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Cztery tatwosci zadah wyboru
wielokrotnego

,.\V pos/ukiwaniu wicdzy nic mu pimklu
zerowego, nic istnicjc nieskonczone zixkllo.
z ktorcgo tryskalaby pcwnosc."

I.eszck Kolakowski

Szkic do studium przypadku
Przed killai Irtty Tost Konipetcncji Szkolnvch Absolwenta Osmcj Klasy,opracowany w osmrlku walbrzv-

skim, zasljjpil w picciu wojewddzlwach Irarlyryjny egzamin do szkof srednieh. Przvkladowe pvlnnia z lego
lestu. polem z wiclu innych niezle iiasladujjjcycli w/oree unijne, po wydmkowaniu w gazelacb wzbudzily
cniocje nauezycicli, rodzicow, mniejsze ucznidw i spccjalistdw. \\ kolejnych latach ,,twdrezev pomyslv nieto-
dvkdw - pomiarowcdw wypelnialy cyklicznie wkladki lokalnvch gazct,na przcniian zadaniami i icb rozwiqza-
nianii. Wzmst popytn na prasi;wtorkowo-sobotniq, zwiykszona porlaz na lynku korcpetycji, lytuaf przekazy-
wania z pokolcnia na pokolenic przyszlyoh licenlislow skrzylnie gromadzonych baz zadan egzaminncyjnveh,
lawinowy przyrosl zbiordw zadan testowyeli o zrdznieowanej jakosei na pdlkacli ksiygarskieh, to wybranc
wskazniki nowego zjawiska oswiatowego,ktdrc umchomila rcforina cdukacji w Polsce.

Media operowaly czgsciej czcrniq niz biclq w tworzeniu portretu ..Tcstomanii". jesli uzyc nagldwka
jednego z donirsicii. \\ grupie wywazonych pnblikacji za rcprezcntatywnq inozna uznac rozmowi; z niajn
1998 rokii, klorij przcpmwadzono w Oazocie Wyborczcj z kiemwnikicin zcspolu naukowego wspicmjqcego
merylorycznie walbrzyski ckspcrymcnl. W centraillcj czysei icksln opatrzonego znamiennvm lyUilem ,,lcsly
Prawdy?11 wystqpilv kolcjnc pytania: ..Czy test jest idea l i t y?1', )co taki test mierzy?”. Pytania to,na pierw-
szy rzut oka, sq naiwne,ale jak poueza\\. Szymborska w wierszu..Schyfck wickti"

(...) nie 111a pvtan pilniejszyeli
od pvinri naiwnvcli.

\\ odpowicdzi na wspomniane pytania wystijpily \v rozmowic takie terminy, jak: obieklvwne narzt;-
dzia. pilotaz, rzetelnose testu, trafnosc kiytcrialna, wystandaiyzowany test. Prdba ieh objasnienia zasiala
zapewne ziarno wicdzy psyehoinetryeznej n przeciytnego czytelnika i, co wazniejsze,przyblizajqc instrumcn-
tarium nnukowe towarzyszqce testowanin prawdopodobnie wzbudzila w nun poczucie zaufania do tej formy
oc( *ny kompeteneji neznidw.

