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mgr Maria Jolanta Kuczynska
Oddzial Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie

Osiqgni^cia uczniow szkol srednich
wojewodztwa zachodniopomorskiego
z Romantyzmu, Pozytywizmu i Mtodej Polski w swietle wynikow badan
oraz opinii nauczycieli i uczniow — doniesienie z badan

Slowo wst^pne
W ostatnich dzicsi^ciu latach zorganizowalam,przcprowadzifam i opracowalam wyniki szesciu oh-

szernych badan wynikow nauczania j^zyka polskicgo w szkolach ponadpodstawowycli naszego wojcwddz-
Iwa. \V czlcrech Z nich zastosowalani testy sprawdzajqcc zlozonc z zadaii wyboru wielokrolnego (WAV), ktore
to zadania staly siy przcdmiotcrn rozwazan walhrzyskicgo svm|)Ozjum.

Jcdno takic badanic przcprowadzilam w klasach trzccich zasadniczych szkol zawodowych i trzy,doty-
czqcc cpok uwidocznionych w tytulc,w klasach drugich i trzccich szkol srednich — zarowno liccalnych,jak
i tcclinikum. \V pozoslalych dwu hadaniach — w klasach I i II zsz — zastosowalani testy zlozonc z zadaii
otwartych, gldwnie kmtkiej odpowiedzi, i probleniy zwiq/anez ich sprawdzaniem i ocenianiem sprawily,ze
w kolcjnych diagnozach nzywalam wylqcznie zadaii WAV

lesty, ktorc pragn$ tu krotko przedstawie,nosity nazwy: „G16wnc ccchy Romantyzmu na przykladzic
twdrczosci Arlania Mickiewicza'1 (badanic I z 8 czcrwca 1992),„G!owno ccchy Pozytywizmu w utworach tej
epoki'’ (badanic II z 16 kwietnia 1993 roku) i, analogicznic,„Glowne ccchy Mlodcj Polski” (badanic III 10
czcrwca 1996 roku).

Cel badan i dobor proby
Zasadniczym cclcm badan wc wszystkich typach szkol stalo siy okreslcnic poziomu poznawezyeh osiq-

gni^c uczniow w stosunku do wylonioncj z obowiqzujqcych programow nauczania proby czynnosci,aby:
•umozliwic uezniom dokonanic samooccny,dajqcej podstaw^ planowania dalszcj nauki i drogi zycio-

wcj (uczniowicotr/ymali po hadaniach sprawrlzonc i occninnc karty odpowiedzi,a nauczyciclcs/czc-
gdlowe wydruki wynikow badan w swoicli klasach i tabclc zbioreze dajqce mozliwosc dokonywania
porownaii;

• okrcslic latwosc i trudnosc czynnosci wykonywanych przcz uczniow oraz poziom opanowania tych
czynnosci,a tym samym ukicrunkowac prac$ samoksztalccniowq uczniow i doskonalcnic zawodowc
nauczycieli:

• wskazac relacjc mi^dzy wymaganiami postulowanymi w programie nauczania a wymaganiami sta-
wianymi przcz nauczycieli;

•umozliwic nauczyciclom jyzyka polskiego ewaluaejf wlasnego systemu occniania.

Radania, prowad/one na zlecenie Kuratorium Oswiaty, obj^lv Iqcznic 64 szkoly i 2385 uczniow
(I — 15 szkol i 583 uczniow, II — 15 szkol i 1130 uczniow, III — 34 szkoly i 789 uczniow).

Tylko do ostatniej diagiiozv proha dobrana zostala metodq reprezcntacyjnq (z kazdej szkoly wylosowa-
no do badan z ciqgu klas lownolcgfych zespoly dwudzicstocztcroosobowc).
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\\ 1992 i 93 mku hadano szkoly, kldre znajdowaly siy w kiiiatoiyjnych planaeli wi/ylacji, choc na
podstawie takicli badan nie niozna bylo wysuwac takicli wnioskow,jakic pragnyli uzyskiwac zlcccniodawcv,
tym bardzicj, zc nic brano pod uwagy iiwarunkowan, w jakich tc szkoly pracowaly.

