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Test os iągnięć  – cele i  ś rodki

cenianie jako integralna część procesu nauczania służy zarówno uczniom,
jak i nauczycielom. Odbywa się ono przy użyciu różnych narzędzi, jednak
za najbardziej powszechne uchodzą testy. W literaturze przedmiotu szeroko

omawiane są testy kwalifikujące (plasujące), diagnostyczne, prognostyczne, testy
postępów (zwane też testami osiągnięć) i testy biegłości (zob. np. Komorowska
2002, 181). Każdy z wyżej wymienionych testów ma inne przeznaczanie, często
też zawiera odmienne typy zadań. Jednakże wszystkie rodzaje testów, bez względu
na przeznaczenie, powinny spełniać trzy warunki: trafności, rzetelności i prak-
tyczności (ESOKJ, 153; Komorowska 2003, 22). Są to pojęcia dość złożone, lecz
pokrótce można je zdefiniować następująco: trafność testu oznacza, że materiał
w nim zawarty rzeczywiście mierzy to, co zostało założone. Może być ona mie-
rzona na różne sposoby, np. poprzez odniesienie do treści programowych kursu.
Rzetelność testu jest kwestią techniczną, gwarancją uzyskania tych samych wyni-
ków za każdym razem – bez względu na to, kto przeprowadza test i oblicza wynik.
Praktyczność to przeprowadzenie testu bez nadmiernego nakładu sił, czasu
i kosztów (Komorowska 2002, 22).

Tes t  b ieg ło śc i

a  tes t  os iągn ięć

Zestawienie testu biegłości i testu osiągnięć nie jest bezzasadne, ponieważ obecnie
powszechne stało się stosowanie typów zadań przyjętych na egzaminach biegłości
podczas zwykłych testów postępów. Ta praktyka służy wprowadzeniu uczących się
w techniki egzaminacyjne. Różnego typu egzaminy (np. maturalne, państwowe,
wstępne) wpływają na program i na samo nauczanie, ale przecież nie każdy uczący
się języka obcego będzie zdawał taki egzamin. Z jednej strony, egzamin daje poczu-
cie celowości nauczania i uczenia się przez precyzyjne określenie, czego się od
ucznia oczekuje, z drugiej natomiast, nauczanie języka sprowadza się czasami nie
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tyle do dążenia do poprawnego komunikowania się, ile do zgłębiania technik roz-
wiązywania zadań.

Test postępów „to sprawdzanie stopnia osiągnięcia konkretnych celów nauczania
– tego, co było nauczane. Odnosi się do nauki w danym semestrze/tygodniu, według
konkretnego podręcznika czy programu nauczania” (ESOKJ, 158). Zatem test osią-
gnięć dotyczy wewnętrznej perspektywy danego kursu. Z kolei test biegłości języ-
kowej wykonywany jest z perspektywy zewnętrznej i pozwala ocenić to, co w okre-
ślonym momencie potrafi dana osoba (ESOKJ, 158), czyli poddaje ewaluacji poten-
cjalne umiejętności radzenia sobie w rzeczywistych sytuacjach. Niemniej jednak
każdy z omawianych tu typów testów mierzy tylko wycinkowo (są to próbki sytuacji
lub elementów języka) stan wiedzy uczącego się czy zdającego egzamin, ponieważ
„uniwersum działania językowego przeznaczone do opanowania przez ucznia jest
zbyt rozległe, aby można je było kiedykolwiek przetestować w sposób kompletny”
(Allen, Corder, Davies, red., 1983, 285).

Testy osiągnięć sprawdzają również systematyczność pracy ucznia. Należy zwró-
cić uwagę na słownictwo (szczególnie na początkowych etapach nauki), które ma
znaczny wpływ na skuteczność komunikacji. Takie sprawdziany znajomości słow-
nictwa powinny odbywać się regularnie, aby motywować, mobilizować do syste-
matyczności. Tych, którzy są uczniami systematycznymi, wyniki testu będą moty-
wować do dalszej nauki, a tych, którym brak systematyczności, zachęcą do wytężo-
nej pracy. Regularne przeprowadzanie testów osiągnięć przynosi też informację
zwrotną dla nauczyciela, czy jego metoda nauczania jest skuteczna.