Uez wzglydu na wyuik loezqecgo siy rdwnolegledyskursu wokdl poiniam i tresei egzaniindw donioslych,
pytania te pozostajq istotnc zarmvno w odniesieniu do diagnozy osiqgniye ucznidw,jak i rozpoznawania kom-
peteneji percepcyjnych iumyslowych wzcwnqtrzszkolnym badanin (por.Nieniicrko 1999,konarzewski 2000).
Bcdq one powraeafy w kolejnych latach i to nic tvlko pod adresem ministcrialnej komisji egzaminacyjnej.
Probe, odpowicdzi na nil', podjelo rdwnicz na Ivin synipozjum. zawyzajqc ieh zakres do przydalnosei zadan
wyboru wielokmtnego (\\A\ ) w pomiarze icstowyni. /nawca klasycznej tcorii testu I). Magnuson uzasadnilby
to nastypujqco: „Clinrak(er pojedynezego zadania okresla wiarygodnose ealego lestu. Nie znajdu-
jemy \v teseie takiej wlaseiwosci, ktdrej nic inozna by wyprowadzic z wlaseiwosci pojedynezego
zadania lub stosunkdw mi<;dzy mini1’ 11981, s. 2921. Dodani, iz menial wszystkie wfasnosei zadania sq
funkojq ieh Irudnosci. Ji' j wskaznikiem jest lalwosc zadania. lak jak niogdys z zacliowania bialcgo konia
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skladanego w ofierze Swiytowilowi — hogu o czlorcch ohlic/ach — przcwidywano przyszlosc, lak z ezlerech
odinian wskaznika latwosci mozna wnioskowaco uzytecznosci zadan WAX’ Ich wprowadzcnic poprzedzy uwa-
ganii dotyczqcymi podatnosci zadan XXAX’na proccdury standaryzacji.

„Zjadacze liczb" vs „zapatrzeni w p$pek"
Proces poznania naukowego mozna ujmowac jako ..gry z naturq". a jcj reguly sq przodmiotcin zainte-

resowania nictodologii. Znajomosc osobliwosci konstruowania zadan,w tym WAV.przez hadacza konipctcncji
i formaInic poprawnrgo intcrprctowania jcgo wynikow prz('z analityka - praktyka jest wiyc istotnym <d('in('n-
lem jcgo/ ich swiadomosci melodologiezncj (brzczinski. 1984). Mozna loz rlodnr - jcj. jcsli uwzglydnimv
paradvgmni kobiecosci. jcdcn z wiclu wzglydnie nowych na obrzczach filo/uln nanki. XX programic nauki
proponowanrj prycz fcmini'tki nznnje siy. zc w procesie badawczym myskie podcjscic znamienne jest upo-
rzqdkowaniem. ilosciq, manipulacjq i kontrolq. Nalczy je uzupdnic kohiccyin. ktdrc odznacza siy obscnvacjq
w warunkaeh naturalnych,wrazliwosciq 11a istote. wzorcami jakoseiowymi |por. Miluska,1994|. Intcrprctujc
In pr/eslanie jako knniccznosr knmplcmcntarncj ilosdowo-jakosciowej analizy danych, \v szczegdlnosci wvni-
kdw zadan WAV oraz ich konlckslu.

Aliy occnic przydatnosc tvcli zadan. nalczy w analizowaniu ich wlasciwosci zastosowac proccdury cv-
klicznc. ukicmnkowujqcc uczcnic siy ekspcrta (tworcy zadania, sydziego kompctcntncgo) w toku jcgo analizv.
Tc pmc(*dury sq znaczqcc w pudejseiu jakosciowym,czyli barlaczy ,.zapalrzonych w pypck” |Milos i I lubcr-
inan, 20001. Nalczy jc u/upclnie analizaini sckwcncyjnymi. prowadzonyini wedlug jasno zdcriniowanych
mctod, co charaklciyzujc podcjscic ilosciowc. czyli ..zjadaczy liczb". Zadania zamkuiytc WAV .sq szezegdlnic
podatnc na powyzsze proccduiy, ktdrych cdcm jest uszlachctiiianic zadan. Poddajemy occnic nic tvlko po-
prawnosc merytoryeznq, jyzykowq i rcdakcyjnq zadania. Iccz rdwniez ich stosowno.se hydqcq aspektem jako-
sciowyni trafnosci oraz rz('tclnosc zadania. czyli aspekt ilosciowv trafnosci |Niemierko, 19901.

