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Jolanta Sokotowska
Janusz Mulawa
Instytut Badan Kompetencji w Walbrzychu

O pewnym sposobie sprawdzcmia
i oceniania zadari

..Kgzamin konczqcy kolcjny ctap ksztalccnia ucznia nic powinicn stac siyjcdnorazowym aktcm informa-
cvjnyni — nalezy go wzmocnic prowadzcnicm systematycznogo procesu diagnozowania osiqgniye ucznia oraz
cyklcm badan, kldre, vvyjasniq, jakio sq zaloznosci pomiydzy rdznymi czynnikami delemiimijqe.ymi wvnik '’.

Tak brzmiaf jcdcn z wnioskdw podsuniowujqcyeli w 1999 mku tak zwany ckspcrymcnt walbrzyski,
ktdry stanowil prdby ziniany dotyeliezasowej fomiuly egzaminowatiia ucznia konezqcego szkoly podstawowq,
wprowadzonq w kilku wojcwodztwach przcz MEN.

Panstwowy system egzaminacyjny nic wpmwadzil jednak do polskicj szkoly proccsu diagnozowania
osiqgniyd ueznibw i badania konlckslu. Szkoly nalomiasl oczekujq lego rodzaju diagnoz zewnylrznveh, kldre
dnjq mozliwosc pordwnania swoicli wvnikdw z wynikami hadanej populacji, dlalego lez ehylnie korzyslaj;}
z narzydzi pomiaru, ktdre spelniajq wyrnagania jakosciowe.

Wyczcrpujqce, jasne dla odbiorcy i szybkie informaeje zwrotnc tojedna z najbardziej oczekiwanych
cccli systemu oceniania zewnytrznego.

Najistotnicjszf) cccli;} systemu diagnozowania kompetencji ucznia rozwijanego przcz Stowarzvszcnic
pod nnzwqInstytut Badan Kompetencji, jest rloslarczanie uezniowi i jego nauczyeielowi informaeji zwrot-

nvcli — o lym, jiiki jest poziom jego osiqgniye w badanych kompetenejaeh,a lakze (bye moze przede wszysl-
kim) jakie popehiia hfydy, czego jeszcze nic umie, w czyin powinicn siy doskonalie.

Informacja zwmtna o klasie i o kazdym z ueznidw osobno,przekazana nauczyeielowi po kazdyni bada-
niu kompclencji,pozwala okreslic:

— poziom osiqgniyc ueznidw w badanych kompetenejaeh,
— przyrost (luh jego hrak) umiejytnosci w dunej kompetencji,
— mocnc i slahc strony kazdego ucznia i calcj klasy,
— typowe blydy popclnianc piyez kazdego z ueznidw i cal;} klasy.

Informacja la pozwala nauczyeielowi opraeowac ,.program naprawezy” dla kazdego ucznia i calej klasy.

1.
Osrodek walbrzyski, reniiziijqecksperymenl w klasach dsmyckstosowal w teslach zadania zanikniyte

wyboru wiclokrotnego i zadania otwartc rozszerzonej odpowicdzi. Testy pr/eprowad/ane w ramacli
eksperymentu stawialy ucznia wsytuaeji cgzaminacyjnej, a zatem wynik pomiaru niial charaktcr ldznieujqcv.
W pomiarze takim uktadem odnicsicnia wyniku kazdego ucznia s;} wyniki innycli uezniow.
W zwiqzku z tym liezha punktdw uzvskana przcz ucznia z ealego testu miala znaezenie picrwszoplanowc.
Nieco limy cliarakler mialy badania Idas siddmych i dsmycli po pdlroezti — w tym przvpadku istolnicjsza
hyla informacja o popcliiionych hlydach, a w efekeie opracowanie ,,programu naprawczego” dla ucznia
i klasy, czyli jedno / zaclan systemu diagnozowania kompetencji.
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Analizujqe wyniki osiqgniyle przez ueznidw podczas mzwiqzvwania zadan zamkniylych up. wyboru
wielokrotnego, nauezyeiel moze poddae glybszej analizic:

— rozwiqzywalno.se poszczcgdlnych zadan. ze szczegolnym uwzglydnieniem zadan, ktdre uezniowie
(luh uczcii) rozwiqzali slabiej niz liadana populaeja,

— wybieralnose poszezegdlnyeh dystraktordw,ze szezegdlnym uwzglydnieniem lycb.ktdre dla ueznidw
(lull ueznia) byly najbardzicj alrakeyjne.

..Oecnianie zcwnytrzne po kazdym etapic ksztaleenia, a w konsekweneji budowanic obiektvwnego
mechanizmu pomiaru osiqgni<;e ueznia,wymaga maksvmalnego ograniezenia czynnikdw, ktdre wprowa-
dzajq subieklywizm do oeeny. Wynik lego lypu eg/aminu musi bye wiarygodny,gdyz tylko w( edv slanie sir
faklveznq podslawq do formulowania wnioskdw dla ueznidw,ieh rodziedw. nauezyeieli, wladz samorzqdo-
wyeli oraz administraeji oswiatowej '. Id podstawowy wniosek sfornuilowany po zakoiiezeniu ekspery-
mentu cgzaminaeyjnego.