Nie mniej ważnym celem testów osiągnięć „jest porównanie uczniów, lecz nie
między sobą, a tylko w stosunku do uprzednio ustalonego standardu. Jest to wszakże
cel idealny” (Allen, Corder, Davies, red., 1983, 284). W praktyce najczęściej stosuje
się pewnego rodzaju ranking, czyli wytypowanie na tle grupy uczniów najlepszych,
średnich i słabych.

Testy osiągnięć pełnią także funkcję diagnostyczną: wskazują braki w opanowaniu
materiału, dając nauczycielowi sygnał, co w procesie nauczania należy jeszcze udo-
skonalić. Nauczyciel po ewentualnym powtórzeniu i utrwaleniu materiału może
przeprowadzić ponownie ten sam test, co poprzednio, zamieniając zadania otwarte
na zadania z wyborem i odwrotnie.

Ze względów technicznych i merytorycznych testy osiągnięć są łatwiejsze do
opracowania niż testy biegłości – te pierwsze są ściśle związane z założonym pro-
gramem nauczania, zatem nieco łatwiej je skomponować. Nauczyciel układający test
osiągnięć „posiada już gotowy korpus, obejmujący elementy języka przeznaczone
do nauczania i nauczenia się” (Allen, Corder, Davies, red., 1983, 312). Zatem opra-
cowując test postępów, nauczyciel nie musi rozstrzygać kwestii, co z języka w ogóle
powinno być opanowane, ponieważ kieruje się programem. Istotnym przedsięwzię-
ciem okazuje się zatem opracowanie reprezentatywnych zadań testowych.
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P lanowanie  tes tu  os iągn ięć

Autorzy podręczników do języka polskiego jako obcego coraz częściej zamiesz-
czają testy sprawdzające nabytą wiedzę po określonej partii materiału (por. np. Sza-
łasta-Rogowska 2006, Małolepsza, Szymkiewicz 2007). Jednakże nauczyciel nie-
jednokrotnie musi lub chce opracowywać testy postępów samodzielnie – wiąże się
to ze specyfiką grupy i ewentualną modyfikacją programu „narzuconego” przez
układ treści w podręczniku.

Aby poprawnie wnioskować o osiągnięciach uczniów i wskazać poziom opano-
wania przyswajanego podczas kursu materiału, należy szczegółowo zaplanować test
postępów. Poprawnie zbudowane i odpowiednio punktowane zadania pozwalają na
sprawiedliwe ocenienie, a następnie zinterpretowanie wyników testu. Najpierw
trzeba określić cel, czyli to, co chcemy sprawdzić, dopiero w następnej kolejności
można przystąpić do budowania zadań. Test powinien zawierać zadania, które
wskazują na istotne cele nauczania i uczenia się języka, a zatem na umiejętne prze-
kazywanie myśli, produkowanie poprawnych i zrozumiałych komunikatów. Przy
układaniu testu mierzącego osiągnięcia uczniów ważne jest wyznaczenie przede
wszystkim funkcji językowych i ról komunikacyjnych, jakie uczniowie powinni
umieć zrealizować.

Jak każdy test, również test osiągnięć powinien spełniać trzy podstawowe kryteria
dobrego testu. Należy zatem zadbać o to, aby w teście osiągnięć nie pojawił się
materiał wykraczający poza ten zrealizowany na zajęciach (trafność testu). Należy
jasno i zwięźle sformułować polecenia, przygotować odpowiednią liczbę zadań,
rozsądnie rozłożyć punktację i przewidzieć odpowiedni czas (rzetelność) oraz do-
brać odpowiednie techniki kontroli, tzn. typy zadań (praktyczność).

