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Bozena Zuk
Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stupsku

Prace nad testami z jgzyka polskiego i ich zastosowaniem
w eksperymencie walbrzyskim na terenie wojewodztwa slupskiego .

Przystqpienie wojewodztwa
stupskiego do realizacji zatozeh
eksperymentu watbrzyskiego
L'ksperyment walbrzyski wprowadzil istotne ziniany w zakresie cgzarninowania uczniow'. Doswiadczc nia jcgo uczcstnikow, wypracowanc i sprawdzonc procedury oraz sposobv rozwiqzywania problcmow, jakie
niesie ZJI sobij pow'szechne spiawd /anio osiqgniyc uczniow konczijcych kolcjnc ctapy cdukacyjnc niogi) bye
przydalnc din rozwoju diagnozy edukneyjnej. / perspeklywy czterech lal doswiadezen zw'iq/anvcb / przygo towywaniem, przcprowudzunicm oraz przckazywanicm informaeji o wvnikach badania kompeteneji mozna
mow ic o moenyeb i slabych stronaeh cksperymentu, ktdiy rozpoeztjf siy w wojcwodztwic walbrzyskim .
Kuratorium Oswiaty w Slupsku. jako jedno z picnvszych w kraju. w roku szkolnym 1997/98 przystqpilo
do realizaeji zalozeh eksperymentu wnlbrzyskiegt ) na tercnic nieistniejqcego juz wojewddztwa shipskiego,
w ktoiyni c» roku szkoly podstawowc opuszczalo okolo 8000 uczniow'. Wiykszosc sposrod nidi podejmowalo
nauky \v zasadniezyeh szkolacli zawodowyeb . \Vtrakciespotkan ze srodowiskiem oswiatowym Kurator Oswiatv
podkreslaf ( rn fakl i zwracal uwagr na potrzebi; upowszeebnienia wyksztalccnia sredniego — jedno / islolnveil zalozen reformy edukaeji.
Od marca 1998 wizytatorzv podjyli intensywne dzialania. ktdrych celcin bvlo przvgotowanie dyrekto imv szkdl podstawowych do przeprowadzenia powszechnego badania kompeteneji uczniow klas siodniyeh.
ktoro mialo bye prdbq przed wprowadzenieni zmiany w sposobio cgzarninowania i rekrutaeji wf roku szkolnym
1997/98.
Pow'szcclmosc eg/aminu oraz oparla na punklacli rekrulacja do szkdl ponadpodstawowycb bvly ak ccptow'anc przcz uczniow i ich rodziedw'. Bardzicj ostrozni \v okazywaniu aprobaty byli nauczyciclc szkdl
podstawowych. Ich kolcdzv ucztjcy w szkolacli srednich niicli jcszczc bardzicj sccptyczny stosunck do wpro wadzanych zmian — tym razeni poza ich szkol,} decydowano o formic i liczbic zadaii. Nie do konca przeko nywaly ich argumenty pr / cmawiajijcc za upowszcchnicnicm wvkszlalccnia sredniego. Bardzo czesio dziclili
siy swymi obawami zwiijzauynii z obiiizeniem wynikdw ksztalccnia nauezanyeb przcz nidi przedmioldw.

• lb wprowadzeniu powszechnych bcidan kompeteneji uczniow klas I III rdwnowaznych egzami nom wstqpnym do szkol srednich , co roku wzrasteda liezba uczniow przyjqtych do klas / szkol
ko / iczqcycli

sif nut lit rq .

Nowy sposob sprawdzania i oceniania osiqgni d uczniow

^

W prow adzcilie nowego sposobu sprawdzania i punktowego oceniania osifjgniyc uczniow koncztjcych
klasy siddnu} wywolalo w'srdd nauczycieli dyskusjc o potrzebie bezszwowego kjezenia cgzaniindw z praktykij
szkolnip Nic bylo to zagadnicnie nowc — profesor Bolcslaw Niemierko w sw'oich publikacjach i wystqpic -

niach wide uwagi poswiycil zagadnimioni kjezenia w spdjiaj ealose nauezania i oceniania. Anthony Nitko
w' jednoznaezny sposob definiuje polqczenio bezszwowe, klorc oznaeza. ze bez wzgledu na lo, kto dokonuje
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dcjmowania wlasncgo stosiinku do omawianycli trcsci. Nic pozwalalv na indywiclualnc opraco wanie zagadnieri” . W 'prowadzony test wyboru „nie sprawdza umicjydnosci wypowiadania si ‘, ho gactwa slow, sposobu argunientacji, czy erudycji...” . Polonistow niepokoilo, ze „Uezeii o uzdolnieniacb literaekieli nic miaft mozliwosei wykazaniasi§ swoimi umiej tnosciami” . Ponadto nauczycie le podkrcslali, ze „Zadania byly nowosck} dla naszyeb nczniow. Nicstcty, nic pracowali na takicb
zadaniacli wczcsnicj i nic mogli sobic poradzic nawct z niezbyt Imdnymi ” . Wodczuciu ucznidw test
z jyzyka polskicgo by! banalnie latwy. Mimo wynikow analiz ilosciowvch, ktore tcj opinii nic potwierdzily
i niepokoju pcdagogow, w powszcchncj opinii testy zastosowanc w 1997 rokn byly najlatwicjszc. Uczniom
podobalo sit;. to, „iz ten sprawdzian by! na myslenie, poniewaz nic daje szans «knjononi» , ktorzy
calvini dnianii wertnji] cncyklopedie. v Natomiast ieh niepokoj, podobnic jak i polonistow. budzila forma
zaslosowanych zatlan testowycli: „tc zadania byly nieodpowicdnic. Jczcli majq bye takic pytania, to
po co nczyniy si w szkole podstawowcj az osiem lat (zupelnic o czyni innyiii) ? My nic nezyniy
si ‘myslcc, a jcdynic wkmvainy na pami c! Zrobcie cos!”

