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Dariusz Kwasniewski

TEST Z TESTOWANIA,
czyli zmierz sie z pomiarem

Od kilkujuz Lit coraz glosniej o testach, leslowaiiiu, badaniaeh kompetcncji czy — szerzej rzecz iijmu -
jqc — poiniarze dydaktycznyin. Stalo siy tak, bowiem wladze oswiatowe starajq siy wpisac diagnoz^ osiqgniyc
uczniow w nowq, rcformowanq striikturg oswiatv. Dzis trudno jcszczc przesqdzac, czy proby lo bgdq udane,
czy wskazanc drogi poszukiwan sq najlepsze. bo dyskusji i problemmv wick . Xaliczyc by do nidi mozna
klopoty zc zdefininwanicm i skodyfikowaniem kompetcncji, brak srodkow finansowych 11a wdrozenie wszvst -
kicl 1 konccpcji. up. ciqgla dyskusja, jak wyglqdae majq zcwnylrze egzaminy po zakoiiczeniu iiauki w poszcze-
gdlnych typacli szkbl — ile zadan otwartych („dmzszydf‘ w sprawdzaniu), a ilc zamkni^tvch (co tu duzo
mowic — znacznic ..tanszycli").

Al (‘ niiino widii znakdw zapylania, ciqgle zl >y ( malej (w slosimkn do polr/eb) liczbv osdb z przvgolo-
wanieni pomiamwvm... ,,ruszyfa maszyna (czytaj: testy) po szvnadf — i to weak; nic ospale! Tempo,
z jakim zaczynajq pojawiac si(

£
* publikacjc na ten temat i powstajq nowe placowki przyrnicrzajqce siy do

...mierzenia. jest iscic zawrotne! Dlatcgo o pomiarze dydaktycznyin co nieco wicdzicc warto — chocby po to,
by o nini pisae.

Zapraszam wiyc na male co nieco o diagnozowaniu osiqgniyc uczniow, czyli . .. test z testowania
(no, prawdi; mdwiqc — niby- test ). I 3<;dzie i powaznie, i / przymruzeniem oka, i bez stresu (odpowicdzi w
post scripUun ).

1 . Pomiar dydaktyezny jest uscislonym sprawdzaniem i occnianiem osiqgniyc szkolnych . Polcga na
pordwnywaniu wiadomosci i umiej^tnosci uczniow z ustalonq normq, a w szczcgolnosci z:

A. tym, co dzieci umiejq; 13. wymaganiami prograinowymi;
C. zawartosciq podrgcznikow; I), notatkami na sciqgach.

2. Wyroznia si <; dwie kor.cepcje pomiaru: roznicujqcy i sprawdzajqey. Pomiar sprawdzajqcy ukie-
ninkowany jest na wymagania programowe, zas pomiar roznicujqcy ukierunkowany jest na wykrywanic
roznic mi^dzy:

A . programem a podslrwimi prograinowymi; 13. wiedzq nauczyciela a wiedzq uczniow;
C. diagnozowanymi uezniami; I). rozkladami materialu uczqcych .

( l y p y zadan — zamkni^te: wielokrotnego in born)

3. System nauczanydi ezynnosei, okreslonych pod wzglydem cclu, materialu i wymagnii
to

d. Narzydziem pomiaru dydaktyeznego jest

(Typy zadan — olwarle: z lukq)
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5. Polqcz odpowiadapjee sobie wyrazcnia:

a ) standard Q list ofiejalny
h) kompetcncja O osiqgniycio
c) zadanie mzszcrzoncj odpowicdzi CD werstraklor

I I „wicm, uiniem. stosujjT
(Tv/ ) zaclanin — zanikni^ /r: na dobieranie)

0. \Y modclu wiclostopniowym podzialn trcsci ksztalccnia zaklada si<t\ zc wymagania dopclniujqcc od -
powiadajq occnic dobrej.

TAK — NIK-D
(Typ zadania — zumkniqte: prawda — fufsz)

7. Napisz kmtko, na czym polega standarvzacja testu.

(Typ zadania — otwarte: kmtkicj odpowicdzi)

8. Wskaz odpowicdz, ktora uargumcntiije tezjj: ,.' lest, ktoiy Panstwo rozwiijzujij, zaskiguje jcdynie na
miano niby-tcstu (inaczcj: nic jest testem!)."

A. Narz<;dzie to nie powstalo w oparciu o plan testu.
13. Zamieszezono \v niin — wbrew zasadom — zbyt wide rodzajow i typow zadan.
C. ,.Nie wolno odpytywac z tego, czcgo nic uczylismy!!!”

I ). Do testu nalezy doltjczye zawsze instmkcjy testowania .
li. Wszystkic odpowicdzi s•< } prawdziwe.

Wszystkini, ktdrzy zecheieli przcczytac tekst (ezyli poddali si^* dobrowolnie testowaniu), dcdvkujy
jednq z niysli profesora Bolcslawa Nicniicrki: ..Ani nie zapewnisz sobic trwalego szcz^scia, ani testowi
wicczncj trafnosei '.

R S.
1. 13;
2. C;
3. tresc ksztalccnia:
4. lest:
5. standard — osiqgniycic; kompetcncja — ,.\viem. nmicm, stosujy": zadanic RO — list olicjnlny;
6. Nik (wymagania clopclniajqcc = bardzo dohry):
7. Standaryzacja testu to proccs ulepszaiiia testu (m.in. analiza i oeena zadan. ktorc sldndajq sit; na lest ) .
8. K — oczywiscie!