Zadan ia

Zadania testowe przyjęło się dzielić ogólnie na zadania otwarte oraz zadania pole-
gające na rozpoznawaniu poprawnej odpowiedzi (tzw. zadania z wyborem). W obrę-
bie wspomnianych typów zadań istnieją różne warianty (Gaszyńska-Magiera, Seret-
ny 2004, 122). W zadaniach otwartych uczący się w wolne miejsca wpisuje własną
odpowiedź (najczęściej jedno słowo lub zdanie albo pisze dłuższą wypowiedź).
Zadania z wyborem zawierają kilka odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a
pozostałe spełniają funkcję dystraktorów – to odpowiedzi niepoprawne, jednakże
prawdopodobne na tyle, aby były mylące. Liczba odpowiedzi do wyboru bywa róż-
na, muszą być – rzecz jasna – co najmniej dwie. W praktyce najczęściej pojawiają
się trzy lub cztery warianty do wyboru.

Wymienione wyżej typy zadań mają swoje wady i zalety. W zadaniach otwartych
trudno o przypadkowe udzielenie dobrej odpowiedź – ten typ zadania zdecydowanie
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lepiej sprawdza umiejętność produkcji. Zadania z wyborem wielokrotnym testują
umiejętności receptywne, jednak poprawnym wyborem może rządzić przypadek lub
łut szczęścia. Zadania otwarte są narażone na większy subiektywizm oceny, nato-
miast zadania z wyborem są obiektywnie ocenianie, gdyż sprawdzający test może
rygorystycznie kierować się kluczem. Zadania otwarte również powinny mieć dołą-
czony klucz z możliwymi odpowiedziami, ale mimo wszystko ocena na przykład
wypracowania, pomimo ściśle opracowanych kryteriów, nie jest wolna od subiekty-
wizmu. Zadania z wyborem są łatwiejsze i szybsze do sprawdzenia, jednakże wy-
magają uprzednio bardzo przemyślanej konstrukcji, dostarczają też więcej informa-
cji diagnostycznych, ponieważ uczący się wybiera spośród konkretnego zestawu
odpowiedzi (Allen, Corder, Davies, red., 1983, 233).

Typy zadań dla testów biegłości są ściśle określone, natomiast testy osiągnięć pod
tym względem pozwalają na pewną dowolność w myśl zasady zalecającej różnorod-
ność środków prowadzących nauczyciela do zorientowania się, jakie jego pod-
opieczni poczynili postępy w procesie zdobywania wiedzy. Podejście komunikacyj-
ne, dominujące we współczesnej glottodydaktyce, „łączy w sobie wiele cech metod
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, wykorzystując w obrębie swojej kon-
cepcji metodycznej liczne techniki wypracowane przez wcześniejsze metody” (Ko-
morowska 2003, 27). Warto skorzystać z dorobku metod konwencjonalnych (gra-
matyczno-tłumaczeniowej lub kognitywnej) i w teście postępów umieścić zadania
sprawdzające np. pełne opanowanie wszystkich form koniugacyjnych danego cza-
sownika lub pełny paradygmat rzeczownika. Nauczyciele nie powinni rezygnować
z zadań sprawdzających opanowanie systemu języka nawet w oderwaniu od kon-
kretnej sytuacji komunikacyjnej. Chcąc przetestować opanowanie kategorii czasu
przeszłego, można zlecić np. napisanie listu (e-maila) do kolegi zawierającego rela-
cję z wydarzeń wakacyjnych. Jest to sfunkcjonalizowane użycie czasu przeszłego,
ale piszący w takiej formie użyje najprawdopodobniej tylko czasowników w 1 oso-
bie l. poj. i mn. W teście postępów powinno w tym przypadku, obok listu, znaleźć
się zadanie badające umiejętność poprawnego użycia form narzuconych czasowni-
ków, wtedy dopiero możemy mówić o kompletnym skontrolowaniu opanowania
form czasu przeszłego.

