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Zadania wielokrotnego wyboru
w testach biologicznych

Celem referatu jest zilustrowanie trzydziestoletniego (1970- 2000) okresu
stosowania zadan wielokrotnego wyboru u> testach biologicznych w Polsce

oraz proba zarysowania niektorych sposobow ich wykorzyslariia w najblizszej przyszhsci

1 . U pomiarowych zrodel
Planowc konstruowanie zadan wielokrotnego wyboru w testach biologicznych wiqze siy z popularvza-

cjq pomiaru dydaktyeznego w Polsce. Systematycznq edukacji w zakrcsic teorii i konstnikcji testow spraw-
dzajqcych stosujqcych glownie zadania wielokrotnego wyhoru rozpoczql w latach 70 osrodek dydaktykow
wroclawskich wsptflpraeujqcy z prof. 0. Niemicrkq. Xespof autorow wroclawskich ( / . I'.ukasik, IS. Janicka,
k. Miedzifiski, 11. Slociak) opublikowal w 1973 roku testy ctlci szkol srednich. Biotoga. Oryginalnosciq podej-
scia autordw hylo dostosowanie swoich testow do przetwoizonej taksonomii celow 13. Blooma (1956). Testv te
poprzedzone zostalv starannq analizq trcsci nauezania oraz sporzqdzcnicm dwuwymiarowego (material na-
uezania x cele nauezania) planu testu. Uwazam ten okres za poczqtek planowego konstruowania testow dy-
daklycznych z poglyhionq analizq ich trafnosci. Podohnq tendency wykazujq testy 11. Slociak ( 1976) z Wro-
clawia i M. Pawlak (1974) z hodzi. Obydwa zestawy testow zbudowane sq z zadan wielokrotnego wyhoru
z czterema odpowiedziami. Opracowanie M. Pawlak zawiera ,,eharakterystyki testow’’ (koneepeje), dwuwy-
miarowq analizy trcsci nauezania dokonanq z wykorzystanieni taksonomii AI3CD 13. Nicmierki, plany testow
oraz uproszczonq analizy ilosciowq wvnikow zadan zokresleniem norm centylowyeh. Opracowania te, wow-
czas zupelnie oryginalne. hyly owocami ,,pierwszcj Tali ** pomiaru dydaktyeznego w Polsce udokumentowanej
seriq opracowau w sXowty Szkole (A. Bogdahska-Zarembina, 1973 nr 6, 9; Nieinierko, 1973 nr 6,7/8,9, 1974
nr 3,4,6: Szurig, 1973 nr 6,7/8) . Ziuicznq oryginalnosciq wowczas hylo opuhlikowanie przez S. IVejlak
w Biotogii w Szkole (1977 nr 1) artykulu 0 formic zadan i stosowaniu testow Iciboratoryjnych. Autor nie
dzialal w „ruchu pomiarowym", ale mvazniesledziljego dorohek i hyl mu przychylny. Na siedemnascie przed -
slawionyeh pr/.yklarldw piylnnsciestnnowiq zadania WAV Inleresuj.qce jest to, ze flo testow laboratoryjnych nie
zastosowal zadan otwartych, a zadania WAV. Oto charakleryslyczny fragment testu do zestawu ewiezen doly-
czqcych wykrywania produktow fotosyntezy:

I . Ktorego ze znanycli Ci i nizej wyinienionych odezynnikow nie mvzgl^dniono w zestawie?
A. Styzony kwas azotowy.
13. Plyn Lugola.
C. Boztwor wodny Sudani! II I .
D. Odczynnik Pehlinga ( I laynesa).
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VI. Po wvkonaniu zadania zauwazylcs:
» •

A. Inirzenic sip zawartosci przynajmnicj w jcdncj probowce,
Ik znaczne ro/.nico w wynikacb, ktore uzyskafes na podstawic obliczeri,
C. zmianp zabanvienia substancji przynajmnicj w niektoiycb pmbdwkacb,
I). zmianp. stanu skupicnia substancji \vc wszystkicb probowkaeb.

lest ten Iqczy sprawdzanie wicdzy biologiczncj zc sprawdzatiicni czynnosci laboratoryjnych. Propozy-
eja ta jest wyrazem przeciwstawicnia sip nagminnenui cncyklopedyzmowi i jednorodnosci testow biologicz-
nyeb. Zastosowanie zadan WAV w tym tescie jest wyrazem ogromnego zaufania do tej formy. Jest to m. in.
wplvw beliawioryzmu w dydaklyce, analilycznyeh lendeneji melodologie/nycb, urokii nowej fonny zadan
oraz nadziei na wysoki poziom obiektywizmu sprawdzania.