Konstruktorzy testow i organizatorzy barlan kompeteneji.realizowanyeh w ramaeb eksperymentu wal-
br/yskiego,midi pdnq swiadomo.se subieklywizmii oeeny zadania rozszerzonej odpowiedzi,mimo wprowa-
dzenia szezegdlowyeli, zero-jcdynkowych i zero-dwdjkowyeh kryteridw je*go oeeny. Zorganizowanie 15-go-
dzinnyeh szkok'd warsztatowych dla nauezyeidi sprawdzajqeveh te zadania rdwniez nic rozwiqzalo problenui
subicklywizmu.

Ponizej przedstawione, zostaly oeeny trzeeli zadan otwartyeh rozszerzonej odpowiedzi (KO). Pieedzie-
siyeiu siedmiu nauezyeieli, przerl przyslqpieniern do 15-godzinnyeh wars/tatdw,olrzymalo po (rzv praee do
spr awdzenia wedlug okreslonyeh kryteridw i ieh warlosei pimktowveli.

Ocena poszezegdlnyeh prae — zadan otwartyeh
przvznana przez 57 nauezyeieli jyzvka polskiego

PRACA NR 1

kryterium oeeny liezha punktdw
0 1 2 3 4

zawartose meiytoryezna praey 5 19 18 14
forma praey 2 3 19 20 12

poziom jyzykowv 2 24 16 15
poprawnose ortograliezna i interpunkeyjna 5 24 28

zewnytrzny wyglqd praey 11 30 13 —

PRACA m 2

kryterium oeeny liezha punktdw
0 1 2 3 4

zawartose merytoryezna praey 7 13 22 14
forma praey 9 16 17 14

poziom jyzykowy 15 19 17 6
poprawnose otiografirzna i interpunkeyjna 3 8 28 13 5

zewnytrzny wyglqd praey 1 24 28 —
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PRACA NR 3

krytcrium occny lie/.ha punktow
0 1 2 3 4

zawarlose meryloryezna pracy 1 3 8 14 30

forma pracy 1 1 8 16 31

poziom jyzykowy 2 9 18 28
poprawnosc nrtograficzna i interpunkcyjna 5 22 29

zewnytrzny wygkjd pracy 1 9 38 —
Jak wynika / zcstawicnia lahdatyc/iicgo, w zadnym z krytcriow wo vvszystkich pracach nic ma zgod-

nosei — zawsze jest lo rozniea trzcch i wiyeej punktow.
Przykladowo:
— praca nr 1 — krytcrium forma pracy:

2 nauczycidi
3
19
20
12

przyznato 0 pkt.
pr/yznalo 1 pkt .
przyznalo 2 pkt.
przyznalo 3 pkt.
pizyznalo 4 pkt.

— praca nr 2 — krytorium popraimosc orlogmjiczna i inlerpunkcyjna :
3 nauczycidi przyznalo 0 pkt.
8 przyznalo 1 pkt.
28 przyznalo 2 pkt.
13 przyznalo 3 pkt.
5 przyznalo 4 pkt .

\\ ramacli krytcrium, ktorc wydajc siy najlatwicjsze do occny, istnicjc rozhicznosc 5 punktow —trzcch nauczycidi przyznajc 0 punktow, a piyciu 4 punkty.
Irudno zrozumicc tak duzt} rozhicznosc. Warto dodac, ze occnianc zadania to praco nadeslane na kon -

kurs jyzvka polskicgo i oecnione pr/oz komisjy konkursowjj:— praca nr 1 na occny hardzo dohrtj,— praca nr 2 na occny dolmj,
— praca nr 3 na occny cclujqap

Po przeprowadzoniii szkolenia i oslatcczncj woryfikacji nauczyciclo otrzymywali od kuratora oswiaty
j )owolanic do Wojcwodzkiej Komisji Spiawdzajqccj, w klorej sprawdzali pracc uczniow na podstawic szczcgo-
lowych krytcriow occny (przytoczonc zostafy ponizcj).

Zadanic otwarto (rozszerzoncj odpowiodzi )
Zarlanic rozszerzoncj odpowicdzi (wypracowanio piscmnc) punklowanc jest w systemic 0-30 punk -

tow, przy zastosowaniu nastypujijcych krytcriow:

— > Penial : 0-8 pkt .
Kompozyeja: 0-5 pkt.

— > Poprawnosc jyzykowa i styl: 0-5 pkt. i 0-5 pkt.
— > Poprawnosc zapisu: ortografia 0-3 pkt.; interpnnkcja 0-3 pkt .; estetyka 0-1 pkt.
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szc/iicdhowii KKYTKKIA OCKNY PKACY

1 . TEMAT — a pkt . Wtym:

Uczcri : — rozumic tcniat 0-1

— rozwija temat w sposob wyezerpuj{)(:y 0-2
— celowo dobiera material rzcczowy 0— 1

— nic popcfnia blgdow rzcczowych 0-1

— wykiiziijc samodzielnose we wnioskowaniu, opiniowaniu.
argumcntowaniu 0-2

— nadaje praey tworezy charakter 0-1

2. KOMPOZYGIA — 5 pkt. wtym:

Uczcri: — wvpowiada sig w sposob logiczny, uporzqdkowany 0-2
— tworzv kompozyejg funkcjonaln^ wobec tcniatu 0-1

