego) . Taka procadura sklada si;
< z inslrukcji, zbioru zadaii
i w / orow ich wykonania. Inslrukcja i zadania standaryzujq warunki taslowania. a wzorv wvkonania slandaryzujij wynik . Dziyki lamu mozna porownvwac dowolna dwa wvniki ( z dokladnoscitj wyznuczonq przaz rze lelnosc K'slu ). a dalaj — znajdowac rozklady wynikow w populacjach i przeksztalcac je w wygodniejszq postac
(cantylowq, sK 'nowq itp.). Kiedy mowimy o slandaryzowanych lastach osiqgnit;? szkolnych, mamy na mysli
zardwno standaryzaejr; warunkow i wynikow surowych. jak i mozliwosc odniasiania lych wynikow do populacji.
Na czym polega ..roznica gaUmkowa” laslu w'ialokrotnago wyboru (multiple choice lest ) '? Na pozor
odpowicdz jest prosla — na tym, ze do kazdego zadania dohjeza si;kilka gotowych odpowied/i i wymaga od
badanego, by wybral sposrorl nidi wlasciwq. Probka zachowania, kloraj dostarcza last, to zal ‘in ci«|g wvbra nych opeji . Dopalnianiam taslu wyboru bylyby: lest krotkich odpowiadzi (short
anstver) , last swobodnych
odpow'iadzi (free response) itp. Mozna jadnak wqtpico uzvtacznosci klasyfikacji oparlaj na drugorzgdnej cesze
formalnaj. Sprobiijmy sklasvfikowac tasty osiqgniyc w bardziaj syslomatyczny sposob. I3;
( dq nam do tago
polrzabna trzy w'zglydy podzialu.
(

(

Zadania
•4

tworcz(

nieustruklurow'ane
0

/ j\
•

w

+
w

5
b §

g

tv.
E
+*
^

c c P

&s

odlworcza

uslrukturowunc

niaustruklurowaiKt

/ J\

c c c

-0 IS J3•

= 1I
St

N

/J \

r

O

% s3
O

S E
2 C3
Eb x

uslruklurowanc

/ J\

C

r i .§•

MJ
c
I
|
St
c

*

34
Pienvszv : dominujqcy lyp operacjiu / nyslowych , klorych uy / naga zadanie. Zadania odtwdreze wyma gajq wyszukania w parniyci dlugotnvalej wiadomosci Inb procedur spelniajqcyeli waruriki zadania. Zadania
tworeze wymagajq pomyslu, czyli nowej konstrukcji uniyslowcj (syntczy wamnkowzadania i zasobow pamiy «|eego warunki zadania. Id rozrdznienie moze zawiesc w odnicsieniu do pojedynezego
ci dlugotr \vafej), spelniaj‘
neznia ( zarlanie tworeze moze sie okazad odlwdrcze, jesli nezen praeowal nad niin \v przeszlosci, a zadanie
odtwdreze moze siy okazae tworeze, jesli nezen nie zapamiylal wymaganyeh wiadomosci Ini) pioeedur), lolez
trzebaje odnosie do prograinu ksztaleenia i objytej nim populaeji ucznidw.
Drugi: liczba wskctzowekukierunkowijqcych wykonanie. Zadania ustmkturowanczawicrajq duzo wska zowek : podajq wszystkie wiadomosci i prorodmy potrzebne do wykonania (luh jawnie odsylajq do nidi)
i gwnranlnjq islnienie poprawnego rozwiqzanin. Zadania nieiislniklumwane podajq malo wska /owok albo
topiijje w morzu informaeji nieislotnyeh luh mykjeyeli. Nie sugcmjq etapdw praey i nie dujq scislych kryle n’ow odrozniajqcych poprawne wykonanie od niepoprawnydi.
Irzeci : forma uclzielania odpowiedzi. Moze bye otwarta (five response), ograniezona (short answers)
Inb zamkniyta (multiple choice) .
Zdawalohy sie, ze Irzeci wzghjd podzialu jest niezalezny od dwoeli poprzodnich, ale od dawna wiadomo.
ze zamkniyta forma odpowiadania znaeznie ezyseiej towarzyszy zadaniom odtwdrezym i u.stmkuimwanyrn niz
jakimkolwiek innym. \\ bydqeych w ohiegn testaeh wyboru mozna ezasem znaleze zadania tworeze, np.:
,

.

«.\ asz car m i wspaniale plany : zdobveia Mandzinii i przylijc / cnia Komi. Marzv lakzc o zoslaniu panem Tybeui. IVagnie
opanowac Pcrsjy i zdobyc nie tvlko Boslor. |< » cz iak /.e l)ardanele ». / kldrogo roku pochorl /.i la wypowirrlz '' 1775. 1815. 1855.
1903. 1913 (SAT. 34% poprawnvdi odpowiedzi).