^

^

^

^

^

• Zaslosntvane lesly tvzbudzUy u nczniow Idas I'll mznorodne re.akcje — od lekce.ivazqce.gn rozbawienia po dmnialyczne wolanic o pomoc.

•Arknsz testowy; na ktorym nmicszczono same zadania inborn ivielokrotnego, wywolat protesty polo nistow uczqcvch w szkolach podstawowych.

Powstanie Pracowni Pomiaru Dydaktycznego
We wrzesniu 1997r. w slupskim Osrodkn Doskonalenia Nauczycieli powstala Praeownia Pomiarn Dy daktycznego. Zatmdniono w niej 2 konsultantow, absolwentow podyplomowcgo studinm Pomiaru Dydak tycznego i Egzaminowania.
W planie praev na rok 1997/1998 dominowaly zagadnienia zwiqzanc z diagnozq edukacyjiifj. bdwno legle prowadzone byly dzialania zwiqzanc z przygotowaniem, planowanych przcz kuratorium oswialy, badan
kompeteneji nczniow klas siddmych i osniych. Z czasem place zwiqzane z realizaejq tego zadania zdomino waly naszq dziafalnosc. Praeownia Pomiaru Dydaktycznego w poczqtkowej fazie wdrazania ekspeiymcntu
walbrzyskiego na terenie wojewodztwa slupskiego byla wlqezona do kuratoryjnego zespolu, nad ktorym
opieke merytoryeznq sprawowala wicekuralor Slawomira Szmieliriska.Praeami zespolu kierowala dyrektor
wydzialu kszlalcenia podstawowego Miroslawa Mikus. Poczijtkowo zadaniem pracowni bylo jcdynic pakowa nie testdw, sczytanic kart kodowycb i opracowanie wynikow.
Z nplyweni czasu mielismy coraz wiyccj kompeteneji. ale rownicz i pracy. Mimo zatrudnienia
w pracowni trzeeiego konsultanta ds. obrdbki komputerowej danyeli, doswiadezalismy w pracy ogromnych
przceiqzeri, szezcgdlnie w irakeie opracowywtmia i przekazywania informat ji zwrotnych po badaniacb. Nic
poprzeslawalismy bowiem na wydrukowaniu i przckazaniu zainleresowanym zaswiadezen czy zbiorezyeh
zestawien danyeli statystycznych. Waznym elementem naszej pracy byly spotkania z przcdstawicielami
roznych srodowisk, w czasie ktorych nic tylko prezcntowalismy wyniki analiz ilosciowycb. Przedc wszvst kim wyjasnialismy istott; dokonywanveb pomiardw w kontekseie diagnozv cdukacyjnej, ktora zawiera
w sobic polrzebt; wspomagania pracy szkoly i nauczyciela w icb biezqcej pracy z uezniami. Dvskulowali srny o lym z wszystkirni uczeslnikatui spolkan — glownic z pr/edslawiciclami samorzqtldw lokalnycli
odpowiedzialnych za prowadzenie szkol.
Cdy na jednym z piei wszych spotkan z pracownikami samorzqdow, informujqc o wvnikach badan
kompeteneji nczniow, zwracafam uwagt; na potrzeby doskonalenia okreslonych nmiejytnosci uezniow i zacht;calam do wprowadzenia dodatkowych /njec,jeden z wdjtow zapytal o to, czy mozna zastosowac lesly bada jjjce kompelencje nauczycieli pracujtjcycli w szkolach na terenie. jegogminy. Doswiadczenia szkdl pokazujtj, ze
wyniki badan kompet ( * ncji nczniow klas dsmycli czysto wplvwaly na wysokose dodatkow motywacyjnych
dyrektorow i nauczycieli jyzyka polskicgo a takzc na przyznawane im nagrody.
Po wprowadzanycli zmianach administracyjnych w styezniu 1998 roku, Pomorski Kurator Oswiaty
powolal Zcspdl ds. Organizacji badan i powierzyl slupskicj pracowni przygotowanie, przeprowadzenie i prze -
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kazanic informacji zwrotncj uczniom. szkofom , inslytucjorn wspomagajqcym ucznia i pracy szkoly znajdujip
cvm siy na tcrcnic 10 powiatow wojcwodztwa pomorskicgo.
Wspolnic zgdariskimi wizytatorami tworeqcymi Zespof ds. analizy, diagnozy i micrzcnia jakosci pracy
szkol w kolcjnych latacli haclaii doskonalilismy dokumcnty i proccdiuy dotyczqoc organizacji badaii oraz