— potrafi zamknqc kompozycjg w ramacb wyznaczonycli objgtosciq praey 0-1

— wykaziije sig oryginalnoscitj pomyslu 0-1

3. POPRAWNOSC JIJZYKOWA I STYE — 10 pkt. (5 + 5) wtym:

— poprawnosc skladniowa (do 2 billow) 0-2
— poprawnosc lleksvjna (do 2 bfgdow) 0-1— poprawnosc leksykalna i frazcologiczna (do 2 billow) 0-2— sty I jasny, komunikalywny 0-1

— jednose konweneji stylistyeznej 0-1

— bogate slownictwo 0-1
— funkcjonaliia roznorodnosc konstnikcji skladniowych 0-1

— oryginalnose stylislyczna (cccliv indywidualnc) 0-1

4. POPRAWNOSC ZAPISU:
ORTOGRAEIA, INTERPUNKCJA, ESTETYKA — 7 pkt . (3 + 3+ 1 ) wtym:

— orlografia: do 2 bleddw rnzacvrh = 8 pkt .;
do 3 bfgdow raztjcydi = 2 pkt.; do *+ bleddw razijcycli = I pkt .
(2 bl. drugorzgdnc = 1 bl. raztjcy) 0-3

— inlerpiinkcja : do 2 blgddw ra/ijcycb = 3 pkt .;
do -+ bfgdow razqcych = 2 pkt.; do 6 bleddw razqcych = 1 pkt.
(2 bl. drugorzgdnc = 1 bl. razqcy) 0-3

— estetyka 0-1

Szczcgolowc kiyteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowicdzi nic tylko wzbudzily niepokoj
o subicktywizm, ale, rdwniez nic dostarczylv nauczycielom wystarczajtgych informaeji o probleniacli, jakie
nczniowic spotykajy w realizaeji tego typti zadania.
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S/.kolv iizvskiwaly:

Podsumowanie wynik6w badari kompetencji w klasach VIII
25 i 26 maja 1999 (dawne woj. v/ atbrzyskie)
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Pr/ykladowo: w rumuch kryterium poprawnose j^zykowa
— 4C)2 uezniow nzyskalo 0 punktow.— 3505 uezniow uzyskalo 5 punktow.

Po uzyskaniu logo rodzajii informacji nauezyciele mogli jodynie wyriqgnqc wniosck, ze uczniowie wv-
kazali siy zadawalajqeq poprawnoseiq jyzykowq, nic znali natomiast jakosei i skali problernu w zakresie szcze-
golowych kiyteriow poprawnosci jyzykowej.

Na przyktarl uczch, ktory zdoby!3 punkty w ramach tcgo kryterium niogl uzyskac:— 2 pkt. 7 poprawnosci skkidniowcj i 1 pkt. z poprawnosci fleksyjnej
hib

— 2 pkt. z poprawnosci leksykalnej i frazeologiezncj i 1 pkt. z poprawnosci skladniowej
hib

— po 1 pkt. z kazdego kryteriuni szczcgolowego

Istnicje wide mozliwosci iizyskaniu 3 punktow na 5 mozliwych w ramaclt trzech szezegofowych krytc-
riow. Nauczycid nic wic zatem, jakicgo rodzaju blydy popclnia uczch, w zwiqzku z tym nic mozc przygotowac
programu naprawczego, nic mozc mu pomdc w doskonaleniu umicjgtnosci badanyeh za pomocq dancgo
zadania.

II.
Po zakohczcniu ckspcrynicntu i skonccntrowaniu uwagi na systemic diagnozowania kompeteneji

uezniow mznieujqca hinkcja wvnikii przcstala bye istotna, na planic pimvszyni znalazla siy jego funkeja
inlbrmacyjna. Tym wiykszy niepokbj budzil subicktywizm occny zadania rozszerzonej odpowicclzi oraz
brak infonnaeji o blydach popclnianvcli przcz uezniow w zadaniach tcgotvpu i zadaniach olwartych z lukq
oraz kmlkicj odpowiedzi.

Szukajqc rozwiqzatiia tcgo problemu, zwrbcono uwagy na rozwiqzania rodent z I Vancji, gdzic od wiclu
lat rcalizowana jest ewaluaeja systenm crlukacji przcz paiistwo. Stosowanc tarn testy skfadajq siy w wiykszosci
z zadari otwartych roznego typu (w tym rozszerzonej odpowiedzi ), do ieh occny wprowadzonc zostaiy kody. tj.
oznaezenia odpowiedzi.

lest jako narzydzie poiniaru, stosowanc przcz Instyim I3adah Kompeteneji do badania kompeteneji
ueznia, sklada siy z zadari:

— zamkniytveh:
a) wvbom wielokmlnego,
It) rut dobicranic,
c) prawdii — falsz,

— otwartych:
a) z lukq.
b) kmI kiej odpowiedzi,
e) rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania otwarte krotkiej odpowiedzi (KO) oraz z lukq (L), w ieh ocenianiu punktowym, wskazujq
jodynie, ezy uczch rozwiqza!dane zadanic poprawnie. czv tez nic.