I)la knzdoj dodalnirj liezby calkow ilej / / zdefiimijmy A/ / jako liezby olr/ \ man;} z przcpisnnia cvfr liczliy / / w odw roinej kolej nosei i nrlr /umiia poczijikowyeli zer. np. A5 = 5. A30 = 3, A 125 = 521. Klore z ponizszyeh Iwierdzeri inns/.;} bye pmwd/iwc
dla wszyslkirli dodalnicli liczh calkow itycli :
I. A( A/i) = / / : II. A ( I( ) •/ / ) < 10 / / : l l l . A ( l 4- / / ) = I 4- Si . Zadnc: Tvlko k Tvlko ff ; Tvlko ! i H: Uszyslkie.
( SAT. 34% popraw nych odpowiedzi)

Wlnsciwc wykonanie inuInego zadania wymngn od neznia silniojszej inoiywaeji niz wykonanie lalwego zadania. Prawda :
I 'alsz (40% poprawnycfi odpowiedzi)
*
Ale takie zadania to rodzvnki w masie zadan typu ,,Jal< nazywamv... ? **, ,.Klo... ? ", ,,lle... ? itp. Nawet
testy opraeowane przez renomowane osmdki maj; j eo nnjmniej polowy pozycji wymagajqeycb prostej repro dukeji wiadomosci i fonnul. Levine i in ( 1070) opisali wvsilki nlepszenia testn majqeego mier / ye zlozono
nmiejytnosci medyezne. \V pierwszej wersji jak jednomyslnie nznali eksperei — ponad polowa zadan wy magala jedynie odtworzenia wiadomosci, a mniej niz czwarta ezyse — interpretaeji, oceny Inb zastosowania
twierdzenia. Podezas prae nad drugq wcrsjq dostarezono antorom testa wyraznyeh wskazdwek, jak budowae
tworeze zadania, i zapewniono pomoe roconzcninw. Mimo to wiekszose zadan nowi' j wersji nadal mierzyla
zapiimiylanie wiadomosci. lesty wielokrolnego wyboru okaznjij sii; zalem testami odtworezynii, nstrukturo wanymi i zamkniytymi.

—

Powody upowszechniania si? testow wyboru
Na duza skale ii‘st wyhorn (Army Alpha ) zaslosowano po raz pierwszv w armii amerykanskii' j podezas
I wojny sw iatowej. Potem zamteresowalo sii; nim s/.kolnictwo, zwlaszeza wyzsze, l)orykajt)ee si * z problemem
selekeji kandydatow. \\ 1926 r. pojawil si ‘pierwsz\ SAT (Scholastic Aptitude lest), ktoryin objyto 8 tvs.
neznidw. W latacli 80. liezby pomiardw testowyeh szacowano na 30 min roeznie ( bVcderiksen 1984 ) . Dzis jest
ieh zapewne wiyeej.
L podloza li‘j os/alaininj{|cej kariery lezy fakt . ze ti'st wyboru ckije prdbky zaehowania sir, klorq mozna
tanio przeksztaleae w wynik liezbowy. lanio — poniewaz meebanieznie i szybko. Nie trzeba zalmdniae am
lieznego, ani wvkwalifikowanego personeln. Niskie koszty jeszcze bardzi(*j zmniejszyly elektroniezne ezytniki
ktdre pojawily siy po II wojnie. \\ 1984 r. ageneja 17I S (Education 'TestingService) dysponowala maszynami,
ktori' jirzetwarzaly 10 tys. arknszv odpowiedzi nagodziny. Dziesiee lat pdzniej maszyny przt'twarzaly 15 tys.