model wspolpracv z instyliicjami wspomagajijcymi szkoly . Najblizszc nani byly placbwki doskonalcnia na uczycieli. Konsultanci i doradcy mctodyczni jyzyka polskicgo gdaiiskicgo CKN - u i slupskiego ODN - u ( Kcnala
l 3oszkc|CKN|. Crazyna Gicchanowska |() DN |, Danuta Chwiafkiewicz |CI N |. Anna Ktjkolcwska |CHN|, Klz bicta Kisieliriska - Baranowska |ODN |, Krystyna Luczycka |OI) N |Jan Tyborczyk |() DN|, Bozcna Zuk |() DN|)
wspolnic wvpracowali program szkolenia , ktorcgo cclcm byto przygotowanic polonistow do pracy w Woje wodzkicj Koniisji Sprawdzajqcej zadanic olwarlc w powszcclinycli badaniach konipctcncji uczniow kins Mil .
\V czasie kolcjnych spotkaii analizowanc bylv opracowanc pr/ez Konstruktorbw Tcstow kryteria oceny zada nia otwartcgo. Pytania i wtjtpliwosci dotyezcjce niejasnych , nicprccyzyjnic sformulowanyeli krytcriow przcka zywanc byly ich autorom . Pozwolilo to na wpmwadzcnic stosownych poprawck do krytcriow. ktoiymi POSHJ giwali siy polonisci w czasic sprawdzania wypracowah uczniow koiiczqcycli szkoly podstawowsj. Opracowanc
zostaly rbwnicz zasady pracy Wojcwodzkiej Koniisji Sprawdzajqcej zadanic olwarlc. nic/ bydnc dokumcnty
gwarantujijcc prawidlowy przcbicg prac oraz sposoby poslypowania w trakcic odwolania od wyniku . W niic sitjcu poprzcdzaj{|cym badania konipctcncji uczniow klas VIII wymicniony wyzcj zcspol przcprowadzil szkolcnia polonistow zakwalifikowanycli do pracy przy sprawdzaniu zadania otartcgo.
0 ilc w biczqccj pracy kontakt pracowni z Centrum Kdukacji Nauczycicli bvl rzadszy, to w przypadku
Osrodka Doskonalcnia Nauczycicli w Slupsku svslcmatycznic spotykalismy siy z dorarlcami jyzyka polskicgo
i malcmalyki . Czysto, wspolnic / doradcq mclodycznym , uezestniezyiam w pracy zcspolbw samoksztalccnio wycli nauczycicli jyzyka polskicgo. Opracowalismy programy szkolch inctodycznycb uwzglydniaj cycli np.
krytcrialnc spi awdzanic, konstruowanic zadaii zamkniytycli .
\V czasic ogolnych spotkaii doradedw i konsultantdw przckazywalismy informaeje o obeenym stanic
prac i projcktacli na najblizszq przyszlosc. Informaeje o odbytych badaniach konipctcncji uczniow klas VIII
byly publikowanc w Injonnatorze Oswiatowym .
Kolcjnymi zaprzyjaznionymi z pracownifj inslyiucjami , bardzo waznymi dla ueznia , byly porarlnic psy cbologiczno - pcdagogicznc. Wspolnic staralismy siy wypracowac jak najlcpszc ro/ wiijzaiiia dla uczniow objy tycli opiekq psychologow i pedagogow. Zdolalismy, na uzytck badaii, ujcdnolicic dokumcnty, ktorc w znaez nym stopniu usprawnily pracy polonistow sprawdzajqcycli wypracowania uczniow. Zdarzalv siy indywidual nc sytuacjc, czysto zwiqzanc z problcmami zdrowotnymi dzicci i wtedy wspolnic z dyrektorem , psychologicm
czy pedagogiem praeuj cym w dancj poradni staralismy siy znalezc rozwiqxanic problcmu .
Wymiernym cfcklcm wspolpracv z poradniami byly zmiany wprowadzanc w rcgulaminacli badaii
i kartacb kodowych . lb wlasnic poradnioni zawdziyczam szersze spojrzcnic na problcmy uczniow przystypu jqcycli do powszcchncgo cgzaminu .
Poza intcnsywnq practj w srodowisku zwiqzanym z oswiatq uezestniezylismy w naradacb i konferen cjacli poswiyconych wpmwadzanym zmianom w proccsic sprawdzania i occniania ositjgniyc uczniow. Kfckly
naszej pracy prczcntowalismy w czasic spotkaii w Instytucic Sludiow Spolccznycli U \\ i Minislcrslwic
l £dukacji Narodowcj, na ogolnopolskicli naradacb kuratorow w Polanicy, Iwoniczu Zdroju i Krakowic, oraz
w czasic roboezyeh spotkaii wszystkich uezestnikow ckspcrymcntu , ktorc odbyly siy m . in . W Ustcc. Wal brzyclui i Slupsku .