\\ badaniaeh kompeteneji uezniow klas irzecieh i szoslyeh szkoly podstawowej, przeprowadzonych
przcz Instytiit baduri Kompeteneji w majii 2000 roku, zaslosowano po raz pierwszy kodowanie odpowiedzi
zadah otwartych.
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Po zastosowaniu kodowania odpowiedzi zadan KO i L dokonaue zoslalo swoislc zainykanic ( veil
zadan, elziyki ezemu nauczyciel uzyskiwal informaeje, < > problernach (blydaeh) zwiijzanych z rozwiijzywa-
niem danego zadania.

W ton sposob zostal wyeliminowany jeden z podstawowyeh mankamentow zadan otwartych — brak
inlormarji o blydaeh popelnianych przez uezniow w mzwiqzywaniu zadan logo lypu.

Wvdaje siy, ze jest to tnkzc sposob na ograniezenie Slibicktywizmu occny zadania olwarlego KO.

Oznaezenia kodow do poszczcgolnych zadan powstajq podezas konstmowania testu. Przygotowy-
wano do badan testy podda'wane SJJ prbbom standaryzacyjnym. Po ich przcprowadzcniu konstruktor zapisuje
odpowiedz popra\vni|(Itil> odpowiedzi poprawno — w zaleznosci od koncepeji zadania) i kalegoryzuje orlpo-
wicdzi hlydne, kloryelt udziclili uezniowie podezas slnndaryzaeji.

Konstmktor testu oznaeza wiyc kody do poszczegolnych zadan poprzez:
— zapisanie odpowiedzi oezekiwanej (poprawnej,pdnej,wyezerpujqerj) kod K
— zapisanii* odpowiedzi poprawnej, ale. nie do kohea komplelnej, inniej oezekiwanej

— przy jednoezcsnej jej poprawnosci (jesli laka jest koncvpcju zadania)
lub

— zapisanie skatcgoiyzowancj odpowiedzi blydnej kod L
— zapisanie skategoiyzowancj odpowiedzi blydnej kod M
— okreslenie griipv innyeh blydnych odpowiedzi, nie dajgeyeh siy skalogoryzowae

po prohaeh standaryzaeyjnych kod N
— okreslenie bralai odpowiedzi, jako niewykonanic zadania w ogolc,

Iub w jego czysci kod ()

W pierwszyeli badaniacb uezniow klas picrwszyeh gimnazjuni, zorganizowanych przcz Instytut Badan
Kompeteneji w styezniu 2000 roku, zastosowano testy:

— / bloku przedmiolow bninanislycznyeh (12 zadan zanikniytveh W\V, 1 na dobieranie,5 zadan otwar-
tyeli KO i 1 zadanie otwarle KO);

— z bloku przedmiolow matematyezno-przymdniezyeh (25 zadan zamkniytyeb W\Vi3 zadania otwarte
KO z kodowanq odpowicdzq).

Nie zastosowano jeszeze kodowania odpowiedzi zadan otwartyeh.

Poddajtjc analizic wyniki, jakic uezniowie osiqgnyli rozwi^zujqe zadania otwarte krotkicj odpowiedzi
w teseie z bloku przediniotbw humanistyeznyeh, iiauczycid uzyskiwal inforniaejy,czy zadania to byly rozwkj-
zane poprawnie, i jakrj liezby punktow uezeii uzyskal za rozwkjzanie danego zadania.

\\ pr/.ypadku realizaeji zadania ro/szerzoiiej odpowiedzi doslarezana byhi informaeja o liezbie punktow
uzyskanveb przez uezniow (lub ueznia) w ramaeb poszczcgolnych kiyterimv.
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J$zyk polski, wyniki ogblne ()

Walbrzych, 26 V 1 999
srednia : 19,67 pkt. (na 30 pkt.)

w tym za wypracowanie: 5,03 pkt . (na 8 pkt .)
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pytanie

A 35% 5% 33% 48% 19% 14% 86% 4% 45% 9% 30% 10% clobre rlobre clobre clobre clobre clobre clobre clobre clobre

It 18% 40% 43% 4% 32% 30% 2% 40% 4% 18% 22% 41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C :i5% 41% 7% 2% 20% 42% 6% 6% 45% 43% 28% 8% zle zle zte zte zle zle zte zle zle

1) 13% 14% lb% 40% 28% 13% 6% 44% 6% 30% 21% 42% 20152 20152 20152 20152 20152 20152 20152 20152 20152

zadania otwartc KO

Aby wykazac rezultat wprowadzcnia kodowania odpowiedzi zadari otwartych KO. porownano ponizej
zadanie KO i jego wynik z tcstu przcprowadzonego w styczniu 2000 roku w klasic I gimnazjum z zadaniem
tego samego typu z testu przcprowadzonego w inaju 2000 roku w klasic VI szkoly podstawowcj.