Na uwagy zasluguje 111 rdwniez propozycjn zgloszona przez .1. brzezinskicgn 11998|, kldry z piinklu
widzenia zasady holizmu. przedstawil ..ilemowq" analizy trafnosci tcslu opartq na analizie warianeji. bqczv
ona pioccdury ustalania niocv dyskiyniiiiacvjncj itemdw i ich trafnosci (a nic ealego testu!), co autor okrcsla
mianeni ustalania ich dobroci. Innc podcjscic. stosowane w standaryzacji testow psychologicznych,jest zwiq-
zanc z tcoriq wielopoziomowego rdznicowania. w ktdrej o przydatnosci zadania rozstrzyga wspdlczvnnik ska-
lowalnosci |Machowski,1993|. Pnpr/eslajqc na tych przvkladaeh, z szerokiego niirlu nicklasycziivch Icorii
tcslu. w dals/ej ezysci poddamy analizie mdzajc danvcli i rclacji miydzy ninii. kldrc mogq slanowic podslawy
szaeowania rdznorodnych as|)ckldw latwosci zadan WAX' a w konsekweneji occny ich przydatnosci.

Cztery ewiartki teorii danych
Jcsli przyjmiemy, zc tcoria pomiaru okrcsla warunki konstruowania testu, a skalowanic jest pmccscni

przypisywania liczb ujawnionym w lestowaniu wlasciwosciom badanyeh, to przenikanio sic znaezen tycli
pojyc ujmiije w spdjny system klasvlikacyjny tcoria danvcli.

W sposdb uproszczony,ale czvtclny,przcdslawiajqC.lI.Coombs (1977) jako wynikskr/yzowaniadwdcb
dychotoniicznych podziafdw dotyezqcych macicrzv obserwaeji. Po sprccyzowaniu stanowiska tcorctvczncgo
badaez mozc. wyodrybnic miyrlzy jednostkami analizy rodztij rclacji: porzqdku, bliskosci. Ze wzglydu na za-
siyg diagnozowanych rclacji miydzy dementami mozna j(' aualizowac z osobna bqdz w powiqzanin.
Wpierwszvm pr/.ypadku uslalamy rdacjy miydzy drmcnlami jednego zbioru, a w drugim dwu zbiordw —
dokfadnicj podzbiordw Ilipoidyeznego zbioru, ktore majq zrdzuicowanq inlcrpretacjy cmpiiyc/nq (up. osdb
i zadan). Odpowiednio do tych sytuacji danc stauowiq kwadratowq i symetryeznq macicrz lull pmstokqlnq
(zwyklc jest zrdznicowana liczcbnosc osdb i zadan) i nic wykazujqcq symetrii wzglydcm gldwncj przckqtncj.
Na rycinic 1, wzorujqc sic 11a pomyslc Coombsa i wpiowadzon(*j tcrminologii, prz<‘flstawiono cztery vcwiart-
ki Icorii danych. Oznaezono je lin*rami A, b . C. I), co podkresla.moini zdaniem. (‘Icmcnlarnosc logo ujccia.
Ponizej piv.cdstawimy po jednym islolnym moddii skalowania dla ziluslrowaiiia macicrzv danvcli i zara/cin

rcprczcntatywnyin dla analizy zadan WAX ’ Zakladamv, ze nmcicrz ohst'nvacji dotyezy hatIan pilotazowvch
poprzcdzajqcych zastosowanic zadan w egzaminach donioslych.
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Zasiyg relacji
Rodzaj relacji

Porzcglku (dominaeji) Bliskosci (zgodnosci)

Jeden zbidr Pordwnanic Podohienstwa
(z osobna) (A) (15)

Dwa zhiorv Dominacje Prcfcreneje
(w powiqzaniu) (C) (D)

Rye.1. Gzlory ..ewiarlki" leorii danycli

Porownywanie — wskaznik subiektywnej tatwosci zadania
Oszacowanie stosownosci zadania umozliwia analiza zgodnosci czynnosci wykonywanej przez badane-

go dla rozwiijzania zadania z kategoiKj sprawdzanych czynnosci. Kalcgoria taka obejmuje rodzaj kompctencji
(np. czyla,piszc.) i umiejetnosei (up. przeprowad/a operncje logiczne.mzwiqzijja problemy) xwkjzutie x malc-
rialcm huinanislycziiyin,malematveznyni luh pivyrodniczvm. Jediuj z empirycznych niclod wglijdn wproccs
rozwiijzywania zadan WAY jest informacja zwrotna od ucznia z grupv pilotazowcj uzyskana bczposrednio po
rozwiijzaniu tcstu.