W roznycb osrodkacb doskonalenia nauczycicli opracowywano zestawy zadan biologicznycb WAV do
mznycb zakrcs6w tresci nauezania. Testy te mialy ulatwic nanezycielom szybkie sprawdzanie osiqgnipc nezniow.
Przefadowane programy nauezania i wynikajqcy stqd pospieeb dydaktyezny,przeludnione klasy oraz wspo-
mniane nadzieje na obiektywizm sprawialy, ze nauczycielc cbptnie konstruowali te. zadania na kursaeb po-
miaru dydaktyeznego,ale takze na innycli formaeh doskonalenia inctodycznego. Place te wyraznie nasilily sip
w latacb osicmdzicsiqtycb. Przykladem mogq bye dwa obszerne zestawy nauczycielskicb testow wiclostop-
niowych (dla szkol podstawowyeb i srednicb) kilkuclziesipciu autorow,opracowane pod redakcjq I. Zborow-
skiego i wydane przez IKK OI)l\ w Zielonej Cdrze (1986). Niemal wszystkio zadania w tycb festaeb majq
formp. WAV. Mimo wyraznycb wplywdw melodologii pomiarowej na konslrukcjp testow, nie ukazala sip
w Polsce zadna zwarta publikaeja na teniat metodologii testow biologicznycb. Kilka takicb opraeowan ukaza-
lo sip natomiast juz w latacb szcscdzicsiqtycb w litcraturze amervkanskiej, np. L. Nedclsky (1956) Science
'Ihacliing and 'Testing,\V. I ledges (1966) 'Testing and Evaluationfor Sciences. Oryginalnego przeglqdu zadan
przyrodniezyeh dokonal do swojej taksonomii celow (upodobnioncj do proccsu badawczego) L. Klopfcr(1971)
w opracowaniu Evaluation on Learning in Science. W Polsce w przedmiotacb przvrodniczycb podipeznik
tworzenia testow opracowala K.Czupial ( 1977) Metodologia testa c/iemicznego. Z pracy tej korzvstalo takze
wiclu biologow.

2. Mi^dzynarodowy impuls
Znaezqeym impulsem dla konstrukcji zadan WAV bylv Ogolnopolskie bcidania osiqgnipc nezniow, na-

uczycieli i szkol (1981- 1986) kierowane przez prof. 13. Nicmierkp i pi*zcprowadzone w systemic IKK. Wsrod
nowycb aspektow metodologieznych tycb badan trzeha podkreslic probp zastosowania w nidi teorii pomiaru
sprawdzajqccgo wielostopniowego (13. Niemierko. 1983). Wbadaniacli wykorzystano trzy glowne mipdzyna-
rodowe testy przyrodnicze IMA* dla nezniow klas IV szkoly podslawowej (1M),konezqcyeb szkolp podslawo-
wq (2M) i maturzystdw (3M), zestaw narzpdzi do badania kontekstu osiqgnipc nezniow oraz testy biologiczne
krajowe (13. I Iiszpariska, 13. Laska,\V. MarciniakJ. Ochenduszko,M. Pcdiyc-WVona,W( llczkicwicz-Cynkar).
Seminaria przygotowujqeo te badania staly sip prawdziwq szkolq tworzenia zadan wielokrotnego wyboru.
Z u/naniem pr/yjplismy mipdzynarodowe zadania WAVjako slosowniejsze wobec nowycb tendeneji w imucza-
niu pr/ymdoznawslwa, bardziej roznorodne w zakresic sprawdzanyeb czynnosci, ciekawe konslrukcyjnic,
a przede wszvstkim ograniczajqce sprawdzanie zapamiptanycb wiadomosci. Oto dwa wybrane przykladowe
zadania IMA:

* IMA — Mipd/.yriamdowr Stowar/.yszenic I3adail Osiijgnipc Szkoliiycli
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Zad. 3. Jozck obscrwujc plaka wydobywajqccgo uwady zc szpar w kor/e drzewa.
Ktory lysunck pokazujc dziob tego ptaka?