^

^

'

^

• Skupicnic w Pracowrii Ibmiant Dydakiyeznego zadan zwiqzanych z organizaejq hadan, przeprowa dzeniem testowania osiqgnigc uczniow, przygotowaniem i przekazaniem informacji zwrotncj pu ba daniac/ i zaowocowato bliskq ivspdlpracq ze szkohuni.
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Wprowadzenie powszechnych badan kompetencji uczniow z jyzyka
polskiego w klasie VIII
V roku szkolnvni 1997/ 1998 podjyto intensywne dzialania. klorych celem hylo przygotowanie poloni do hadan kompetencji uczniow, ktore zaplanowane zostaly pod koniec roku szkolnego.
Decyzjq Kuratora Oswiaty, we wrzesniu 1997r., powofany zostal zespol, ktorego zadaniem hylo przygo towanie narzydzi pomiaru osiqgniye z jyzyka polskiego uczniow klas VII i VIII. Zcspolcm polonistow kicrowala
doradca metodyezny polonistow pnni Crazyna Cieclianowska. Place zespolu, poczqtkowo systematyezne,
z czasem zostaly zaniechane, howiem Kurator Oswiaty podjql dccyzjy o ponnwnym zastosowaniu testow
zewnylrznyeh opracowanycli pr/ ez Ogolnopolski Zespol Konstruklordw Bestow. Nalomiast nie zanicchano
pracy z nauezycielami.
Odhywaly siy spotkania zcspolow samoksztalccniowych nauczycieli jyzyka polskiego, w czasie ktdrych
przeprowadzano cwiczenia w hudowaniu i rozwiqzywaniu zadan wyhoru wielokrotnego, opracowywano
material)', ktore mialy wspomagac nauczycieli jyzyka polskiego w rodziennej pracy z uezniami. Ohok cwiczeri
zwiazanyeh z wzhogacaniem ieh warszlatu sprawdzania i oceniania prowadzone hyly zajycia, klorych celem
hylo ksztaltowanie umiejytnosei odhiom. interpretaeji i poslugiwania siy informaejami przekazywanymi przez
praeowniy do szkol po odhytycli hadaniaeh.
Do ksiygarri dotarly ksiqzki wspomagajqcc pracy ueznia przygotowanc przez Bimart, ktore zostaly
wlqczone przez doradedw metodycznych jyzyka polskiego w program pmwadzonyeh prz(‘z nich szkoleii, ho wiem zawarlc w ,,Masz problem....“ testy hyly wykorzystywanc przez nauczycieli, uczniow w przvgolowa niach do planowanych sprawdziandw.
Bdwnolegle do dzialari wspomagajqcych pracy nauczycieli Pracownia Pomiaru Dydaktycznego zostala
wtqczona w prace Kuratorium Oswiaty w Slupsku zwiqzane z przygotowaniem dokumentdw i procedur regulujqcych przebieg hadan, zasady i sposoh pr/ ygoiowania i przekazania informaeji zwrolnej po odhytycli ha daniach. sposoh rekrutaeji do szkol ponadpodslawowych. Dziyki temu polonisci, uezeslniczqey wspolkaniach
zcspolow samoksztalceniowycli doskonale orientowali siy w procedurach organizacyjnych badan, a wizytato rzy poznali problcmy istotne dla przchiegu testowania osiqgniye uczniow zjyzyka polskiego.
slow

• Ihwodzenie zewnylrznyeh egzatni/ ioie uzaleznioiu’ jest od wspolpmey ze szkoiami, nauczvcielami
przedmioloiv.
• II trakeie ivprowadzania egzaminow zeimytrznych ivaznajest aktyivna i systematyezna wspotpmca
organizalomw z instytuejami wsponmgajqcymi pracy szkol ) :