Charakterystyka narz^dzi badawczych i podstawowe parametry testu
Do badan przygotowano testy sprawdzajijcc, sumujjjcc. zlozonc z 38 i 4() zadan zamkniytych wylioru

wiclokratncgo z piycioma odpowicdziami do wvborii. Maksymalny czas tcstowania wynosif dwic godziny
Ickcyjno. (Oczywiscie, byly to testy wystandaryzowano na probie 100 osob)

Szczegdfowy obraz colow nauezania dobranych do badan dmg.y analizy Iresci nauezania przed-
stawia ponizsza „Karloteka testif * (ostatnia z trzecli plandw badan) do ktorej dohjezono — w dwu oslalnicli
kolumnach — wskazniki latwosci zadan (p) i mocy r6znicuji|cej( rp(>') dla obu wersji testu. Zobiazowac ona
moze plany testow w postaci kartoteki opracowanc w poprzcdnich badaniaeh ( I i II).

Karlolrka leslu „(Mwm cec/iy Mlochj Polski na przykladach uttvomw tvj epoki"

Lp. Czynnosc bariana. U c z c ri: Wymagania
na stopica

Kntcgoiia
coin

hatwose (p)
dla wersji

i\loc
t oznieujcjea

A 13 A 13

- 1- -2- -.3- -4- -5- -6- -7- -8-
1. \. Wskazujc (Inly graniezne Mlodej Polski

8. Wymienia na/Avy epoki slnsmvnue synonimir/nic
/. Mlockj Polsksj

2 A 0,75 0,31 0,14 0,50

2. Wskazujc przyezyny kryzysu ..filozofii pozytywncj" 3 13 0.27 0,42 0.48 0.48

3. Pr/cdstawia glownc zalozenia lllozolli A.Schopenhauera,
K Nietzchego i 11. Oergsona

3 13 0.76 0,61 0,36 0,50

4. Odnajdiijc w ulworach epoki mysli znauyeh filozofdw 4 C 0.72 0.68 0.43 0.32
5. W skazujc \v ulworach litcrackicli aluzjcdo mysli

filozofdw epoki
5 c; 0,55 0,55 0,40 0.25

6. Charaktcryzujc glownc kierunki liicrackic Mlodcj Polski:
A. cksprcsjonizm: 13. impresjonizm

2 c: 0.44 0.62 0.29 0,41

"7 Objasiiia wplywA. impresjonizimi, 13. cksprcsjoiii/mu
na kszlall lirvki i prozy narraryjiiej konca X 1A wicku
na przvklad/ic ..bud/i brzdnmnveh i ..Dies irac

5 c: 0,34 0,43 0,38 0,39

8. Ko/.rdznia. na podstawie cccli prioryletowych,glownc
kiemnki i icndcncjc epoki: modernizm,dckadciilyzm,
svmbolizm i impresjonizm

2 c 0.67 0,63 0.45 0.48

9. Cliaraktcryzujc dckadcniyzm 2 c: 0.79 0,71 0,49 0.36
10. Itozpoznajc cccliv glow inch pnjddw epoki w znaim li

ulworach liryr/nyeli
2 c 0.68 0,51 0.51 0.43

11. Intel pretuje haslo..Szluka dla sztuki" 5 i) 0.53 0,51 0.38 0.36
12. Wylania inlerprclacyjne wnioski z analizy liryki

syinholirznej
4 D 0.57 0,54 0.44 0.30

13. Okresla poslaw v modemislyeznego arlysty (kaplana,
magn.promka,pr/.eeiwnika s/lnki zaangazowtinej)

5 c: 0,32 0.27 0.35 0.40

14. Doslrzcga jeden z najistotniejszyeh konllikldwepoki:
arlysty i filisira

3 c 0,35 0,21 0,48 0.32
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- 1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-
15. Wskazujo "lowin' zwiqzki i mznin* miodzy cpokami