© a
A cA

t
D

Zad. 10. Ponizszv lysunck przedstawia aparatury uzywaruj do wykazania, zc w proccsie oddydumia
zwicrz$ wydzida dwutlcnck wygla.

ffijwlotponietrta. J LJ

do
pomptj prdznbowq

3 A

Obok wiadomosci przyrodniczyeh i umiejytnosci poznawczych testy te posrednio niicrzvfy przvgotowa-
nic uezniow do nbscrwacji biologicznych, a takzc prowadzenia prostych doswiadezen i ckspciymcntow hiolo-
gir/nych. Rdzjiomdnose zndari zwiq/.ana byta z rdznorodnosdq sprawdzanego malcrialii nauezania, ale takzc
wynikala z doslosowania ich do pr/yjylej taksonomii ccldw nauezania:

1 — wiadomosci,
2 — rozumicnic wiadomosci,
3 — zastosowanie wiadomosci w roznveh sytuacjach (K. Czupial.1990) .
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3. Obszary zastosowan
W latach osiemdzicsiqtych i dzicwi^cdzicsiqtych testy zhudowanc z zadan WAX' byly w dydaktvce biolo-

gii stosowane dose powszedmie i w roznych celach. Oto uproszczony schcmat ich zastosowan:

Zaslosowanic tcs(ow WAV w dydaktycc biologii

BADANIA
DYDAKIYCZNIi

• badania diagnostyezne
• badania programowo
• badania wdrozeniowe
• badania wynikow

ksztafcenia
• badania doktorskic

i in.
• konfereneje

dydaktykdw biologii
• publikaejc naukowo-

dydaktycznc

PROGll\i\ IOWANIE
DYDAKTYCZNE

• programy nauezania
• podr^ezniki

uezniowskie
• zeszyty ewiczcri
• poradniki inetodyezne
• publikaejc dydaktyczne

osrodkow doskonalenia
nauezveioli

• ,,Biologia w Szkolo"

SPIl\WDZ\Nlli-OCIiNL\ME
HCZAMINOVKANIE

• testy nauczyciclskic
• testy quasistandaryzo-

wane — kursowe
• konkursy biologie/nc
• olimpiada biologiczna

i olimpiada ochmny
siodowiska

• eksperymenlv
cgzaininaeyjnc

• (prolme) arkusze
sprawdzian6w
i egzaminow CKE

• zbiorv zadan i I (‘slow

Na wigkszosci Ogolnopolskich Scminariow Dydaktyki Biologii prezentowano bczposrcdnic lub posred-
nie wykorzvstanie testow WAV w badaniach dydaktyeznych. Na przvklad naX Seminarium ( 1995) E. Samo-
nek -Miciuk przedslawila wykorzyslanie leslow w badaniach ekspciymcnlalnych nad mznymi melodami uje-
cia tresci biologicznych (malerialu nauezania), I . Zeber- Dzikowska — teslowij analizy znajoinosei poj^e
i umicjytnosei laboratoiyjnyeh z ekologii i ochmny siodowiska, W. Killermann (Nicmcy) — zastosowanie
testow w schemacic badaii nad skutccznosciq metod nauezania.,.) . Ochcnduszko — wyniki testowogo pomia-
ru podstawowych umiej^tnosci biologicznych licealistow. Nawct tak fragmcntaiyczny przvklad wskazujc na
mznorodne wykorzyslanie leslow WAV w badaniach dydaktyeznych.