^
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laniosc sprzyju umasowicniu, a masowose — rozszcrzaniu pola zastosowan. 0(1 konea la( 70. wykorzy stuje siy wvniki tcstowania do podcjmowaniu decyzji nic tylko o uczniach, lecz takze o szkolach, w ramach
rozliczania " szkoly przcz blizszc i dalszc otoczcnic spolccznc. Wyniki tcstowania uczniow staly
accountability: „
si;
< niiarq jakosci using oswiatowych. Udostgpniano jc olnvodom, szkolom i nauczyciclom, publikowano
w prasic. Szkoly, klorych uczniowic wykonvwali testy ponizoj norniy, byly poddawano inspckcji. lb wywicralo
staly nacisk na nauczycicli, by uczyli lego, czcgo wymagajt] testy. Mnozyly siy szkolenia, na ktbrycb rozklada no zadania testowe na szczegbfowe umiejytnosei i instruowano nauczycicli, jak ich nauczac. Udostypniano tez
dla cclow cdukaeyjnycir .
stare testy „
la polityka szvbko przyniosla owoce. \Y latach 70. wyniki tcstowania pogarszaty sig z roku na rok.
\V latach 80. zacz ly rosnfjc. Badania psychologiczne popicraly donicsicnia statystyki oswiatowoj. Badaeze
stwierdzali. zc czyste wykonywanie lestow polcpsza zapamiylanie wiadomosci i podwvzsza wyniki teslowa nia. Uczniowic. ktbrzy uczyli siy z myslij o tescie, wykonywali go lepiej (zwlaszcza pozycje wymagajtjce krbt kicj odpowicdzi) niz uczniowic. ktbrzy nic oczckiwali testu i uczyli si po to, „
by sig nauezyd”. Duztj popular nosciq cieszyly sig porownania dydaktyczncj skutocznosci roznych „formatbw ” testu. Stwierdzono up., zc test
kmlkieli odpowicdzi bardziej sprzyjal zapamigtaniu inforinacji niz test wyboru i zc przyrosl wykonania wscrii
lestow wyboru byl nmicjszy niz przvrost wykonania w serii tcslbw uzupclniania, co inoglo wynikac slqd,
zc obcowanie z opejami niepoprawnyini interferuje z pamigtaniem opeji poprawnych.
Zauwazmy: za spraw;} tcclmiki testy, ktbre zrazu mialy orzckac, czy uczcii opanowal trcsci nauezania,
upowszechniajq sig i zaczynajq wplywac na same tc trcsci i proccs nauezania. Dzi 'ki tcniu wyniki tcstowania
polcpszajtj sic,Icsly rosiiq w prestiz,a lobby ich producontbw zvjc dostatniej. Krajc, w klorych doltjd stosowa no „
intuieyjne’\ intcrakcyjne occnianic osiijgniyc szkolnych, gwaltownie inodcrnizujt] swojq oswialg, powotu jqc organizaeje do spraw cgzaniinow tcstowych. A przccicz testy wyboru majq liezne wady — jawne i ukryte.

^

^

(
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Jawne wady testow wyboru
Wrazliwosc na blgdv testu. Zacznijmy od oczywistcgo faktu: instrukcjc, zadania i opeje odpowicdzi
sq usiano blgdami — merytoryeznymi, jgzykowymi i typogralicznymi. Nic widzialem bozbfgdnego testu (nic
wylqczajqc l yell, kibresam budowalcm). Zapoznnjqcsig z lest ami Instytulu Badania Kompeleneji, natknqlcm
sig na zadanie „
Zapisz za pomocq wyrazenia algcbraiczncgo liezbg trzv wigkszq od x " . Mbj umysl, clieqc
razyv, wige odpowicdzialem 3x. Niestety, umysl autorow
nadac sens temu zdaniu, automatyeznie wstawil „
dzialal inaezej, bo wzor dopuszczal tylko : x +3: 3 >.r;.r <3.
Aoto przyktad bardziej subtelnego blgdu. WSAT II jest takic zadanie:
CZIITV boki osiiiiobjta foremnego Icztj na bokach kwadiam. Dlugosc boku kwadralu wynosi I . Jaka jest dlugo.se boku
osmiokqta? 1/3; 1 /( 1 + V2); 1/2; V2/3; 1 /3.

W wywiadzic po wykonaniu testu jeden z lepszyeh uczniow klasy VIII lak tlumaczyt swojq porazkg
w tym zadaniu:

Obliczylem, zc bok rbwna sig V2/( 2 4- V2), ale nic lakicgo nic bylo w odpowicd/.iach. Poinyslalem, zc trzeba to dopmwadzic
do lepszej postaei. wige ponmozylcm licznik i mianownik przcz (2 - V2) i wyszlo V2 — 1. lego tez nic hylo. l{oz \vi;jzalcm
zadanie jcszczc raz. ale wyszlo lak sanio. W tedy zaezqlern sig irocliy dcncrwowac. bo czas uciekal. Poinyslalcm, zc wioeg do
tego zadania pdznicj...

W islocic oba rozwiqzania SJJ rbwnowaznc drugiej opeji.

Wrazliwosc na liiestaranne czytanie. Zauwazmy, zc skrajnc ctapy tcstowania: zadanie i odpowiedz
widoczno, alt' tego, co posredniezy mi dzy nimi, nic widac. Domyslamy si , zc uezen musi zrozumicc
( gn « } e do zasobow painiyci scmjuityczncj i proccduralnej. Ale jest wide
zadanie i si;
sposobow zrozumic nia, wide strategii dostypu do zasobow i wide melod ich wykorzystania. Uezen, ktbry zakrcsla zbj opejy,
moze wiedziee, a uezen, ktbry zakrcsla dobn} — nic wiedzicc tego, co jest przedmiotem pomiaru. Dla czcgo tak bvwa?
st }