liiorackimi
4 R 0,40 0,66 0.38 0.42

16. Dosirzcga nilodopolskic formy ucieczki zo swiala
w marzonic i krainy czysiogo piykna

3 R 0,37 0.82 0.29 0,28

17. Oflczytujc przcslanic ..Lorda.lima ‘.1. Conrada 5 c: 0,48 0,39 0,34 0.38

18. Okrcsla funkcjy ..pulilonii" — roznycli glosmv —
w..Lordzic Jimic "

4 c 0.42 0,39 0,42 0.43

19. Cliarakloiyzujo postar uks/iallowaiwj zgodnio
z knnwonojij naliiralisiycziwj (Jagno z ,.CIilopmv")

2 c 0,70 0,62 0,25 0.47

20. Odczytujo nadrzi;dna idoy pnw i<\sc i modornisiyeznoj
(,.CIilop6wv \\1 S. Rcynioma)

3 C 0,21 0.58 0.12 0,46

21. Odczylujo przoslunia ..Rozdzinbw} lias kmki,wmiiv..." 2 c 0.36 0,33 0,43 0.25

22. Wska/.iiji* zsviijzki liu'iatury mlodopolskicj
z tiadycjjj pozyiywisiycznq (idcij sluzbv spolccznej)

4 c 0.44 0,36 0,35 0,48

23. Wskazujo duuaktcryslycznc rysy bohaicrow Zeromskiego 2 c 0.64 0,51 0.48 0.37

24. Rozpoznajo zasadv konslmowania symbolicznogo swiala
w ..Wosolu S. WVspianskiogo

2 0 0,52 0,57 0,30 0,37

25. W skazujo funktj<;„osdb dramalu'" \v ..Wosolu' 4 c: 0,36 0,33 0,27 0.22

26. Odczylujo przcslanic znanego utwom na przykladzic
..W’cscla S. W’yspiariskicgo

3 c 0,30 0,47 0,28 0.39

27. Pojmuji* idoy .,ioalm ogmumogo*' S. WVspianskiogo 5 0 0,34 0,55 0.10 0.28

28. Objasnia zasady mlodopolskicj synlczy szluk w Wosolu 4 c 0.31 0,17 0,26 0,19

29. W skazujo sposdb oskarzania swiala micszczanskiego
przoz C.Zapolskq w..Moralnosci pani Dulskioj"

3 c 0.46 0,32 0,36 0,39

30. Zim Ickuiry obowiqzkowc (rozpoznajo oharakicrysiyczno
fragmomy uiworbw pisar/y opoki

2 R 0,54 0,81 0,41 0.39

31. Doslrzega pr/ojawy ..dilopomanii w ulworadi 3 C 0,55 0.51 0.39 0,44

32. Rozpoznajo cliaiakicryslyczno eccliy slylu pisarzy
MlodojPolski

5 c 0,31 0.40 0.28 0,31

33. Rozpoznajo arohaizaojo jozykow;} 3 R 0,40 0,27 0.34 0,35
34. Rozpoznajo siyli/aojo gwaiowq 2 R 0,69 0,67 0,24 0.24
35. W skazujo konlcksly iiucrprciacyjne — swialopoglqdowc

islylisiycznc — w ulworadi lirycznydi cpoki
5 1) 0.61 0,39 0,15 0,43

36. Rozpoznajo syslomy worsyrikaoyjnc wiorszy
modornislycznydi

5 C 0.16 0.41 0.19 0.40

37. Rozpoznajo synosiozj< * 3 C 0,37 0,43 0,49 0,36

38. Wskazujo glowno funkrjc liloralury modornislycznoj 2 A 0,15 0,34 0,39 0.50
39. W ymionia gldwnydi przodstawicioli malarstwa opoki 4 A 0,17 0,41 0.24 0,39

40. Objasnia zalozonia A. szluki slosowanoj,
R. obaraklorystycznydi oodi sooosji

4 R 0,31 0,48 0.23 0,50
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Sposob przcliczania punktow net oceny szkolnq

Ocena Liezha zadaii
w tescie na oceny

Nonna leslowa Kryteria ocen

niedostateezny — — 0-10
dopuszezajqcy 12 11 11-18
dostatcczny 10 8 19-25

dobiy 8 7 26— 33
bardzo dobry 10 8. 34-40

Sposob przcliczania punktow w tescic na occny szkolnq: T. Patrzalek: Metodyka testapo/onistyeznego,
WSiP, Warszawa 1977, s. 56-57).

L.waira : lest nic uwzglyduia czynnosci wykraczajqcycli poza program s/koly sredniej — dlalcgo nic
przewidziano zadan na occny cclujqcq.