Proponujt;harlanic wzglydncj trudnosci zadan t (\sl11 technik.'} porownvwania parami, co odpowiada
skalnwaniu jcdnego zbioru danvch wading relacji porzijrlku — ewiarlka (A) leorii danycli. kiemjnc sic
plancm Icslu i opima eksperlmv, nalczy wvbrac prolu; kxvolowij zadan i icli niimerv potijezye losowo
w pary. Proba zadan (k) powinna live mala,gdyz liezba koniccznycli pomwnari szybko wzrasta zjej liczebnoscitj
(k • (k — 1) / 2). I tak dla () zadan — reprezentantdw tcstu — liezba porownywanych par wvnosi az 15.

Xadaniem badanego jest pudkreslenie w kazdej parze zadan z przedstawionej listy numem tego zada-
nia. kldrc jesl wedlug niego lalwiejsze. wyhrir jest wicc wymuszony. Wmacierzy danvch, lakich jak przedsla-
wiono mi rye.2 A. zakodowano jedynkij obserwacjy. zc zadanic umicszezoiic w wierszu jest w opinii badanego
latwiejsze nix odpowiadajtjce mu w kolumnic. Zero oznaeza sytuacj^ przcciwiup Macierz danycli jest wiyc
kwadraiowa i symetryezna.

A

B

C

I)

li

A, B

Rye.2. I lipotetyczne macierze danycli odpowiadajcjee ..cwiarlkom" A. B. C, I) leorii danvch

Stosujjjc metody pomwnywania parami, mozemy dokonac oceny niespdjnosci wybomw,czvli pogwal-
cenia przez badanego zasady przeehodniosci. Jezeli skupimv uwage na zadaniu 1, 3, 4. to poniewaz uezeri
uznal zadanic I za lalwiejsze nix 3.poundin3 nix 4. to rmvniez spodzicwaniy sic. ze zadanic I b<t*dzie latwiej-
sze niz 4. Poniewaz takiego dokonano wvhoru, lo w lej triadzie zadan oceny sij spbjiie. hatwo stwierdzic, iz
niespojna jest triada zadan 2. 3, 4. Mozna ocenic. czy stopicn spojnosei danvch jest wiykszv niz ten, jaki
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mielibysmy prawn oezekiwae pr/y losowym dokonywaniu wybornw (por. Ferguson. Iakane,1997. s.449).
I na tcj podstawic przv zalozonym poziomie ufnosci mozemy wykluezyc z dalszej analizv oszacowania tycli
uczniow, ktorych nicspdjnosc jest wiyksza ocl krytyczncj.

Wjedncj tablicy zcstawimy wybory pozostalycli uczniow z prdby pilotazowej, zakladaj.p: zmznieowanv
poziom icb zdolnosei. Tym ra/.em w danej klalee macicr/y znajdujcmy liczbi;wybornw bedijct } smut] wvbo-
rdw dokonaiiycli przcz wszyslkicb badanycli. \\ prowadzmy subieklywny wskaznik latwosci zadania, jako
frukcjy jego wybornw w zbiorzc k zadan i probic badanycli o liczcbnosci N:

— _ liezba wybor6w...i- tcgo...zadania/ tS/ “ (k - l) - N
Na podstawic tcgo wskaznika niozna uporzijdkowac zadania na subicktywnym kontinnuni latwosc -