r

^

^
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Szczegdlowa analiza odpowiodzi ezyslo prowadzi do wniosku , zc uezniowic nieuwaznie ezylaji} leksl
zadania . Trzeba up. podac najwiykszq liezby ealkowity spclniajijcij nierdwnosc .i <-3. Ok . 30% uezniow za krcsla -2. a 17% -3.1 . Picnvsi nic rozumicjq pojycia spclniania nicrownosci. a drudzy rozumiejq (ich blqd
wynika z przooezenia warunku ..ealkowita ' ) . Dwio hl dnc odpowiodzi nic s; j wit;c rownowaznc. Podobnio
z poHchwylliwym zadanicm w teseie wicdzv religijncj. Uczcn mint orzoc, czy prawrkj jest , zc ...lezus Cliry slus jest ezlowiekicm , klory staf sic Syncm Bozym dla naszogo zbawienia '. Zadanie to okazalo siy bardzo
trudne (odpowiodzi „Nie” udziolilo jcdynic 6% uezniow) i calkowieic niotrafnc ( wspdtczynnik korolacji
z kp znyni wynikiem In i zerowy) . Zadanie micrzyto raezej starannosc czytania niz znajomosc katcchizmu .
Tylko patrzec, jak zaezniemy uezye dzicci czytania instrukcji i zadan testowych zc starannosciq wymaganq
dotijd lylko od sapera.

^

^

—

Wrazliwosc na zgadywanie. Jcsli wiem odpowiadam , jesli nic wiem zgadujy . Dostypnosc tej
strategii wykonvwania testa wyboru od dawna sp dza sen z oczu konstruktorow. Jedni radzq umieseie prog
zaliezenia powyzoj wyniku, klory mozna osiqgnqc metodq zgadywania ( w przypadku testa ..prawda
lalsz powyzoj polowy zadan ) . godz.qc sit;, by driigorzodna ccclia loslu kontmlowala waziuj docyzjc; oswia lowij. Iiini wymyslajij roznc poprawki na zgadvwanic, choc kizywdzij one tycli , ktdrzy nic zgadywali .
Dobrego wyjscia nic widae.

—

^

—

"

Ateoretycznosc. Zauwaziny, zc testy osiqgni c szkolnych to wynalazck ezysto cmpiiyczny. Wirlzi my, zc dzialnjfj. ale nic wiemy, dlaczego dzialajq i kiedy dzialaji} nic tak , jak oczekujemy, poniewaz nic
dysponujemy leoriij psyebologiezni[, ktdra wiqzatabv wykonanie testa zc zmicniajijcymi sit; zasobami indy widualncgo umyshi .
Wcziny nj ). zdroworozsqdkowc zalozcnie, zc wyniki testowania rosnq w miary rozwojn poznawczcgo
ueznia. Przyjinujc sit; jc up. wAnglii i \\ alii . ' National Curriculum kazdy standard osiijgnice (attainment
target) jest rozfozony na 10 poziomow osiqgnigc (levels of achievement), ktdre przyporzqdkownjc sit; liniowo
wickowi ueznia ( np. siedmiolatok powinien znajdowae sit; na poziomieod 1 do 3, a szcsnastolatck na poziomic
otl 4 do 9). Ozyjcdnak nic bywa lak . zc zrozumicnie pojocia ( zwlaszcza niefcnomenalislycznego lub konlrin tuicyjnego) prowadzi przejsciowo do obnizenia wykonania tesla ? Czy zrddlem blyddw nic mozc bye to,
zc dzicekt ) zaezyna uswiadamiac sobic problcmatveznose zagatlnicnia , bierze pt )d uwagy wiycoj przeslanek ,
podcjmaje wcwn trznv dialog z pytajqeym ? Cdyby tak bylo. nicktore blt;dv swiadezvlyby o post 'pic poznawezyni . Nic znam wynikdw badaii bozposrcdnio potwiordzaj'«]cyeli taktj niozliwosc, ale sain odkrylem kiedys
lakie zadanie geometryezne, kldrc, dzicci z klasy zorowej wykonujfj znaeznic It'picj niz uezniowic kkasy l \
( Konarzewski 1985). Bve mozc ei drudzy zbyt szeroko wvkorzystujij nowtj zdobyez poznaweztj (slruklurt;
operaeji konkretnyeh ), bye inoze ieli wictlza przejsciowo traei spdjnosc. \V podobnyrn duelui wypowiada sit;
wybitnv llzyk ( Bt )gcrs 1986, s. 107 ) : przceytni uezniowic wpisujq sit; w niyslenie egzaminatora, wybilni mogq
dostrzee, zc inna opeja jest jeszeze lepsza. Na cgzaininic ustnyni majtj szanst; przckonac tit ) nicj koniisjt;, alt'
z leslcin niepodobna dyskutowae.
Inna zagadka : t » tl dawna wiadomo, zc w lypowyeh leslaeh osiijgniye lepicj wypadajij ekslrawcrlyey niz
inirowertyey. Czy jt'st tak dlatego, zc pierwsi lepicj siy ueztj, bo majtj jak si nicmqdrzc powiada wiykszy
zasob energii , ezv mozc dlatego, zc sprzyja im sytuaeja testowania (ckstrawcrtycy mogij myslcc jcdnowyinia
rowo, ignorowac uboeznc skojarzt'nia ) ? Dlaezcgt ) lek przed egzaminem (test anxiety) jednym poniaga, innym
przcszkadza ? lego rodzaju fakty sugcrujq , zc wynik leslowania w jakiejs t:zt;sci zalczy otl prottesdw konlmlo wania einocji . Nieslety, nic t ) tym nic wiemy
ale nic przcszkadza to w budowaniu krajowego syslcinu
cgzaininow testowycl i .