Podstairowe parametry testit (badanie III — Mloda Polska)

N^Paraiiielrv
testu

Wersja

Rzetelnosc
na podstawie

korelacji wyniku
polowek

*Srednia
liezha

punktow

*Srednia
ocena
za test

*Srednia
moc

roznicujqca
zadan

Trudnose
testu Wariancja Blqd

staiidardowv

A 0,83 20,80 2,54 0,33 0,45 31.20 1.04
8 0,85 22,05 2,59 0.35 0,47 30,65 0,89

A i B 0,84 21,42 2,57 0.34 0,46 30,92 0,96

Podstairoire parametry tesla (badanie I — Romantyzni)

\Parametry
N. testu

Wersja x.

Rzetelnosc
na podstawie

korelacji wyniku
polowek

*Srednia
liezha

punktow

Srednia
ocena
za test

A

Srednia
moe

roznirujqcn
zadaii

Trudnose
testu Wariancja Blqd

staiidardowv

A 0,85 19,26 2,67 0.31 0.49 31,05 1 ,06
B 0,86 18.17 2,50 0.34 0,52 30.85 0,97

A i B 0,86 18,71 2,59 0,33 0,51 30,95 1.02

Podstawowe parametry testa (badanie II — Pozylywizm)

\ Parametry
N. testu

Wersja x\

Rzetelnose
na podstawie

korelacji wyniku
polowek

Srednia
liezha

punktow

*Srednia
ocena
za test

Srednia
moe

roznicujqca
zadaii

Trudnose*
testu Wariancja Blqd

staiidardowv

A 0.74 18,23 2.84 31.20 0,52 26,55 1,05
B 0.68 17,30 2.70 29.21 0,54 23.60 1,09

A . B 0,71 17,77 2,72 30,21 0.53 25,07 1.07
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Intercsiijqee wyduje sic; przede wszystkim pordwnanie wykoiumia ir/cch kolejnych lestow.
Kozwiqzanic zadan cafego testu jest w badaniu I o 2 proeenty mniejsze niz w badaniu II, natomiast

w testowaniu o tr/y lata pozniejszym wykonanic wszystkich przowidzianych w planie testu czynnosci jest
o 5 procontow nizsze niz w badaniu Ii o 7 mniejsze od II.

Ohjclose lej minirelaeji z badari nie pozsvala nn szkicowq ehoeby interpretaejc;wynikdw, a nawcl pre-
zentowanyeh w labelacb pummelrow lestow. Pelnq analizy otrzyinali polonisei szkol srednich naszego
wqjcwbdztwa,stanowila ona takze podstawy projektowania doskonalenia nauczyeieli. (Od 1990 mku organi-
zowane sq w naszym wojewodztwiestudwudzicstogodzinne kursv ewaluacji dydaktyczncj,na ktorych poniiar
— jako glbwna jej metoda — odgrywa ccntralnq role. Wostatnieh lataeh szkolenia takie prowndzonc sq na

zambwicnia rad podagogieznyeli w ramacli \VI)N: wewnqtr/szkolnego doskonalenia nauczyeieli. IJrzesInicv
kursow konslruujq wlasne testy,slandaryzujq je i wprowadzajq w obieg,eo z ealq pewnosciq przyezynia sic;do
,,obyeia testowego naszyeb uezniow i podnoszenia obiektywizmu szkolnego oeeniania).

Ciekawc jest takze pordwnanie ocen uzyskiwanycb przcz uezniow za rozwifjzanie testu ze stopniami
szkolnymi i wynikajqco stqd wnioski. In zasygnalizowae mozna tylko fakt, ze srednia oeena za lest jest
z reguly o pol stopnia nizsza od someslralnej. (w badaniu III wynosi ona 0,58 stopnia -3,15 do 2.57).
Podobnic zreszlq ksztallujq sic; rbznicc w innycli badaniaeh wojewodzkicli. Znamieunc. ze. wplywa na to

przede wszystkim zawyzane czysto oeenianie uezniow w szkolaeh zawodowych. \Y liceach rozziew ten jest
mnicjszy i — w ostatnim badaniu — wyniosl 0,28 stopnia szkolnego.