BYKO:
zadanie —
PYTANIA DO TEKSTU NR 1

13. Dlaczego duchowienstwu i wladcom zalezato na rozwoju nauki?

wynik —
hadanej populacji
72% uczniow udziclilo poprawncj odpowicdzi (pclncj. punktowancj I punktcin).
Nauczycicl uzyskal inforniacje, iIn uczniow w klasic odpowicdzialo poprawnic na pytanie zawartc
w zadaniu. a ilu zle odpowicdzialo. Nie wiedzial, jakic btydy popelnili uezniowie rozwiqzujjjc to
zadanie.



JUST:
zadanie —

85

N
Zadanie 1

Jakiego rodzaju prezenty cenione w srodowisku mtodziezowym najwyzej i dlaczego?

v /

ninner

zadnnin kod punkiy opis

K 2 Mlodzirxy nio sine na koszlownc (drogic) prezenty, w ire najwyzoj coni sir* pomysl.dowoip.
oiyginalnosc.wlasivayezne \v\k<>nanii\

1 1. 1 Odpowiedz nicprlnym zdanirm.
M 0 Odpowiedz lylko na czy.se pylania (licz uzasadnirnia lull odwrolnir).
N 0 Ku/.ila inna hlydim odpowiedz.

0 0 Brak odpowicdzi.

wynik —

badancj popnlacji
8% uczniow uzyskalo kod K
4% ucznidw uzyskalo kodL
48% ucznidw uzyskalo kod M
35% uczniow uzyskalo kodN
5% ucznidw uzyskalo kod 0

Nauczvcicl uzyskal informacjc, ilu ucznidw w klasic udziclilo prlnoj odpowicdzi, «ri ilu popclnifo blgdy
oznaczono kodami. A w szczcgolnosci — ilu ucznidw w klasic:

— udziclilo pclncj, oczckiwancj od[)o\vicdzi na pytauic (kod K),
— odpowiedzialo poprawnic na pytanic, nic udziclajqc jednak odpowicdzi pclnyni zdanicin (kod L),
— udziclilo odpowicdzi nicpelncj, tj. nic uzasadnilo odpowicdzi lub nic wymienifo rodzajow prczcntow

(kod M),
— udziclilo inncj blydncj odpowicdzi (kod N),
— nic udziclilo odpowicdzi w ogdlc (kod 0).

Na przyldad, jcsli w dancj klasic kod L uzyskalo 17% uczniow, to nauczvcicl wie, zc jcgo uczniowic,
w wi^k.szym stopniu niz badana populacja,nic opanowali nawyku odpowiadania pclnyni zdanicm i w dalszcj
swojcj pracy mozc zwrdcic wicks/.'j uwagc na Ic umicjytnosc.

poprawnic poprawnic

BVLO JEST
zlc rodzajc popclnianych blyddw

Zastosowanie kodowania odpowicdzi zadan olwarlych KO przvczynilo si^ do podnicsicnia
jakosci informacji zwiotnej przekazywunej iiauczyciclowi po przeprowadzonych badaniaeh.
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III.
I)la zobrazowania roznorodnosci zadan. w ktorych zastosowano kodowanic odpowiedzi zadan otwar-

tycli. przytoczono kilka zadan z testmv dla uczniow Idas III i VI szkoly podstawowej.

Blok maternal ) czno-prz )rodniczy
kla.sa I i
zad. 3
Zapisz w postaci uiamka dziesi^tnego:
b) sto trzy i osiem setnych.

kody odpowiedzi:
K 103,08
L 103 Too
M 103,8 Iill) 103,008
N kazda inna blydna odpowicdz
0 hrak odpowiodzi

w ) nik badanej populacji
78%
4%
9%
7%
2%

uczen myli ulamek dziesiytny z ufanikiem zwyklym
uczeri nio odroznia setnych orl dziesiytnych i tvsieeznvch

Blok maternal t czno -prz)rodniczy
klasa I /
zad. 4
Zapisz za pomoc^ wyrazenia algebraicznego:
a) sumg liczb dwa i x

kodv odpowiedzi:
K 2 4- x

L 2x

N kazda inna blydna odpowicdz
O brak odpowiedzi

uynik badanej populacji
66%
19% uczoii nie zna poj^cia sumy
9%
5%

Trzeciotescik
zad. 5
Uzupelnij zdania obok rysunkow. Do uzupelnienia wybierz jedn^ z podanych par wyrazow,
uzyj ich w odpowiedniej formie.

ostre biate starannie czerwone
wycinac wkladac skladac kolorowac

5. Michal nozyezkami kartonik zaproszenia.



87

body odpowicdzi:
K ostrvnii. wvcina (lub wvciqk wvcinaf)
T. jcflna forma popmwnic.,dmgn zlc

i\l ostrc,wycinac (lub w odwrotnoj kolojnosei)

N kazda inna blydna odpowicdz

0 brak odpowicdzi

7rzcciolcscik
zad. 51
Oblicz: 8 + 3 * 5 =

kody odpowicdzi:
K 23
L 55
N kazda inna hlgrlna odpowicdz
0 brak odpowicdzi

wynik badancj populacji
71%
11% uczoii uzupclnia zdanio, vvpisujijo jcdcn

wyraz w poprawnej formic flcksyjncj.
a drugi w zlcj

4% uczoii wpisujc wyrazy w brzmicniu
zapisanym w ramcc

12% iiczcn obydwa wyrazy zapisujc
w blgdncj (inncj niz w ramcc) formic

1%

in7u'k badancj populacji
60%
19% iiczcn nic zna kolojnosei dzialan
18% iiczcn popclnia rozne hlgdy w rachunkach
3%