^

^
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^

^

—

^

—
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—

Ukryte wady testow wyboru
IValnosc testa wvbora

.

—

Czy lesly wyboru mier/ j it ) saint ) eo iiint ' testy ?
lo pylanic ma potlsliiwowe znaezciiic. / 1 slrony
badaezy najpierw padaty uspokajajtjee odpowicdzi , poniewaz wykrywali oni bartlzo wysokit' wspdlezyniiiki
,

*
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korelacji ( wokoliey 0,9) miydzy wynikami tcstow wyboru i tcstow krdlkich odpowiedzi . Dokladniejsze analizv
( konfirmacyjna analiza czvnnikowa) ujawnialy czasem drugorzydny czvnnik formy odpowiadania, ale tylko
w tcstach rozumicnia tckstu. a nic w tcstach rozumowania niatcmatyczncgo 1 (np. Traub i Fisher 1977) .
Nicstoty, to wyniki , krzepiqce zwolennikdw tcstow wyboru , sq uogolnianc nieprawoniocnie. Pordwnywanic
tcstow mzniqcych sic formq odpowiedzi ma sens jcdynic przy ustalcniu wyzszyeh pozionidw klasyfikaoji.
Wznanycli mi badaniacli autorzy brali gotowy test wyhom i najego podstawie hudowali test kmtkicb odpo wiedzi. Wniosek, ze forma odpowiadania nie robi rozniey, trzeba wiyc ograniezye do tcstow odtwdrezyeh
ustmktnrowanych .
Jak jest w tcstach innego rodzaju , dowiadujemy si9 z pomyslowego badania Frcdorikscna i Warda ( 1978) .
Zbtidowali oni test ( Formulating / lypotheses) , kldry nazwalbym twdrezym, nstruklurowanym i otwartym .
Kazdq pozyejy testu stanowil krdtki opis pewnego badania ( z dziedziny nauk o zachowaniu ) i jego wynikdw
( w postaci tabcli lub wykresu oraz komentarza ) . badany mial wysunqe rnozliwe wyjasnienic wvnikow i sfor nuilowac hipotezy konkurcncyjne, ktdre nalezaloby rozwazye2. Na podstawie faktycznic udzielanych odpo wicdzi autorzy stworzyli zamknigtq wersjt; tego testu . Wspolczynniki korelacji tniydzy wynikami wersji otwartej 1 zamkniy'tcj okazalv sic bardzo niskie ( jakose pomystdw: 0, 18, liezba pomysldw : 0.19) . Wniosek jcs( pro sly: obit * wersje nie mierzq tego samego konslruklu .
Jak siy przekonac, co mierzy kazda z nich ? Autorzy wlqezvli do analiz wyniki typowych tcstow psycho logicznych . Okazato siy , ze ezynniki : wiadomosci i rozumowanic slowne korclowaly podobnic z wynikami obu
wersji testu , ale czynnik Cuilforda: plynnose ideaeyjna korelowal tylko z wersjq otwartq . Ponicwaz plynnose
ifleaevjna lo z gmbsza ( yle, eo szybkose przeszukiwania zasobdw pamiyci dlugolrwatej w eelu wysunieeia
odpowiedniego pomyslu . mozna uznac, ze wykonanie testu w wersji zamkniylcj nie wymaga generowania
pomysldw. Znaezy to, ze zmiana formy odpowiedzi znosi ( lub ogranieza) twdrezy eharakter testu .
Podohnemu badaniu ( Frcdcrikscn 1984 ) poddanotest twdrezy, nicustrukturowany i otwarty, czyli zbior
zadaii, ktort * Simon ( 1973) nazwal by I problcmami slabo ustmkturowanymi ( HI- structured) . Kazda pozyeja
testu formulujc problem w sposob niepclny i nie zawiera wszystkich wiadomosci potrzcbnych do rozwiqzania .
Zadaniem badanego jest wymyslie hipotetyezne rozwiqzanie, poprosic o dodatkowc informaeje, sprawdzic
w ieh swielle swdj pomysl , wysunqe nastypny
i lak do momenlu , gdy bedzie pewny rozwiqzania .
Na podstawie wykonania wersji oryginalnej sporzqdzono wersji zamkniylq i pomwnano wyniki . Analiza wy kazala , ze w wykonaniu wersji otwartej, zwlaszcza w odniesieniu do pomysldw, ktdrvch bezposrednio nie
sugerujq dostarezone informaeje, bierze udzial czynnik plynnosci ideaeyjnej, a w odniesieniu do wnioskowania
czynnik rozumowania . W wersji zamkniytej wtorne ezynniki wynikdw byly slabo i nieskorelowane ani
z plynnoseiq, ani z roziimowaniem . Najwyrazniej sludenei badani wersjq zamkniylq najpierw zapoznawali sic
z iuslrukejq i opisem problemu , potern ezytali pierwszq opejy odpowiedzi, przeszukiwali zasoby pamiyei,
by stwierdzie, ezyjest poprawna, zaznaezali , jesli takq siy wydawala , i przechodzili do nastypnej opeji . Wersja
zamknifta eliminowala generowanie pomystdw.
Do tcstow twdrezyeh , nieuslrtikturowanyeh i otwartych mozna zaliezye tzw. testy wykonania ( performance. tests ) , la nazwa wydaje mi sic wysoee niefortunna , ponicwaz prowadzi do dziwacznych frnz w rodzaju
,.wykonanie testu wykonania ^, a eo waznicjsze, mylnie sugemje, ze gldwna liuia podzialu lestdw biegnie
miydzv poleeeniem ,.powicdz/ napisz" a .,zrdb'\ \\ tcstach inteligeneji ( np. WAIS- K ) od|>owiada temu poclzial
11a skale slowne i bezslowne . Ale w tcstach osiagniyc „zrdb" znaezy tez ,. powicdz‘\ Dlatcgo lepiej upatrywac
rozniey w poziomic wskazdwek (struktuiy ) . Testy wykonania wzywajq do stworzenia dzieia (wvgloszcnia
miniwykladu , napisania eseju , przopmwadzenia dowodu malematyeznego, / badania ehlonnosei papii rowyeh
lyeznikdw trzeeli marek ilp. ). Inne testy slaiviajq pytanie, na ktdre trzeba odpowiedziec. Typowe pytanie
*