Warto sprawdzać oddzielnie podsystemy językowe, gdyż nagromadzenie w jed-
nym teście kilku zadań z każdej sprawności nierzadko powoduje, że wyniki nie są
miarodajne. Lepiej podzielić materiał na kilka małych testów. Test osiągnięć może
być poświęcony tylko jednej sprawności, np. rozumieniu ze słuchu albo poprawno-
ści gramatycznej. W przypadku testowania więcej niż jednej sprawności należy
zadbać o równomierne rozłożenie zadań i punktów, aby wynik testu był wyważony.

Kolejną kwestią jest dobór odpowiednich typów zadań i dopasowanie ich do po-
ziomu językowego uczących się. Dla poziomów początkujących (od A0 do A2)
preferuje się raczej zadania na rozpoznawanie, a ogranicza te nastawione na produk-
cję. Na poziomie podstawowym zadania powinny być dość proste, a stopień trudno-
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ści – regularnie wzrastać. Im wyższy poziom zaawansowania językowego uczących
się, tym większe możliwości dla nauczyciela w zakresie urozmaicania testów osią-
gnięć różnorodnymi typami zadań.

Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, w którym testy osiągnięć niewiele różniłyby
się od testów biegłości, czyli zadania w teście badającym osiągnięcia związane
z treścią danego kursu powinny jednocześnie pokazywać umiejętności radzenia
sobie w rzeczywistych sytuacjach (testując tym samym stopień biegłości języko-
wej). Jednakże w procesie nauczania testy osiągnięć spełniają zgoła inną funkcję niż
testy biegłości. Z tego też powodu na testach biegłości nie stosuje się oddzielnych
zadań sprawdzających ortografię (umiejętność tę ocenia się w części poświęconej
pisaniu), ale testy postępów powinny sprawdzać również tę umiejętność poprzez
odrębne zadania1.

Pomimo że w testach badających postępy uczniów autor dysponuje relatywną do-
wolnością, trzeba jednak respektować podstawowe zasady dobrze napisanego testu.
Zadania należy zatem układać w kolejności od łatwiejszych do trudniejszych, po-
nieważ w czasie ich rozwiązywania uruchamiane są różne mechanizmy myślowe.
Wydaje się, że zadania sprawdzające produkcję w bardziej rzetelny sposób mierzą
stan wiedzy uczących się, jednakże ze względów praktycznych niewskazane jest
stosowanie jedynie tego typu zadań. Rozmaitość zastosowanych zadań zapobiega
monotonności i przewidywalności testu.

Punktowanie  i  in te rp retac ja  wyn ików

Nauczyciel powinien jasno określić pułap zdawalności testu – zwłaszcza jeśli nie
będzie wystawiał ocen, a jedynie przyznawał punkty (tę metodę często stosuje się na
semestralnych kursach językowych, ponieważ na ocenę końcową składają się różne
kryteria, nie tylko wyniki testów). Możliwe jest również podzielenie testu na część
podstawową i ponadpodstawową (uzupełniającą, fakultatywną). Wówczas pojawia
się szansa na sprawdzenie stanu wiedzy nabywanej przez studentów poza zajęciami.

Punktowanie zero-jedynkowe, czyli przydzielenie za każdą poprawną operację po
jednym punkcie, jest systemem najprostszym i dość powszechnie stosowanym.
Jednakże takie punktowanie jest sprawiedliwe tylko wówczas, gdy uczeń wykonuje
wyłącznie jedną operację (np. zadanie polega na wpisaniu poprawnej formy cza-
sownika od podanego bezokolicznika – przykład 1), jeśli natomiast w tym samym
teście znajdzie się zadanie, w którym od bezokolicznika należy utworzyć poprawną
formę aspektową lub wybrać odpowiedni aspekt i wpisać poprawną formę grama-
tyczną, to wówczas do wykonania są dwie czynności (przykład 2).
                                                          

1 Por. Lipińska, Seretny 2006. Autorki podają tu szereg zadań możliwych do wykorzystania podczas
nauczania języka, ale możliwe jest również zastosowanie ich na testach osiągnięć.
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Przykład 1: Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
Teraz rodzice są zajęci, ponieważ  . . . . . . . . . . . .  (sprzątać) dom.
Przykład 2: Proszę wybrać aspekt i wpisać poprawną formę czasownika.
Rodzice nareszcie  . . . . . . . . . . . .  (sprzątać/posprzątać) i mogą odpocząć.