1rzcciolcscik

Zadanie 30 • ,
' g . 'v

Michal zaprosil 5 kolegow.
W sklepie kupil 1 kg czekoladowych
cukierkow, pol kg winogron
i po 1 jogurcie dla kazdego kolegi.
lie chlopiec zaplacil w sklepie?

h*?—\ W
41-h k9 4 ztj\ [ 90 gr A !i kg 8 zljr1

Chlopiec zaplacil zl i gr

47% hndanydi uczniow oblic/N lo popruwnic war lost:
znkupionych iownrow: 2 4- 4,50 4- 0 = 14.50.

6% uczniow nic zamvazylo. ze Michal kupujc
pol kilograma winogmn. a nic 1 kilogram
i \vykonalo dndawnnic 4 4- 4.50 4- 8 = 16,50.

42% uczniow |Kxlalo innc hle.lnc odpowicdzi
wynikajijcc najezesciej z lego, ze :
— nic hjczyli inforniacji: ..zaprosil 5 kolegow "

i kupil rpo jodnvm jogurcin rlla kazdego
kolegi". wykonujijc dodawanie,
up. 2 4- 0

’
00 4- 8 = 12.90:

— wykonywali rlodawanii'. nic mvzgledninj.jr
jcilnoslck,np. 2 4- 450 4- 8 = 4,60;

— blednie iulerprelnwali Iresc zadauia,
np. przy zakupic jogurtdw mvzglydniali lakzc
sichic i rnuniy: 2 4- 7 0.90 4- 8 = 16.80
allx) kujxnvali wszyslkie pmdukiy dla kazdego
kolegi: 5 * 2 + 5 0,90 4- 5 8 = 54,50;

— [xipelniali hledy w dodawaniu i mnozcniu
liczb.

5% uczniow nil' rozwujzalo \v ogdle lego zadania.

KotlK

Ko.IL
Kod i\

KodO
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Irzeciotescik

Zadanie 12

Przyjrzyj sip rysunkom, a nastppnie
uzupetnij zdania uzywaj^c czasownika
„wrzucic” w odpowiednim czasie.

A. B. c.

Qi
/\

Lri
i

$0
f=^ r,

OS
l n

10. Na rysunku A:
Michat zaproszenie.

11. Na rysunku B:
Michat zaproszenie.

12. Na rysunku C:
Michat zaproszenie.

Zailania nr 10. 11 i 12 pole n̂ly no irziiprlmcniu
z;ulnn pr/ez uzycic czasownika ..wrzucic"
w odpnwieduim czasie. 0 ill*, zadania nr 10 i II.
w kidrych nalezalo iizvc orlpowicilnio czasu
li*raznii*jszr «'o i pr/cszlcgo. nil* sprawily dzieciom
wickszycli pmbleindw (zarlanii* nr 10 — 72%
poprawnych odpowicil/i. zailanic nr 11 — '74%
poprnwnych ndpnwiedzi). lozadanii* nr 12.
w kidrym nalezalo n/.yc czasn przvszlrgo. poprawnic
ro/.w ijjzalo.uzywajijc formy ..wrzuci" lul) ..hcd/ic
wr/ural",52% hndnnyrh nrzniow.
12% ncznidw wypclnilo Inky form;} opisow;j czynnosci

pr/edsiaw ioncj na lysnnku.up. JIIII wrzucic".
..irlz.ii* wr/ucic". .,clu:c wrzucic".

33% ncznidw wpisalo innc nkrcsleuia.up. ..podt Imdzi
do skr/ynki". ..idzir wfozyr"...niesic". ..ir/.ynia
w rcku lial Ini) uzywalo innych cznsownikdw
(in. in...wsuiiijc",..wydar") najczcscicj lakzc
w nicpoprawncj formic.

4% ncznidw nil* wypclniln luki.

Korl K

Kod L

Kod i\

KodO

7rzecioLescik

Zadanie 50

Po zjedzeniu tortu dzieci wybraty sip
na wycieczkp do lasu. Michat rozdat
gosciom plan okolicy. Dzieci uzupetnity
informacje na planie.

vN. KT
*4 Y<i

F 7
\ \ J i { LCZNM

A \ <!' Y JASNA POLANA

v 1 A”I% #
:r,Ov./ >. 7

'• N,-v / %

m/ 'T

Mrowisko znajduje sip w rogu Lesnego
Traktu i Alejki Spacerowej, naprzeciwko
pomostu. Narysuj je.

,t

54% ncznidw poprawnic umiescilo na rysunku
mrowisko. Idijc Lcsnym Trnktem \v strum;
slawii.dochod/qc do Alejki Spaccrowcj.
mieli do wyboru dwa narozniki: jeden po Icwcj
slronic liaklu. drugi po jcyo prawcj siionic —
oha u z.biegu lych ilrdg. ale Ivlkn micjsce
polozonc po prawcj slronic liaklu lezy
naprzeciwko pomostu.