Irudnosc i pormvnac z ..obiektywnym" wskaznikicm latwosci zadan, ktnry wvznacza siy jako czystosc poda-
wania pnprawnycb odpowicdzi przcz badanycli na zadanic. Oba wskazniki niajfj ten sani zakres wartnsci.
ktnry zniicnia sit; nd zera do jeden. Oliic skalc nicwspolmierne, co jednak nic wyklucza pormvnywania
pozycji tcgo samego zadania na kazdej z nidi. Sytuacjij ostrzegawczi} jest niezgodnosc pozycji zadania, np.
subiektywnic zadanic jest bardzo latwc, a jcdnoczcsnic prawic nic rozwujzywanc w probic lull gdy w opinii
wiykszosci badanycli zadanic stawia wyniogi znacznic przckraczajqcc icb niozliwosci, a jcdnoczcsnic jego
opuszczenia Inb wybdr ktdregos z dystraktorow jest bardzo rzarlki.

Podobienstwo — wskaznik zgodnosci latwosci zadan
Wyniki dwdeh zadan punklowanydi dyebotomieznie niozna zebrac w lablicy ezlernpolowej bydqeej

skrzyzowanicrn poprawnycli ( 1) i niepoprawnycb (0) odpowicdzi na kazdc z nidi. Najczysciej slosowaiuj
miarq wspolzmiennosci jest wspdlczynnik cp Yulc’a, szczegolny przvpadck wspolczynnika korelacji liniowej
Pearsona. Jego wartosc jest zalczna od latwosci poszczcgdlnycb zadan oraz proporeji osob udziclajqcycli
poprawnej odpowicdzi w obu zadaniacli. Inaezej jest to Irakcja badanycli, dla ktorycb wartnsci obydwu
zmiemiyeb wynoszq joden. co na/wieniy wskaznikicm zgodnosci latwosci zadan (Pjj). Gdy dwa zadania
wykazujq latwosc umiarkowanij. rowiuj 0,5, to wspdlczynnik korelacji czlcropolowcj upras/eza si^.‘do po-
staci cp = 4 • Pjj - 1. Kozwaziny prob^ standaryzaeyjnq o liczcbnosci 100 i zafozmy, ze oba zadania rozwiq-
zalo 4() badanycli. W spdlczynnik korelacji przyjmie wartosc dodntniqi wysokq rownq 0.0. kladqc nacisk na
operaeyjnq interpretaejy, niozna kwadrat wspolczynnika cp traktowac jako niiart; skutecznosci przewidy-
wania. \\ analizowanym przykladzie przv zaliczaniu poszczcgdlnycb osob do jednej z dwdcli kalegorii
zadania wiedza o lym,do jakicj kalegorii nalezq te osoby w drugim zadanin powoduje zmnicjszcnie o 56%
ilosci popelnionych blyddw w stosunku do sytuaeji. gdy nic dysponujciny wiedzq o drugim zadanin.

Macicrz danycb odpowiadajqcych ewiartee (B) z rye. 1 bydzic wiyc niacierzqinterkorelacji par wszyst -
kicli zadan tostn. Mianj bliskosci jest wartosc bezwzgl(;dna z cp. Jesli przyjmieniy wartosc krytyezmj, odpo-
wiadajqcq przyj(;lenni poziomowi istohiosci, to mozemy znkodowae jedynkq zadania powyzej warlosci
krytyczncj i zerem ponizej. Macicrz danycb b^dzic analogiczna do tcj, ktorq analizowano w przvpadku
pordwnan (rye. 2B).

Na podstawic macierzy interkorelacji niozna ustalic odlegfosc miydzy parami zadan wedlng seniime-
tryki: d, j= 1- | (p” |.Na tej podstawic przt'prowadzaniy analizt;struktury skupieniowej testu,ktdrej graliczurj
postaciij jest dcnrlrogrnm (por. Marck. 1989). Pmwadzi to do wyodiybnicnia grup zadan najbardzitj podob-
nycb do siebic. Pomocniczym krylerium podzialu jest znaczqea ziniana wspolczynnika sknpienia iniydzy ko-
Icjnymi pozioinami analizv, co oznaeza wzrost zrdznicowania wcwiujtrz grup na skutek kjezenia zadan.