—

—

*

Najpinwdopndobniej lypowe wykonanie po/.ycji testu / matcinntyki polcga na lym , ze uezen najpierw' rozw iqznjc /adanio, a polcm
szuka swojego wyniku wsmd opeji odpow iedzi .
- Aiitor/ y tw ienlzq. ze zadania lesm pizypominaj j prohlemy, z kldrvmi zmagajq si;< iiczeni. Trndno si;< z lym zgodzie. IJCZOIIV nie po
to prowadzi badanie. I » y potem glowiesii; nad wyjasnieniem ieli wynikdw'.
1
Po angielsku podobnic: pcrfnnna/ icc test i test performance.
1

.
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(zwykle dopelnienia lub rozstrzygniyeia) zawiera w sobic \vi9eej wskazowek niz typowe wezwanic ( por. ,, Koz
waz slowa filozofa «Sarn wycliowawca musi bye wychowanyw * i „Czy Juliusz Slowaeki wielkiin poetq by!? v ) .

—

Innymi slowy wezwanic wymaga samodziclncj koordynaeji czynnosci wykonawezyeb.
Badanie trafnosci testow wykonania (Sliavclson i in . 1992) przynioslo rczultaty podobnc do poprzod nicli . Wyniki testow przyrzqdowvch lub wykorzystujqcycli demonstraeje przyrodnieze niczlo zgadzajq sit;
z wynikaini testow wykorzystujqcycli symulacje kompulerowe, ale nie zgadzajq siy z wynikami ani tcslu krot kicli odpowiedzi, ani testu wyboru 1.
Na konicc tego przcglqdu wspomnijmy, zc wzrasta zaintercsowanie modclem SOLO ( Biggs i Gollis
1982) , ktory mierzy nie tyle dyspozycjt;, ilc stmkturg wytworu . W latnch 80. i 90. pojawilo si wide prac na
ternat budowania pozycje testu i przetwar /ania odpowiedzi. Ale entuzjasci SOLO powinni pami tac, zc nie
jest to lepsza wersja testu wyboru , leez test , ktory mierzy wlasciwe mu konstrukty.
Z powiedzianego plyiuj dwa wnioski . Pienvszy ze test wyboru mierzy swoisty zbior dyspozvcji psy chicznycb i zadnq miarq nie mozc bye traktowany jako rownowazna wersja testow majqcycb innq lormy.
ze wybor formy testu wplywa na alokaeje przywilcju oswiatowego, bo wynik testowania wytwarza
Drugi
intcrakcja eecli testu i eecli teslowanej osoby. Wezmy pouczajqce badanie Fonnema i in . ( 1998), w ktorym
szukano rdznic miydzy dziewezynkami i cblopcami pod wzglydern osiqgniyc z matematyki . Aulorzy nie wy kiyli zadnych roznic w poziomie wykonania zatlan aiytmetycznycli , ale wykryli znaezne roznice w sposobie
rozwiqzywania problcmow matcmatycznych : dziewczvnki chytniej stosowaly strategic konkretne up. modelowanie i przeliczanie, a chlopey
strategic abstrakcyjne, ktoro „odzwierciedlaly zrozumienio pojgciowc'’
(s. 1 1 ) . Znaczy to, ze utrzymaniu przez dziewczvnki wysokiej pozycji w szkole sprzyja zastosowanie typowego
testu wyboru , a zagraza zastosowanie testu wykonania , testu SOLO itp.
Jesli rodzaj testu wplywa na pozvcjy oswiatowq uezniow, a zatem na dostyp do edukaeji duzycli gmp
spolccznych , to wybor testu musi bye oparty na dobrze uzasadnionym kryterium . Nie jest nim ani taniosc, ani
wygoda czy nowosc. Czyjest takie kryterium ? Myslg, ze tak, nawet dwa . Kryterium zowngtrzno odwoluje sit;
do pozaoswiatowego uzytku wynikow pomiaru (np. do selckcji personelu ) . Ktyterium wcwngtrznc odwoluje
sig do pojt;cia wyksztalcenia .
'