33% ncznidw niepoprawnie rozumic i hjc/y uzvlr
w poleceniu pojccia. uniic»/.czajijc mrowisko:
— na Trnkrie lul) Alejce.
— po Icwcj stronie liaklu.
— iunym mirjscu,up. na pninnsrie,

na slawic iip.
o% ncznidw nie za/uac/.yto polozrnia inrowiska.

Kod K

Korl N

KodO
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IV.
W ocenianiii szesciu zudari otwartvcli KO w tescie z hloku liumanistyczncgo dla klasy VI probowauo

rmvniez dokonac occny poprawnosci j^zykowcj tycli zadan traktowanych fqcznic. jako jcdno wypowicdzcnic.
Zastosowano przy ich occnic zasach;kodowania w poszczcgolnvch krytcriach tcj poprawnosci.

FOPKAWNOS6 JIJZVKOWA
Skladnia:

K 1 do 2 hlfdow
L 0 3-3 blfrlow
M 0 wiycej niz 5 blcdow
N 0 nezen rozwiqzal mnicj niz 3 zadania
O 0 uezen nic mzwiqzal zadnego zadania

Leksyka i frazeologia:

K 1 do 2 blffldw
L 0 :L-5 blydow
M 0 wiycej niz 3 blcdow
N 0 nezen rozwiqzal mnicj niz 3 zadania
O 0 nezen nic mzwiqzal zadnego zadania

I’leksja:

K 1 rlo 2 blcdow
L 0 3-3 Itinlow
M 0 wiyecj niz 5 hlyddw
N 0 nezen mzwiqzal mnicj niz 3 zadania
() 0 nezen nic mzwiqzal zadnego zadania

Orlografia:

K 1 do 3 blcdow razqeyeh
1. 0 4-6 blcdow razqeyeh
M 0 wiycej niz 6 blyddw razqeyeh
N 0 nezen mzwiqzal mnicj niz 3 zadania
O 0 nezen nic mzwiqzal zadnego zadania

Interpunkcja:

K 1 do 3 blcdow razqeyeh
L 0 4-6 blcdow razqeyeh
M 0 wi<;coj niz 6 bli;ddw razqeyeh
N 0 nezen rozwiqzal mnicj niz 3 zadania
O 0 nezennic rozwiqzal zadnego zadania

Ocena poprawnosci j^zykowej,
ortograficznej oraz interpunkcyjnej
zadan od 1 do 6.

skladnia

frazeologia i leksyka

fleksja

ortografia

interpunkcja
\ /

TYCH P6L UCZEN !
NIE WYPEtNIA

K D M N O' i
M U 0

tJC 'D W N;:0-

K iD U N 0

(K:CD Mi N 0

Aby wskazac na rezultat wprowadzcnia kodowania poprawnosci j^zykowej w szeseiu zadaniacli otwar-
tych KO. traktowanych jako jcdna wypowicdz (czyli jak zadanic IIO),ponizcj porownano infbrmacjy zwrotnq
o wyniku, jakq uzyskiwal nauczycicl w wyniku zastosowania punktowancgo occniania krytcrialncgo zadania
olw.arl.ego (KO) w leseie klasy I gimnazjiim (wslyczniu 2000 mku) z infonnacji) uzyskanfj w wyniku kodowa-
nia poprawnosci jyzykowej zadania olwarlego (KO) w tescie klasy VI w maju 2000 mku.

klasci / gimnazjiun
zad. 19
Opowiedz w liscie do kolegi lub kolezanki o swojej szkole, w ktorej w tym roku
rozpocz^tes (-$las) nauk$.

kry te/ iii occn y pracy• pisenmej
— tcmat:

— kompozycja:

— poprawnosc jyzykowa:
— poprawnosc zapi.su

•ortografia:
• interpunkcja:

0-2 punkty
0-l punkt
0-3 punkty

0-1 punkt
0-1 punkt
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uynik badanejpopulacji

Analiza wypracowania: wyniki ogolne ()

Analiza wypracowania
liczba punktbw w ramach poszczeg6lnych kryteri6w

Watbrzych, 26 V 1 999
srednia za wypracowanie:

5,03 pkt. (na 8 pkt.)

5:2E
N
O
3
ro
A
No
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101 2 3

Ortografia
o 1 2

Temat
o 1

Kompozycja Poprawnosc
jezykowa

o 1

Interpunkcja

Nauczyciel nzyskal informacj^, ilu uczniow w klasie uzyskato dan< j liczb^ punktow \v ramach okreslo-
nego krytcrium oceny zadania otwartego HO. Nic wicdzial natomiast, jakicgo rodzaju bl^cly popehiiali jego
uczniowie rozwiqzujqc to zadanie. Z wykresu mogt jcdynic odczytac, ze na przyldad w krytcrium kompozycja
pewna liczba (proccnt) uczniow uzyskala 0 punktow, a inna 1 punkt.

klasa II
szesc zac/an otivartych KO
wynik badanej populacji

. ezi;sc i

zadanie poprawnosc j^zykowa

kod
odpowiedzi

i- i 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
skladnia frazeologia

i leksyka fleksja ortografia interpunkcja

K 8% 27% 19% 7% 11% 12% 34% 88% 95% 68% 38%

L 4% 34% 23% 2% 8% 2% 43% 10% 4% 21% 34%

M 48% 34% 49% 46% 68% 59% 21% 1% 0% 9% 27%

N 35% 5% 7% 39% 12% 20% 1% 1% 1% 1% 1%

0 5% 1% 2% 6% 2% 7% 1% 1% 1% 1% 1%
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I3YL0 — > liezba (procent) uezniow,klorzy uzyskali danq warlose punktowq w kazdym / kryteriow.
JKST — » liezba (procent) uezniow,ktorzy uzyskali dany kod w kazdym z kryteriow.