Jesli empiryeznic odkryta struktura konipctcncji i/lub uniicj^tnosci jest zgodna z zalozomj w planie
testu. to niamy inforniacje o jego trafnosci teoretyczii( j. Zadania niezgodne z zalozontj struktunj. btjdz nic
powijjzam* z innymi, wykaziijij nizszij przydatnose niz pozoslafe i icb \\ lj|czenie do oslat (*cznej wersji testu
powinno live rozwazone.
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Dominacje — wskaznik obiektywnej latwosci zadan
Do macierzy prostokqtncj danycli prowadzi nwzglydnicnic w analizic dwoch mznych zbiorow,np. uczniow

(wicrszo macierzy) i zadan (j(‘j kolumny). tak jak to przcdstawiono na rye. 20. Wartosc jeden w macierzy
oznaeza, ze hadanv z dnnego wiersza rozwifjzal zadanic. z ndpowicdniqj kolumny, /.as zero — hrak rozwiijza-
nia lul) rozwiijzanie nieprawidlowe. Wskaznik obiektywnej kitwosci zadania, to frakeja poprawnyeh mzwiij-
zari, ktora zgodnic z przyjytyni tn modeleni poiniam umozliwia rangowe uporzqdkowanic zadan ze wzglydu
na ich tmdnose.

Problem liniowego powiqzania kompeteneji (iimicjqtnosci) z wskaznikiem latwosci jest tu nmiej dotkli-
wy niz wtedv, gdy jest on interpretnwany jako prawdopodobienstwo udzielonia poprawnej odpowiedzi na
zadanic w populacji badanyeb. Przyjmuje siy. ze prawdopodobienstwo to jest funkejij tmdnosei zadan.
a zwiqzek ten ma ksztalt esowatej krzywej knmulatywnej rozkladu normalnego (Guilford, 1988).

Powracajqc do interpretaeji odpowiadajqccj skali porzqdkowcj,przyjmicmy,zc jedynka w klatcc macic-
rzv oznaeza vzdominowanie" przez neznia odpowiadajqcego mil zadania, zas zero — przypadok przeeiwny.

lak zinteiprelowany zbior iufornijicji moznaanalizowae wedlugmelody skalogramowej,coodpowiada ewiartcc
(C) tcorii danycli (por. rvc.1).

Metody skalogratnu Louis Cuttman przedstawil ponad pot wieku temu w artykule dotyczqcvni skalo-
wania danycli jakosciowvcb. Mozna jtj interpretowac dwojako: jako kiytcrium lub teebniky. \V picrwszym
znaczeniii jest procedure testowania opisywanej trafnosci danego modclu pomiaru, sprawdzaniem bipotezy
o jednowymiamwej ukrytej zmionnej. bedijeej podstawq „dominacjr badanycli wzglydem zbioru pr/edsta-
wianyeb ini mozliwosci (zadan). Jezeli iraktujemy ji} jako lecliniky. skalowania, czyli przypisywania syrnboli
(liczb,rang) obiektom lub wlasciwosciom (Coombs,1997 s.57),to konstruujemy jednowymiarowq przestrzen
opierajqc siy na geometryeznej rcprczcntacji obserwowanycb odpowiedzi na bodzcc. Skala ta ma wvjasnic
zaobserwowane dominacje. Wtym celu przypisujemy rangi poszczegolnym obiektom, zarowno osobom,jak i
oflpowiedziom na zadania l.cslowe wedlug przyjylego wczesnicj modelu pomiaru.