XXymzem zainleresowania lestaini WAVsq liezne krajowe i zagraniezne przyklady puhlikowane w Biolo-
gii w Szkole. XX latach osienidziesugych pismo to populaiyzowato wyniki wdrazania pmgramow nauezania
biologii (klasy 1V-VIII ) prowadzonego pod kicrunkicm I). Gichy. Efcktywnosc wdrozeri okrcslano migdzv inny-
mi przy wykorzystaniu testow WAV. Z przykroseifj trzeha stwiordzie, ze wprowadzeniu nowyeh pmgramow
(do reformy oswiatowej) nie lowarzvszylv podobne badania.

Duze znaezenic do testow dydaktyeznych przywii|zujij nieklorzv tworcy nowyeh progrumow naueza-
nia . J . Grzegorek w programic Biologin XX / wieku omawia przyklady zadan stosowanyeh w kontroli ustnej
i pisemnej. da sama autorka dokonala bardzo starannej biologicznej cgzemplifikacji typologii zadan tcstowych
dokonanej wczesniej przez 13. Niomicrkg (1975).WBiologiiw Szkole (1977, nr3) i w Bomclniku metodyeznym
do nauezania zoologii w licetmi ogolnoksztalcqcyin (Iv Pylka -Culowska, J. Grzegorek,!997) podala slaran-
nie opraeowane przyklady roznych form zadan olworlyeh i zamkniylych.

XX zeszytaeh cwiczch dla uezniow zadania WAV uzywane si\ bardzo rzadko. Do nielieznyeb wyjqtkow
nalczy Zeszyt cwiczen dlagimnazjum z biologii, gdzic autorzy (M. Kiwihski,T. Ogorzalek, 2000) zamieszczajq
sumujijce testy wiadomosei i opanowanyeh umiojytnosci w poszczegolnych dzialaeh programu nauezania.
Rdwnie rzadko zamiesze/.ane sq zadania WAV w nowyeh poradnikaeh melodycznyeh dla nauezycieli . Testy
suiuujjjee z wiykszoseiij zadan WAX' zawiera na przyklad poradnik 13. Klimuszko (2000) Scenuriuszv. lekcji
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biologii w klasic II ginmazjum ora/ Przewodnik dla nauczycie/a. /Jiologia. Ginmazjum / W. Lcwiriskiego
i .J . Pmkopa (2000). W'zeszytach ewiczen i poradnikach dominujq roznorotlne zadania otwarte. Obserwujemv
zatem toneIcMicji* do ograniczania zadan W \v materialaeh programnjqcyeh ksztafeonie biologiezne. Tcnden-

< ji tej sprzyja psyeliologia poznawcza akeentujqea indywidualne strategic poznaweze uezniow, sprawnose
i claslyeznosr myslenia, umiejt;lnosri slrategirzne, znajomose regal posl<;powania i inne,. Zadania WAV
sq wyrazem beliawioryznm akeenlujqcego w sprawdzaniu osiqgniye uezniow: elementy opanenvanej wiedzv.
znajomose rzeezy. poprawnosc myslenia, szczcgdlowc umiejytnosci i inne. Zalozenia refonuy oswiatowej
w sferze dydaktycznej blizsze sq postulatom psychologii poznawczej, dlatcgo ograniczcnic stosowania zadan
WAV wydaje sit;naturalne.Moze to stanowic trudnosc w przygotowaniu uezniow do sprawdzianu i cgzaminow
zewnelr/nvcli zhudowanveh w znaeznej czesci z zadan WAV.

Zadania WAV od wiclu lat sq slosowane w egzaminach na uezelnie wyzsze. Najwiykszq tradyejt;majq
tutaj testy na akademie medyezne. Oto analiza testu ubiegtoroeznego przygotowanego przcz Rady Kgzami-
ndw i\ letlycznych (2000):

Tab. Test egzaiiiinaevjny din kandydatow na wydzialy lekarskie i odd/ialy stomatologii
(ezyse biologiczna) 2000 r.