Na przyklad, jesli w hadanej popnlacji w raniaeh kiyterium poprawnosc skladniowa
kod K (do 2 hledhw) uzyskalo 34 % uezniow,
kod L (3-5 blydow) uzyskalo 43% uezniow,
kod \l(wiycej niz 5 hledhw) uzyskalo 21% uezniow,
kod N(rozwiqzal mniej niz 3 zadania z szesciu) uzyskalo 1% uezniow,
kod 0(nie rozwiqzal zadnego zadania) uzyskalo 1% uezniow.

Nalomiast w dancj klasie w raniaeh tego samego kiyterium
kod K uzyskalo 60% uezniow,
kod L uzyskalo 25% uezniow,
kod M uzyskalo 12% uezniow,
kod N uzyskalo 2% uezniow,
kod 0 uzyskalo 1% uezniow.

Nauczyeicl otrzymal informaejy,ze uezniowie w jego klasic uniicjytnosc poprawnosei skladniowej opa-
nowali w zadawalajqeym stopniu. Tak wige uniicjytnose te nalezy ewiezve tylko w grupie stanowiqcej 15%
uezniow (korly M,N,0) ealej klasy,a z pozoslalymi jedynie doskonalie.

Podobnq analizy nauczyeicl inoze dokonae w raniaeh kazclego z kryteriow.

v.
Wydaje siy. ze wprowadzenie oznaezen kodow do systemu oeeniania kryterialnego zadania otwartego

RO nie tylko wzhogaci informaejy zwrolnq o realizaeji lego zadania,ale lakze zasadniezo zmniejszy subiekly-
wizm jego oeeniania. \\ zadaniu RO oeenianvm punktowo zdefiniowane sq szezegofowe. krvleria oeeniania.
w oznaezeniu kodow ponadto w kazdym z tyeh kryteriow definiowanyeli jest do piyeiu kodow.

Zamiast przyznawania punktow w raniaeh poszczegolnych, szezegolowyeh kryteriow oeeniania, na-
uezyciel sprawdzajqey zadanie hydzie oznaezal kody w obrebie tyeh kryteriow.

Na przyklad. w raniaeh krylerium szezegolowego rozwija temat w sposob wvczcrpujqcy zamiast
przyznawae od 0 do 2 punktow,inozna oznaezae kody:

kod K — uezeh stworzyl opowiadanie, ktore postypujc od poczqtku do konea,glowny ciqg zdarzeii
i dygresje zazybiajq sir;

kod L — uezeh slwor/yl opowiadanie, w ktdryrn w poslypujqeym ciqgu zdarzeii wystypujq drobno
blydy,nie wplywnjqce jednak na jego zrozumienie;

kod M — uezeh stworzyl opowiadanie,ktore przedstawia zenujqee zalamania zrozuniienia:
kod N — uezeh stworzyl tekst, ale nie jest to opowiadanie:
kod 0 — uezeh stworzyl tekst zhyt krotki (up. mniej niz 3 linijki) luh w ogole nie stworzyl

zadnego tekstu.

Ill sania zasada ohowiqzywae bydzie we wszystkieh szezegolowyeh kryteriaeh oeeniania zadania
otwartego RO.

Wydaje siy, ze wprowadzenie oznaezen kodow do oeeny zadania otwartego RO w znaeznie wiykszvm
stopniu zapewni obieklywizm jego oeeny i wzbogaei infoimnejy o blydaeh popelnianyeh przez uezniow
w realizaeji tego zadania. Odyby dolqezyc do niej uwagi nauezyeieli sprawdzajqeyeh o probleinaehi bfydaeh,
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ktorc nic podlegaly kalegoryzacji po pmbaeh standaryzacyjnych, mozna pr/ypuszczae, ze zostalaby stwor/o-
na pelna informacja metodyczna dla nauezyeida .

Instytut Badaii Kompctcncji zaniicrza wzbogacic inf 'ormacjc zwrotnc do szkof o tcgo mrlzaju komcntarz.

Literatura

Procediiry egzaini/ iacyy/ ie lestoumw w bcidaniach eksperymenlalnych szkol podslawoaycli
iv latach 7997-/999, opracowaf Wydziaf I3adan, Analiz i Lwaluacji Centralucj Komisji
ligzaminacyjncj, Warszawa 1999 r.

13. Niemierko, Pomiar uynikow ksztalcenici.WSiP. Warszawa 1999 v.
Diagnozn edukacyjna. pod red. 13. Niemierko, 13 Machowskiej, Legnica 1999 r.