Jednoczesne uporzijdkowanie zadan lestu wedlugrnalcjqccj latwosci oraz badanyeb wedlug malejqcego
wyniku surowego testowania prowadzi do macierzy ,.tr6jkcjtnej"', jako wynik permutaeji kolmnn i wierszy.
Umozliwia to nporzqdkowanie na jednym kontinuum zadan i badanyeb. Ponicwaz dla wiykszosci danycli
rzoezywistych struktura taka jest dobra tylko w przyblizeniu, to osoby i zadania wylamujq sic; z liniowego
uporzqdkowania (up. dane z rye. 2C po dokonaniu permutaeji).

Jezeli skupimy uwagi;na zadaniaeb i wyhierzemy do analizy latwiejs/e i trudniejsze, to mzwiijzanie
trudniejszego powinno przesqclzac o rozwiipzaniu latwiejszego, zas nierozwicjzanie latwiejszego determinuje
taki sam wynik trudniejszego. Stqcl w kazdej tabcli cztcropolowcj, jakic analizowano powyzej, powinna wy-
stijpic liezba zero w klatcc,ktora odpowiada rozwkjzaniu trudniejszego i nierozwiqzaniu zadania latwiejszego.
lakie zdeterminnwanie wyslqpi rzadko i wowezas w tym polu, gdzie powinno bye zero, wystijj )iq wzglydnic
male liczebnosci badanyeb,swiadcztjc,ze.skala nie jest ,,doskoruila'\ IVakeja tyeli liczcbnosci odjyta od jedno-
sci to wspolczynnik odtwarzalnosci zadania. Jego wartosc powyzej 0,90 wskazujc na zadowalajqcq jednorod-
nosc wynikow — poprawnosc skalogratnu. Zadania wykazujtjce obnizonq odtwarzalnosc powinny bye wyfq-
czone z ostateeznej wersji testu,jako nieprzydat.ne z punktu widzenia zalozonego modelu pomiaru.

Preferencje — wskaznik niezgodnosci latwosci zadania
C/y mozna przewidywac,dojakiej klasy wynikow testowania nalezy badany na podstawie rozwiqzania

wybranego zadania z lego teslu? .lakie zebiac dane. w badaniacb pilotazowycb o poszczegolnycb zadaniaeb.
abv zwiykszvc szans^ trafnej predvkcji o rozkladzie kompeteneji w budanej probic (populacji)? Odpowiedzi na
takic pvtania mozc dostarezye analiza dyskryminaeyjna. Zanim wykorzystamy jq w rozwiijzaniu tyeli proble-
mdw, rozwazmy jaki rodzaj danyeb to umozliwi.

Przykladem relacji zgodnosci miedz.y elementami roznycli zbiorow, czyli lakiej macierzy obserwaeji
jak.} przedstawilmo na rye. 21), jest jej kkisyfikiieja. Uslalmy odpmviedniose miydzy zbiorern pnnkldw odpo-
wiadajijeyeli wyodrybnionej kategorii odpow'iedzi ita zadanic «i zbiorern punktow odpow'iadujqcych klasom
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kompclencji ucznidw.Jcsli pomw'iiamy punkly z jednego zhioru z punklami drugicgo zhioru, lo na lej podsla-
\vi(‘niozemy okreslic icli w'zajcmmj bliskosc.