.Material
nauezania

Kategorie eelow
ksztaleenia

Zakirs L. zad. V \\ w A B C, I)

Anatomia i llzjologia ezlowieka 11 6 4 1 6 2 3

Winisy. bakterie, grzvby 4 2 2 — 3 1 —
Genetyka 5 — 5 — 1 1 3

Botanika z fizjologiq 3 — 2 1 — 2 1

Zoologia z lizjologiq 8 1 6 1 7 1 —
Kkologia 3 1 2 — 2 1 —
Gwolucjonizm 2 — 2 — — — 2
( lylologia 4 3 1 — — 3 1

Kazan zadan 40 13 24 3 19 11 10

M;iicn;il imtit /iinia: P — podsUiwowy. It — rozszcr/ajqcy. \\ — wykmcziijqcy
Ktthgoiir trlow nniir/niiia: A — zapaiiii^lanie wiadomosei, li — /mxiimiriiir wiadomosei.

0,I) — sLosowanit* wiarlomo.sri \v mznycli syluacjach

Analiza ta wskazuje na tluzq dbalose o trafnosc wcwnylr/nq testu egzaminaeyjnego. lest wyka/uje duze
zroznicowanie w zakrt*sie nmterialu i kategorii eeldw nauezania. Zespof Organizaeyjny Krajowej Rady Kgza-
mindw Medyeznych opublikowal (1993) zestaw dziewiyciu testow cgzaniinacyjnvch z mzwiqzaniami. a testy
aktualne inozna nabye w uezelniaeh. Dose ezystym zjawiskieni stalo sit;zadawanie ueznioni do tzw.,.przero-
bienia** dir/.ej liezhv zadan lestowyrh w klasaeli maluralnyeh, a nawei nauozanie ..pod testy”. IJezniowie
nabywajq wprawy leslowej. ale iraeq liolislvcznv, stniktiiralny obraz wietlzy. kldrej siy uezq. Ogdlnopolska
grupa l)it >logow prograinu A ’own Maturu opraeowala / cstaw zadania niatnralnego z biologii (19 )8)
i w zestawie tym nie ma zadan wiclokrotucgo wyhoru. Takze Syllabus. Matura z biologii 2002 zawicra wy-
Iqeznie zadania otwarte. Liezne sq puhlikaeje zestawow zadan WAV dla liccow ogolnoksztaleqeyeh.
np. I I. Wlsnit'wskiego Genetyka(1992) i Salonika (1993). I'. Mosser-Piclraszewskicj lesty z biologii. Solani-
In i nlologia ( l ())4). M. Rajewskiej-Zaklinskiej Genetyka i Kwohnjonizni (DOS). K. Crvkiel Zoologia
i ekofogia (1994). Wymienione opraeowania nie sq w istoeie testami, a ( lose dowolnie iistmktiirowanymi



130

'/biorami zadan WAY podporzijdkowmiymi gldwnie malerialowi nanezania, a wyra/nie mnicj kalegoriom ee-
lb\v ksztaleenia. Interesnjijei} pmpozyejcj mdglby bye zestaw 1000 zadan /Jrzyjuznc testy. IJioloLtia d/a l i t /
klasy szko/y podstaicnwej (T. iVlossor-Pictraszewska. R. Staehowiak. Iv Strdzynski. 1998). Autorzv ldznienj;}
zadania wedltig wymagan programowych na podstawowe dla przedmiotu biologin ( ),hitwe ( ^ ). srednio-
Irndne ( * * ) i undue ( * * *) i slosownie do lego propound noriny oren. Problem jc'sl jediiak bnrdzirj
podstnwowy i ( lose ivpowy dla Iradyeyjiiego sprawdzania osiijgniye ueznidw — zadania sa w zbvl dnzvm
stopniu odtwdreze. pnmiyciowc i nie niogij w tej postaei bye ueznioni przyjazne. Ostatni przyklad wskazujc.
jak bardzo potrzeba w biologii testdw trainyell, standaiyzowanvch,skonstmowanych planowo i zaopatrzo-
nyeh w podryezniki testowania.