Powstanie Zespolu Konstruktorow Testow
W styezniu 1998 roku przy Osrodku Badan Kompetencji Uczniow powstal zespol skladajqcv siy z mate rnal ykdw i polonistow, ktorego celem hylo przygotowanie narzydzi pomiaru osiqgniye uczniow, ktore' moglvhv
live uzyte w powszechnych hadaniaeh kompetencji uczniow klas VII i \ III. Wgrupie malematyezncj pracowali : Maria Bradlo - Kusiak ( Wroclaw), Teresa Chrostowska (Bialystok), Aleksandra Lrds (Krosno), Alicja Krysz czak (Jclenia Cora), Czeslawa Legiec (Legnica), Wieslaw Orlowski (Walhrzych), Jerzy Paczkowski (Slupsk),
Malgorzata Skihihska (Poznan), Llzhicta Szmytkowska (Konin), Jolanta Walewska (Walhrzych), liwa Zie miehezuk (Walhrzych). Recenzenlem prac lego zespolu hvl Marek Loginko ( Krakow). Wgrupie humanist vcznej pracowali : Jolanta Bilkiewicz (Walhrzych), Adam Bro/.ek (Walhrzych), Aleksandra Dacyl (Krosno), I lanna
Kosyra - Cieslak ( Biala Podlaska), Dariusz Kwasniewski (Jclenia Cora), I lelena Piwnicka (Badom), Janina
Bdzanowska ( Wroclaw). Cccylia Slowiriska (Walhrzych),Magdalena Szylko (Cdahsk), Wiolctta Wodnicka ( Zie lona Cora), Bozena Zuk (Slupsk). Jej pracy koordynowala pani Jolanta Sokolowska, ktora potrafiln wytwo rzyesprzyjnjqeq pracy almosfere. Niewqlpliwiejej osohowosci — peliK'j ciepla i serdecznosci — zawd/iyezam
( lol ) ie wspomnienia z czasu pracy w zespole.
Praev, ktora wymagala duzego samozaparcia. Konieczne hylo
Iqczcnie pracy zawodowej z samodoskonaleniem, z pracq nad planowaniem testow, hudowaniem zadah,
przeprowadzaniem standaryzaeji, a nastypnie ulepszaniem zadan. W czasie pracy nad testami ich autorzy
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wspolpraeowali / doktorem Bogdanem Giehomskim , pracownikiem Instytulu Sludiow Spolccznych Uni wersytetu Warszawskiego, ktory sprawowal opieky naukowq nad eksperymentem . Z cierpliwoseiq godnq
mistrza - nauczycicla cloktor Cichomski pracowal z zcspolcm polonistow w czasic omawiania wynikow prze prowadzonycli w instytucio analiz ilosciowyeh . Trzcba bylo czasu , by jasnicjszymi staly siy suebe wyliczenia
statystyezne. Znacznie lepiej konstmkl.orzy testow humanislycznych rozumioli siy z paniq Teres;] Slowi kowskq - Olejarczyk , ktdra podjela ( md sprawowania opieki meryloryeznej nad pracq zespolu . Pr/ ekazy co sobie
wane przcz niq mvagi i sugestic, zarowno w formic rcccnzji kolcjnych wcrsji testow, czv tez
niczwykle ccniy w czasic spotkan roboczych, zaowocowafy llymaganiami zj$ zykapo( skiego diet uezniow
konczqcych szkoty podstawowq oraz ujcdnoliccnicm procedur tworzenia testow. Nicwqtpliwic przvgoto wywanc przcz zespdl polonistow planv testow. budowane w oparciu o nic zarlania teslowe zyskaly na
jakosci dziyki rcccnzjom pani Teresy Slowikowskicj. Nicslcty. nic wszyslkic przckazywanc przcz niq propo zycje mogly bye wykorzystanc z uwagi na przyjyte przcz an to tow ckspcrymcntu zalozenia dotyezqec budo niczmicnnic umicszczano na tiim 30 zadan wyboru wiclokrotncgo i 1 zadanie
wy arknsza testowego
typu rozszerzona odpowicdz .

—

—

—

• Konslmklorzy testow uymagajq systematyeznyeh szkoleh iv zukresie melodologii zetvru lrznego eg-

^

zeuninowania.
• Efekty pracy konstruktorow testow wymagajq eiqglej wenjikaeji przez recenzentow zeivncjrznych .

Prace nad ujednoliceniem planu testu
\\ 1998 roku po raz picrwszy zostalv zdcfiniowanc kompctcncjc ueznia klasy VIII . Przvjyta zostala
definieja kompeteneji profesora Bolcslawa Nicmicrki , ktory okrcsla kompctcncjc jako zlozonc umiejytnosci
o najwiykszym znaezenin praktyeznym ( zyciowym , szkolnym i zawodowytn ) . Autorzy testow z jyzyka polskic go przyjyli zalozenie, zc kompctcncjc polonislyczne ueznia konezqeego szkolc podstawowq bydq sprawdzane
w sposob wymagajqey od niego funkejonaInego zaslosowania wicdzy i umiejylnosei nabylycb w trakcic nauki
w szkolc podstawowcj. Okrcslono kompctcncjc, ktorc mialy bye objyte sprawdzaniem , a nastypnic, w obrybic
kazdej z nicb, ustalono liezby zadan . Cztery kompctcncjc byly sprawdzane zadatiiami wyboru wiclokrotncgo:
rozumicnic ezvtanego tekstu ( 15 zadan ) , funkcjonalnc stosowanic wiadomosci ojyzyku (6 zadan ), rozumicnic
problcmatyki lekttir oraz podstawowych lerminow z wicdzv o literalurze i kullnrzc (6 zadan ) , przygolowanio.
do samokszlafcenia (3 zadania ) . Kcdagowanic wvpowiedzi pisemnej sprawdzalo jedno zadanie typu rozsze rzona odpowicdz.
\Y ostatnicb r lwti latach ckspcrymcntu nic ulcgl zmianic rorlzaj badanych kompeteneji ani ilose spraw dzajqeych je zadan . Zmicniala siy natomiast ilosc punktdw mozliwych do zdobycia za poprawne wykonanic
zadania olwartego. \Y badaniaeh przcprowadzanycb w maju 1999 roku za poprawnie sformulowanq wypo wiedz uezen mogl uzyskae maksymalnie 10 punktdw. W roku 2000 za wtaseiwe zrcdagowanic pisemnej wypowiedzi, zgodnic z kryteriami, mozna bylo przyznac maksymalnie 30 punktdw.
Testy pla.nowano z myslq o wszystkich uczniach . Umicszczonc w nicli zadania mialy ztdznicowanc
wskazniki fatwosei ( w wersji W testu z 1998 roku bylo 30% zadan latwyeh, 36,7% zadan srednio trudnyeh ,
33,3% zadan trudnyeh ) .
Braklo natomiast w planach testow informaeji o proccntowym udzialc zadan sprawdzajqeych czynnosci uezniow z poszczcgdlnych przcdmiotdw humanistyeznyeh nauczanych w szkolc podstawowcj.
.