W celu uproszczenia analizy dokonamy podziafu dychotomicznego zardwno hadanych, jak i odpow'ic-
dzi na zadania. W przypadku hadanych po ich nicmalrjacym uporzijdkowaniu wedlug sumwyrli wynikow
Irslowania dokonamy podziafu dycholomieznrgo medium} na klasy kompclencji wysokich i niskioh. Jcsli prd-
ha pilolazowa jest duza (N = .‘300) mozcmy zaslosowac kwarlylc i wyodryhnic dwie klasv o hardzo w ysokich
i hardzo niskich kompctencjach. W przypadku zadaii zamkniytych WAX’ bydzic to podziaf dvehotomicznv
wedlug kategorii odpowicdzi. Ustalmy tcraz odpowiedniose miydzy wyodrybnionymi klasaini (punktami).
wprowadzajjjc wskaznik niczgndnosn latwosci zadania jako rdznicy latwosci zadania w gdrncj (P„) i dolncj
(Pd) grupie ucznidw. odpow irdnio o wysokich i niskich komprlrnejaeh. Wskaznik taki jcsl znanvod lal czler-
dziestych w psychomelrii i siosowany jako iniara mocy dyskryminaeyjncj zadan. W pomiarze dv< laklvcznym
na uzytek testdw nauczyciclskicli upowszeclmif go w Polsce 13. Nieniierko 119751, jako wygodny w ohliczc-
niach. zastypezy wskaznik mocy rdznicujqccj zadan l)-)0.

Ponizej podano jego nowij opcrncyjni} intrrprctacjy i takfj jego modyfikaejy. ktdra pozwoli uznac go za
..prlnopraw ny' wspdlczynnik mocy rd/niciijijccj zadan. Przywolujijc analizy dyskryminacyjni} i przypad( *k
hinamych zmicnnych, mozna udowodnie, zc wskaznik mocy prcdykeyjnej przy minimalizacji pi awdopodo-
birnstwa blydnrj decyzji |Niew'iadomska-l3ugaj,1988| upraszeza siy do wskazuika oceny rozbieznosci dwdcli
rozkfaddw7.gdy jedna zc zmicnnych ma mzklarl symetryezny. Odpow iada to dokladnic hczwzglydncj waitosci
rdznic latwosci, czyli | P„- Pcj | . Jcsli rozwazymy przyklad zadania i wynikow7 testowania. ktdre pozwalaji}
uslalic, zr P„= 0.7 zas P(! = 0.1. lo ich rdznicy mozna nadac naslypuji}ei} inlerprelacjy.

Dysponujijc iulormacji} o zidznicowanin hadanych wedlug lego, czy rozwiijzali to zadanic. climinujcmv
60% hlyddw przewidnjtjc czy hadany nalczy do klasv wysokich hijdz niskich kompeteneji. w odnicsictiin do
przypadku, gdybysmy nie dysponowali takq informacji}.

W innym mirjscu udowodniono ponadto, zr pienviastek z hczw'zglydnej rdznicy latwosci jest rdwny
w'spdlczynnikowi I Iclhviga — (p |Oizkowiez, 1999|. Oznacza to powiqzanic miary zalcznosci stochastycznej
ze w'skaznikiem predykeji. W;rozwazanym przvkladzic wartosc w'spdlczynnika zalcznosci stoehastvcznrj w v-
nioslaby 0,78, czyli moc mznieujjjea lego zadania hylahy hardzo w ysoka.

Lzytccznosc rozwazanej miary w analizie zadan WAV' wydajc. siy dose oczywisla. Zadania o ujcmncj
waitosci wskazuika (P, — PfJ) pow inny bye usuniyte z koilcowej wersji testu. W przypadku wai tosci dodatniej
podejmowanie drcyzji ostrzcgawczych dotyczqcych zadania wiijzalbym raezej z unalizq porownaw'czq w arto-
sci w'spdlczynnika (p, a nie jedni} wyhraiuj warlosria krytyczn.p

Zakoriczenie
Xnslosowanir przcdslawionych pmccrlur analizy zadan lestowych. w'spomagajqcc occur ich przvdat -

nosei w cgzaminach donioslych. ma charaklcr hipolctyczny. W nioski praklycznc, ktdre mozna by sfbrmulo-
w'ac sg zal(‘zn(‘od decyzji dotyczijcych modclu pomiam. Sij one odmienne w przypadku rdznicowania czy
selekcjonowania hadanych. I3ydq tez zidznicowanc. gdy oczckujcmy prostokijtncgo, normalncgo hijdz dwu-
modaliK'go rozkladu w vnikdw' testowania.