^

^

—

—

.

—

Test wyboru a poj cic wyksztalcenia
Podzielmy proces ksztaleenia na sensowne jednostki
takie, ze kazda nia swojq intenejy wyrazonq
w j zyku psychologicznym (np. ,.wie’\ „rozumic‘\ „potrafr , „aprobujc lub dezaprobuje ) . lest osiqgniyc
uznamy za dobrze dobrany, jesli informujc o stopniu . w jakim uczeii zrealizowal t£ intenejg.
lest , jak powiodzielismy, to standardowa procedura pobierania prdbki mtoresujqccgo nas zaehowania .
Wdoborze testu trzeba wyjsc od zainteresowania , a nie od proeedury. Jesli interesuje nas poprawnosc orlogra fiezna, wybieramy dyktando. Jesli interesuje nas umiejytnosc prowadzenia samochodu , sadzamy ueznia
za kicrown icq . Jesli interesujq nas umiejytnosci stawiania diagnozy medyeznej, konfrontujemy studenta
z paejentem lub jego symulacjq.
Opracowanie procedur pobierania takieb prabek i obliczania wyniku jest triiflne, a pr /eprowadzenie
testu bywa kosztowne. Nie mozc to jednak usprawiedliwiac postawy: skoro nie mozemy zrobic lego, co trzeba ,
zrobmv to, co mozna . Jest on a townie absurdalna, jak postawa wnuezka, ktory widzqc babciy eierpiqcq na bol
glowv, powiada: trzeba by jej zmicrzyc cisnicnic, ale skoro nie mamy cisnieniomicrza, zmicrzmy jej tempera tun;.
Jesli ze wzgl;( dow tcchnieznych czy ekonomicznych ezynimy podstawq oceny osiqgnit;e szkolnych test
wyboru , bezwiednie zmieniamy po|\*cie wyksztalcenia i zaezynamy z zapalent oferowac uezniom cos, czego
bye rnoze nie uznalibysmy za wartosciowe, gdybysmv o tym pomysleli na chlodno. Ze taka zmiana rzeczywi scic zacltodzi, przekonujq donicsicnia antcrykariskiej ageneji NALP (National Assessment of Educational Pro gress) . \V 1982 r. az 90% 17 - latkow potrafilo wvkonac proste dodawanie i odejntowanie, ale wykonanie zadari

^

^

—

V.tlaniem aulorow wynik testu wykonania bardzicj zalezy od nnucznnia, n wynik klasyeznych testow
tak jest
mozna wjjtpie.

—

"

—

odztlolnosei ogrilnydi. Czy
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wymagajqcych rozumienia twictdzen malematyeznych spadlo w ciqgu dziesifeioleeia z 62% do 58%, a roz wiqzywanic problembw z 33% do 29%. Obnizyly sif tez umiejftnosei analizowania tckstu, wypowiadania siy
na pismic z uzycicm umiejftnosci analitycznych i logicznych oraz rozumowania przyrodoznawczcgo — czyli
wszystko to. czego nic micrzq testy wyboru. Amcrykanska szkola wziffa sif za nauezanie umicjftnosci podsta wowych, zanicdbujqc umicjftnosci zlozonc. Jak bedzic w Polsce — przekonamy sit; wkrbtco.
Ktos moze zapylae z pozornq naiwnoseiq — dlaczego rnialoby to nas martwie? Czyz nit* powinnismy
zabiegac o to przede wszystkini, by w rainach publiczncgo projektu oswiatowego wyposazve cahj populaejf
w podstawowc utnicjftnosci ? Przcczqcq odpowiedz na to waznc pytanic opicra sif zwyklc na jakims modclu
umysfu. Cytowany Kredoriksen ( 198-t ) eksponujc rok; konstruktow psychologicznych w rodzaju phnnosei
ideaeyjnej i namawia do definiowania wyksztalcenia za pomocq pojfb psychologii poznawczej. lb akurat
wytlaje mi siy wqtpliwc : tooria psychologiczna jest zuxvszc lymczasowq rckonstrukcjq doswiadezenia i nic
nadajc sif na normatywnq podstawy praktyki spolecznej. Trzeba szukac innycb uzasadnien.