Testy ztozone z zadan wyboru wielokrotnego w opinii nauczyeieli
Nauczyciele jyzvka polskiego,o dziwo — I wbrew Jiolistycznym' tend(*ncjom — na ogof pozvtvwnie

wypowiadali siy w towarzyszqcych badaniom ankictach na temat dostosowania lorniy zadan do irlei i kon-
cepeji programu nauezania w szkolaeh srednich. a testy — udost^pnione po badaniaeh — funkejonujq do
d/.is, bqdz modyrikowanc sq zc wzglc;du na nowe standardy w zreformowanyeh pmgramaeh.

Powszeehuie uwazano, ze wybdr lemalyki i czynnosci odpowiadal takze prograinowi realizowanemu
i by! trafnv. Nikt z wypowiadajqcych sic;nie wysunql zarzutu, ze uezniowie nie mieli mozliwosei opanowania
na zajyciach ktorejs z wylonionych cclow operacyjnyeh. Zalcdwie w dwu kwestionariuszach (z 64 szkol uezest-

niczqcych w badaniaeh wplync;lo 59 ankiet wypelnianych anonimowo przcz zespoly samoksztalceniowe polo-
nistbw) zanegowano testy w ogdle,na r/.eez sprawdzania w badaniaeh dfuzszyeh form wypowiedzi (c *o zreszlq
lez inialo miejsce w prowadzonych diagnozach innego typu).

Krytyce poddano kilka zadan (nie bylo jednak co do nich wsrod ankietowanycb zgodnosci). Pewnq
prawidlowosc stanowic nioze pomszanie problemu tych zadan WAV. w ktorych wymaga siy. od ueznia odpo-
wiedzi najlepszej zc wszystkich prawidlowych.Nie kwestionowano jednak odpowic'dzi wskazanej jako prawi-
dlowa, leez wskazvwano na zbyl duzv slopien Irudnosei dla uezniow tc‘go typu zadan. Okazywaly sic; one

rzeezywiseie najlrudniejsze, lecz takie bylo ich zalozenie (z reguly kategoria celu I) i poziom rozszerzajqcy).

Opinie uezniow na temat testow
Uezniowie mieli kazdoiazowo mozliwosc wypowiadania sic;na oclwrocie kart odpowiedzi. Proszeni byli

przcz dclegatow prowadzqcych hadania o spontanieznq occny.krotkic,kilkuzdaniowe sqdv na temat: „Twoja
opinia o zadaniach i stopniu trudnosei testu”.

Oezywiseic, nie wszysov z lej mozliwose i kor/ystali, leez uzyskany material jest niezmicrnic* eic*kawy
i wymagalby osobnego opraeowania.

X reguly oeeniali oni testy jako „srednio trudne * — nie roznili sic;zresztq w tej opinii od nauczyeieli,
powszeehuie jednak wyrazali aprobaty dla tej formv oeeniania.

Nie w tym dziwnego — nie ma tu ..straszaka" w postaei ortografii i stylistyki.
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Refleksja koricowa
Cromadzqc przcz wide lat spostrzczcnia zwiqzanc z testowaniem uezniow, zarowno narz^dziami

zlnzonymi z zadan otwartych, jak i zamknigtydi, wysunqe mogt; wniosck — truizm, zc testy powinny
bye po prost.ii dobre i roznomdno. Winny bye takzc powszechiu], choc oczywiscie nit * jorlvntj, form;}
szkohicgt » oeeniania.

Strategic Jiolistyczntf stosujemy w nauczyeielskiej praktveena co clzicii,obarezony bowiem obowujz-
kami nauczycicl nie jest w stanic nktadac zadan W\\C a drukowanc narz^dzia albo niewicle niajq wspolncgo
z teoritj poniiaru wiolostopniowogo,albo sfj tak nieliezne i nicdostt;pnc,ze w ogolt* tmdno mowic o ieh istnie-
niu. Naurzyeiele, spragnicni pomocy w ( ym zakresie. wyciqgajij rt;ee po wszyslko, co osifjgalne, nit* radztjc
sobie — bt *z odpowiedniego przygotowania — z rozroznianiem ,.ziarcn od plow*’.

Zwolennicy wykjeznie liolistycznej strategii w pomiarze mogij doprowadzic tit) takicj sytuacji,
zc nasi uezniowie stanq wobcc zadan wvborii wiclokrotncgo po raz pierwszy na cgzaminie wst^pnyni 11a
wyzsztj uezelnig, a wtedy znowu powszeebnie poddana zostanie krytyee szkolna dydaktyka.