• Ljednolicenie badan ych kompeteneji i ilosci reprezentijqcych je zadan pozwolito na porownanic wynikow badanych popidaeji w roku 1999 / 2000.

• Najwiyksza dose zadan ( 15) sprawdzula u uezniow umiej lnose czytania ze zrozumieniem. Z uivagi

^

na diagnost ) cznq jiuikcjg testu pozoskde kompeteneje b ] ( ) sprawdzane zbyt malq liezbq zadan.
*
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Konstruowanie zadari testowych z j zyka polskiego

^

Teoria pomiaru dydaktycznego w sposob jednoznaczny podajc zasadv konstruowania test 6w zamwno
roznicujqcych , jak i sprawdzajqcych . Wpracach zespofu konstruktorow testowzjgzyka polskiego braklo przed miotowej koneepeji podjylych hadari ( na cozwracala uwage recen / rnlka testow). Nic zaslosowano procedur,
ktore badalvby trafnose zadan polegajqcq na dokladnym zdefiniowaniu oezekiwanyeh wynikow nauezania
jyzvka polskiego, a nastypuic sprawdzeniu , na ilc ulozone zadania sq z nimi zgodne. Po kazdej standaryzaeji,
pi zeprowadzano analizy zadan testowych pod wzglgdcm logieznym ( poprawnosc rzcczowa i konst rukcyj no j('zykowa zadania, occna jego zgodnosci pod wzgl dem cclow, matcrialu i wymagah gdy zadania testowe
ulozone byly na poziomie podstawowym i ponadpotlstawowym ) oraz statystyeznym (analiza frakeji opusz ezen , alrakeyjnosci dyslraktordw, latwosei i inocy roznicujqcej zadan ) . Z uplywem czasu doskonalono peace
zwiqzane z przygotowaniem testow. Natomiast nigdy nie zastosowano ankiet ani zadnych intiych form pozyskania bezpoSrednicj informaeji od uezniow rozwiqzujqcych zadania testowe w trakcic standaryzaeji . Dziyki
„rozmowie” z nimi inozna bylo zapewne w zadaniach testowych uniknqe blydow, na ktore organizatorom
badaii zwracali uwagy mdxice uezniow, ich naiiczyciele je/.yka polskiego, dyroktorzy szkol, polonisei spraw dzajqey zadanie olwarle.
Przykladem kontrowersyjncgo zadania, ktore bylo przedmiotem odwolania lodzicow ueznia, jest zada nie nr 20 w wersji Wz 1999 roku :
Powiesc Kornela Makuszyiiskiego ..Szatan z siodmej klasyv znajdziesz w bibliotecznym katalogu alfa betyeznym pod lilerq :
13. M
A. K
C. S
I ). P
*

^

t

—

Jako prawidlowq odpowiedz podano 13. Natomiast , piszq w odwolaniu, rodzice jednego z uezniow,
,.Nowa Kncyklopedia Pows/echna P\VN (Wydawnictwo Nankowe PWN. Warszawa 1996, NVydanie pierwszc,
ISI 3 N 83-01 -11966-7) w lotnie 3 na stronie 304 podaje:
Katalog Biblioteczny uporzqdkowcuiy zbior opisow dokumentdw bibliotecznych (ksiqzek , czctsopism
itd. ) , podajqcy ich cechy bibliograf. / indywidnalne oraz miejsce ich przechowywanici , opracowany wg
okrcslonych zasad w zalc.znosci od ukladu rozmznia si{>:
Katalog affabelycz / iy szeivgujqcy opisy tog naztv osobonychfnp. at 11or, redaklot ; llumacz ), korpora lytonych (tip. inslyhtcja, orgunizaeja), hit DANK
KATALOGI rzeczowe,. . . .
Zalem co najmnicj dwie odpowicdzi sq poprawne:
13. Powiesc Kornela Makus/ ynskiego ,.Szatan z siodmej klasy " znajdziesz w bibliotecznym katalo gu alfabctycznym pod litcrq M (Jezeli bydzicsz szukal w katalogu uporzqdkowanym wg nazwisk
autorow ) .