Zauwazmy, ze testy wyboru (odtwbrczc, ustruktiirowanc i zamkniftc) rozniq sif od innycb narzfdzi
sprawdzania wiedzy glbwnie tym, ze nic wymagajq od ueznia samodzielnego koordynowania imiyslowycb
i motorycznych proeednr wykonawezyeb. Cdy uezon pisze wypracowanie, nitisi nic tylko przypomniec sobie
fakty i wymyslie argumenly, lecz takze uporzqdkowac je wzdluz jakiejs osi kompozycyjnej, czyli nadac wypra cowaniu struktuif . Clbwne pytanic to: ..Oil czego zaczqe, do czego przejsc, na czvni skonezve ? ”, a glbwna
troska to: ,,Czy nioja strnktura jest nicsprzcczna i wyczcrpujqca? v. Takie pvtania i troski nic trapiq ueznia
wykonujqccgo test wyboru, tu bowiem koordynaejt; zapewnia konstruktor. lest jest wife latwiejszy w tym
sensie. zc wvmaga tylko proct'dur wykonawezyeb. a nie kierowniezyeh. sprawnego wykonywania izolowa nveli czynnosci nizszego r/ydii ( wyszukiwania wiadomosci, stosowania umiejytnosei), a nie organizowania
praey (progratnbw mnyslowyeh). lest nie wvmaga dystansu wobee regul (rozluzniania ieh w eelu znalezienia
nowyeh. bardziej adekwatnyeli). wysuwania. modyfikowania i porzucania cclbw, zmieniania priorytetbw,
tworzenia i koiygowania planow.
Na marginesie: czy nie dlatcgo wiykszose uezniow zdajc siy Itibie testy ? Szkola nauezyla ieh. ze cdukaeja
to podqzanie nieswiadomych za swiadomym. Cdy uezq siy wraz z rbwiesnikami do cgzaminu, clicq, by ci
zadawali ini pvtania, a nie by z mini mzmawiali, przedstawiali wlasne niodele umyslowe, ujawniali luki
i niepewnose. lest doskonale wpisuje sit; w lakie ppjyeie uezenia siy. A eo z uezniami, ktbizv nie lubiq testbw ?
Czy liezij na swbj nrok osobisty i inteligencjy spoleeznq, ezy moze takze na swoje zdolnosei organizowania
wvtworu tak, by wycksponowac to, eo wicdzq, i ukiyc to. czego nic sq pewni ? Czy znajdzie sit; ktos, kto
podcjmic te zagadnienia, zamiast drugorzydnych, ezysto pozornych problembw oeeniania osiqgniyc szkolnycli, od ktbiyeh rojq sit; mzprawy pedagogiezne ?

•k •,k

k

Podsumujmy to rozwazania. Test wyboru nalczy do kultury tasmy produkeyjnej. Tasma wypiera rze mioslo, ktbro wvmaga, wcdle slow Marksa, by wytwor najpierw powstaf w glowie wytwbrcy. Robotnik ma
opanowae proeediiry. 0 koordynaejy proeednr zadba ktos inny. Aprobata testu wyboru to aprobala soejaliza eji, ktbra wvtwarza sprawnyeli wykonawebw. Ale ze kazdc spoleczenstwo potrzebuje takze koordynatorbw
przyjdzie ieh wyksztaleie poza jej strukturami. Soejalizacji sprawnyeli wykonawebw musi wife towarzyszye
soejalizaeja sprawnyeli organizatorbw zbiorowego wysilku.
Czy zalem aprobala testu wyboru nieokazujc. sif aprobalq oswiaty dualnej — porlzi( * lonej na szkok; dla
mas, klbre maja nabye lakieli ..kompeleneji", jakie mierzij up. testy Instylulu badan Kompeleneji, i szkok;dla
elity, ktbra bydzie sterowae masami? li) nie jest pytanic retoiyczne. Stawiam je nie po to, by tanirn eliwytem
zdczawuowae wysilki ludzi, do ktbiyeh nalczq i organizatorzy tej konfereneji, leez po to, by i\ypowiedziane.
moglo sit; stab przedmiotem analityeznego i kiytyeznego dvskursu.
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