Ding;} iradvejr niajj} juz lesly mziiienjace slosowane w eliminaejaeh i liiialach Olimpiadv Riologicznej.
Dysknsjc nad ieli form;}, tresei.} i znaezeniem irwaji} od samego poe/qlkn. Nie s;} ini znanc nnnlizv fnnkejono-
wania zadan w tyeli lestaeh.np. lalwosei.moey roznieujijeej,atrakeyjnosei dystraktordw. Analiza przvklado-
wego n*sln z zawnddw III stopnia zastosowanego w rokn szkolnyni 1997/98 wskazujc na dnze zrdznieowanie
zadan WAV /.ulari zawiernja i-bznorodne sytunrje biologirzne. a dysYmktmy s;j atrakrvjnie dobrane.
Mniej jesl zadan srbemnlyrznyrh o zrednkowanyeli irzonacli. Wyraznj} przewage majj} zadania dolvrz;}re
roznmirnia i nmicjit*lnnsei siosownnia wiedz\ biolngieziiej nad pnmiyeiowymi i skrajnie odlwbrezvmi. *I< > do-
bry sygnal dla nownezesuegn. umicj^lnoseiowego kszlaleenia przymdniezego.

Przygotowania do egzamindw zewnytrznyeb wymagaly opraeowania informatordw z przvkladowvmi
arkiisznmi egzaniinacyjnymi zawierajaeymi zadania WAV i zadania otwaric. leh przygotowanie bvlo pioniiT-
skim w Polsee i irndnyni zadnniem. Riologirzne zadania WAN s;j 11|>. w informalor/.e gimnnzjalnvm pnprawnir
skonslmowane i.eo bardzo isloine, slosnw nr pod wzgl^dem oezekiwanej lalwosei. Prz\ jeeie zasadv slandarv -
zowania zadan (elioeby czyseiowego) jest nnjbardziej wlaseiwym sposobem oeenv dvdaktveznej i stosownosei
zadan do egzaminn. Zadania te dobiernnr si} wcdlugplanu arknsza i powiiinv rrprezentowae rdzne standards’
rgznminnryjnr. Pirrwszr prdby s;j zadowalnjspre. Narlal olwariym problemem jest ohmlose zadan WAN
w sprawdzianic i egzaininaeh. NN nowym podiyeznikn Dydaktyki Hiolopi i ( )c/im/ iySrodoiriska (II. Stairin-
ski. 2000) znajdnjeiny oindwicnic i nmiarkowan;} znrliete do slosowania zadan WAN .

4. Prawdopodobna przysztosc
NVydajc sir, zr inimo swycli ograniezen (R. Psirmierko. 1999.129) i zmierzchn okresn swirlnosci,

zadania WW bed;} z nmiarem slnsnwanc w nezenin siy-naneznnin. Wiekszr znaezenie powinnv odgrywne
w samooernir neznia oraz w sprawdzanin ksztaltnjijeym. Powinnv do lego eeln zoslae opracowane przvja-

zne testy sprawdznjijer zawi( *raji}ee ezytclnc sposoby analizy snkeesdw i brakdw w nezenin siy. \\ vdawnie-
twa publikujijre prograiny nanezania i ieh obndowe zapewnr wkrdlee ntworz;} trniatyrzne slronv intrrnr-
lowe nlal w iapjee samokszlalrenir i snmooernr. Zadania WAN nie pow innv calkowirie znikae z zeszvldw
ewiez(*n dla neznia. Nadmieriu} aiialiiyeznose lyeli zadan pnwimm w ezt;sci zlagodzie Iworzenie zadan
wijjzkowveli (sylnaeja + kilka zadan njmiijjjeyeli sytnaeje / roznej perspektywy), lub pewna ieb fabnlary-
zaeja. Konieezne jest ograniezenic* w nieli eneyklopedyzniu przt'z stosowanie zadan uiniejytnoscinwyeh
w nalnralnym srodowiskn przyrodmezym. korzystani( % z wyposazania (allasy. podreezniki, okazy iip.)
i in. Przcglijd polskiego dorobkn w zakresie Iworzenia biologiezmcb zadan w ielokrolnegn w \ born wskazn-
j(‘. ze w zadaniaeli lyeli tkw ia jeszeze dnze mozliwosei dvdaklyezne i ze bydij one weiaz warloseiowvmi
,.oriranizinami w ekosvstemie’’ oeeniania szknlueitn.e • *.•
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