Cl . Powiesc Kornela Makuszyiiskiego ,,Szatan z siodmej klasy ” znajdziesz w bibliotecznym katalogu
alfabelycznym pod lilerq S. (Jezeli bedziesz szukal w katalogu uporzqdkowanym wg tytulow).

——

Xnane sq wahania uezniow
ktorych kompeteneje } )olonistyczne znaeznie wykraezaly poza oczeki wania autorow zadan zanikniytych co do wyboru prawidlowej odpowicdzi sposrod podanych . Szczcgolnic
przy zadaniach sprawdzajqcych umiejytnosci wnioskowania , interpretowania bardzo dohrzy uezniowie ana
lizujqc podane odpowiedzi golowi byli zaznaezyc dwa dyslraktory lub znali odpowiedz, ktorej nie zaproponowali autorzy.
Kowniez zadania otwarte, najlatwiejsze do skonstruowania , nie zawsze byly trafne. Osinoklasisci mieli
trudnosci ze sprostaniem tegoroeznym tematom . I 3 rak przykladowych realizaeji zaproponowanych tematow
byl przyczynq przedluzajqcyeh siy dyskusji polonistow sprawdzajqcych wypracowania uezniow. Stqd tez
w lym roku Wojewddzka Komisja Sprawdzajqca zadanie olwarle pracowala znaeznie dluzej niz w lalach
poprzednich . Wnikliwie sprawdzano kazdq pracy zgodnie z kryleriami, a takzez uw /glydnieniem dobra ueznia
postawionego przed zadaniem pr/erastajqcym jego mozliwosci .

-
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•'Atdania wyboru wielokrolriego stunowiq zagrozenie dla uzdo /nionydi poIonialycznie uezniow . kIn ydi wiedza i umiejqtnosd wykruczajq poza oczekiivania

i'

autorow

zadan .

• Zadania otwarte nastrqczajq uczniom klopotu — bye moze z powodu konstrukcji
mozliwosci uezniow.

tematu, ale fez

Przygotowanie „pod kompeteneje"
Jcdnym z zalozcri eksperymentu walbrzyskiego bvlo wycliminowanie w pracy m.in. naiiczvcicli jyzyka
polskiego nauezania pod egzamin wstypny do szkofy sredniej.
Doswiadczenia slupskieli szkof pokazafy, ze powszcchne badania kompeteneji uezniow klas VIII mwno wazne egzaminoni wslypnym do szkof ponadpodstawowyeh wplynylv na pracyszkof i dzialalnosc korepelyto rdw. Przedmiotem intensywnycli cwiczcri uezniow klas VIII bvlo rozwiqzywanie testow z zadaniami wyboru
wiclokrotnego. Rodzice, zaintcrcsowani jak najwyzszymi wynikanii harJari kompeteneji, czasami wrycz do magali siy prowadzenia najyzyku polskim cwiczcri w rozwiqzywaniu testow. Dla rodzicow waznv bvl wvnik
dzieeka, bowiem lo od logo wyniku zalezalo jego ,,byc albo nio bye \v wyniarzonoj szkole srodniej".
Na zmiany w systemic egzaminowania bardzo sprawnie zareagowaly instyUicjc udzielajqee korepelycji
w rozwiqzywaniu zadan wyboru wiclokrotnego. Prowadzone przez nic zajyeia. nastawionc na skuteeznose,
cicszyly siy duzyni powodzeniem. Wprowadzony do olert rcklamujqcych ich tislugi zapis ,.w razic niepowo dzonia zwracaniy pieniqdzo ,.pozwala w innym kontekscic postrzogac zapis zawarty w koncopcji eksperymen ( u walbrzyskiego mowiqcy o wyoliminowaniu pojycia ..niezdanego egzamimr . IJstalane co roku przoz szkolv
ponadpodstawowc progi punktowc bardzo szybko pokazaly. ze w badaniacb kompeteneji, rniino iizvskania
pewnej ilosei punktdw, mozliwe jest niepowodzenie rozumiane przcz uezniow jako niezdany egzamin.
Nic wycliminowano rownicz stresu egzaminacyjnego. Uczniowic odczuwali niepokoj wynikajqcy najpierw
z niewiedzy eo do osiqgniytego wyniku, poznicj przezywali informaeje o ustalonym progu punktowym przez
wyhranq pr/ez nicli szkofy ponadpodslawowq. Naslypnie w kolejnych dniaeh albo przenosili dokumonlv do
innej szkolv — przv czym przeniesienie dokumenlow nie wszystkim gwaranlowalo miejsee w klasie pierwszej
— albo z niepokojem obsenvowali jak ich nazwisko przesuwa siy w do! listy kandydatow do klasy pierwszej.
Zalctq przyjytej formv naboru bylo nicwqtpliwic to, ze uczniowic bardzo dobrzy i dobrzy niicli nicograniczone
mozliwosci wyboru miejsca nauki.
Jak widac praktyezna realizacja niekloryeh zalozeri eksperymentu walbrzyskiego czasami prowadzila
do punktu wyjscia, a czasami na manowce.

• Jak dfugo wynik egzaminu bqdzie wazyl na prz ) szlosci edukacyjnej ueznia, bqclzie on odczuwal sires,
a

iv

szkole nie wyeliminujemy uezenia ,.pod egzamin ' .

Zakonczenie
Gzlery lata eksperymentu walbrzyskiego pozwolilv na dobre przygotowanie slupskiego srodowiska
oswiatowego do czekajqcych nas sprawdziandw i egzaminow, ktore wpisane sq w zewnytrzny system ocenia nia. Nauczyciclc wiedzq jak pokicrowac wychowawczq pracq z uezniami, by zmobilizowac ich do pracy
i zadbac o to, a by osiqgniytc przez nicli wyniki zostaly w pclni wykorzystane. Dyrektorzy szkof podolajq
ws /elkim obowiqzkom i niespodziankom, jakic moze przvniese organizaeja egzaminow zewnytrznyrli. Pra cownicy samorzqddw lokalnych odpowiedzialni za pracy szkof potrafiq pizewidziec zwiqzane z egzaminami
wydatki. Zatem organizaeyjnie jestesmv dobrzo przygotowani do reformy w zakresie egzaminowania. Jedy nie, a moze az, niepokoj budzi zagrozenie dydaktyki i metodyki nauczanycli w szkole przedmiotow ze strony
egzaminow zewnytrznych. Z doswiarlczen powszechnych badari kompeteneji uezniow, ktore byfy rownowaz ne egzaminoni wstypnym do s / kdl kohczqcych sic matiirq, wynika, ze istnieje niebezpieczensl wo zawyzenia
ksztalcenia polonistyeznego do uezenia pod sprairdzian luh pod egzamin . Dolychc /as polonista mogf swo bodnie realizowae wfasny plan ksztalcenia z uezniami konczqcymi szkofy. Uczenie pod egzatnin dotyezylo
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wijskiej gmpy uezniow ( przewaznie dohrych i bardzo dohrych) i najez seiej odbywalosi w rainacli dodatko wych zajyc — czysto bezplatnych, ale dnjqcych nauczycielowi wide satysfakeji. Tnidno ^iriowie o dodatkowcj,
systematyeznej praev z calymi klasami, kiccly to nic wszyscy uezniowie zaintercsowani sij przedmiotem luh
powodzeniem na egzaminie. W tej sytuacji warto rozwazyc rozwitjzanic stosowano w wojewodztwie shipskim
w pierwszej fazie eksperymenlu walbrzyskiego polegapjce na obudowaniu wynikow ogzaminu stopniami
szkolnymi ze wszvstkieh przedmiotdw, uzyskanymi pr/ez neznia konezijcego szkoly podstawowij.

^

’

Clownym dorobkiem wojcwodztwa slupskiego, w ktbrym przez cztery lata prowadzony by! eksperyment walbrzyski sip

1 . Duza sprawnose organizacyjna. klora charakloryzuje kazdy elap badania kompelrneji.
2. Xaangazowanie wielu inslylueji. a przede wszyslkim lutlzi, w peace zwujzanc z udzialem uezniow
w powszeehnycb badaniacli koinpeteneji. Pmwadzenie przez Pracowniy Poiniaru Dydaktyczuego
dzialan wspomagajqcych szkoly na etapic przygotowania do badan.
3. Przygotowanie srodowiska oswiatowego do wprowadzenia planowanych cgzaminow zcwnctrznvcb .
4. Bliska wspolpraca / nauezycielami iic / qcymi w klasaeh \ III — wyehowaweami, nauczyoirlami jezy ka polskiego i maleinatyki.
5. Wytworzenie przyjaznej atmosfeiy wokdl wprowadzancj zniianv.
6. Wykorzystanic nowoczcsnoj tcchnologii do opracowania wynikow uezniow.

Mankamen1e.ni jest widoczna, w czasie rekmlaoji do szkol ponadpodstawowych, przewagn wynikow
osingniriyeh prztv. ueznia w trakeie badan koinpeteneji nad ocenami szkolnymi .
Zaletij autordw eksperymenlu walbrzyskiego bylo odwaznc wprowadzenie zmian w systemic spraw dzania osiagniyc uezniow, partnerskie traktowanie kolejnycb uezestnikow ekspciynientu, dzielenic siy swvmi
doswiadezeniami, sluzenic radtj i pomocip uwazne wsluchiwanie sic w glosy krytyki i koiygowanic prowadzo dzialan.
nvcli
•
*

\\ pracaeh nad eksperymenlem braklo:
1 . Koncepcji przcdmiolowej narzedzia pomiaru osiijguiye uezniow z jyzyka polskiego, klbrc co roku
bylo stosowane w powszecbnycli badaniacli ( blisko ‘300 000 uezniow objytyeh bylo ckspervmentcm
w mku szkolnym 1998/99 ) .
2. Zaangazowania ezolowycb dydaklykdw przcdmiotu w prace nad narzydziem.
8. Ankicl skiemwanych do ueznia, wspomagajjjeych praey konstruklnmw lesidw z jezyka polskiego.

.
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