Zatem przyjęcie systemu zero-jedynkowego nie zawsze jest słuszne2. Przed przydzie-
leniem punktów do każdego zadania należy dokonać analizy jakościowej poszczegól-
nych zadań i tam, gdzie pojawia się większa liczba operacji do wykonania, odpowiednio
zwiększyć liczbę punktów. Zadania najlepiej oceniać równolegle, tzn. jedno zadanie
powinno sprawdzać się w jednej partii u wszystkich zdających, daje to bowiem większą
możliwość standaryzowania oceny szczególnie wówczas, gdy są to zadania otwarte.

Rozkład ocen często jest wykreowany przez określoną normę punktową. Idealnym
rozwiązaniem jest ustalanie skali ocen przed sprawdzeniem testów, ale praktyka
wskazuje, że warto to zrobić na zakończenie obliczania wyników. Wówczas studen-
ci oceniani są według normy, czyli na tle grupy, a nie według kryteriów (ESOKJ,
159). Wprowadzamy też przez to element współzawodnictwa, co często działa mo-
tywująco na uczących się (ta metoda być może lepiej sprawdza się wśród dzieci
i młodzieży niż w grupach osób dorosłych). Test, jak i jego wyniki powinny być
przedyskutowane z uczącymi się, a błędy wspólnie poprawione. Test osiągnięć tylko
wtedy ma sens, kiedy uczący się może przeanalizować swoje błędy.

Uwagi  końcowe

Zadania zawarte w teście postępów nie powinny być tylko powieleniem zadań z testu
biegłości. Zadania w teście biegłości mają za cel sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy
i umiejętności radzenia sobie w rzeczywistych sytuacjach. Są to zadania bardziej global-
ne, natomiast podczas testów postępów uczeń poza kompetencją komunikacyjną (nieko-
niecznie tylko poprawnością leksykalną i gramatyczną) powinien również wykazać się
„rzemieślniczą” dokładnością w użyciu poprawnych form. Bo to właśnie ciągły kontakt
z językiem i regularna praca wykształca dobre nawyki językowe, a testy osiągnięć po-
winny je rewidować i nagradzać – jest to, w obecnym systemie edukacyjnym, droga do
sukcesu językowego mierzonego oceną uzyskaną na teście (Gozdawa-Gołębiowski
2004, 23). Testy osiągnięć w sposób systematyczny potwierdzają zdobyte umiejętności,
przygotowując tym samym do testu biegłości. Dlatego zadania badające osiągnięcia
uczących się, aby realizowały proponowany przez Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) ideał, powinny być jak najbar-
dziej zbliżone do sytuacji rzeczywistych, tak, aby na teście uczący widział sens i prak-
tyczne zastosowanie zdobytej na zajęciach wiedzy. Jednakże potrzebne są również zada-
nia mające źródło w strukturalnym podejściu do języka, pozwalające w pełni badać
opanowanie poprawnej odmiany wyrazów.
                                                          

2 Kwestia punktacji jest problemem dość złożonym, opisywanym szeroko w literaturze przedmiotu
i z pewnością stanowi materiał na odrębny artykuł. Por. Parczewski 2008.
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Poza rodzajami zadań pojawiającymi się w testach osiągnięć niemniej ważne są
pozostałe kryteria, które powinien spełniać taki test:

a) czytelne i jednoznaczne instrukcje,
b) ograniczony wybór możliwych rozwiązań, np. ścisłe określenie formy, którą

uczeń powinien zrealizować,
c) łącznie z testem przygotowany klucz do testu – ułatwi sprawdzanie,
d) jednoznacznie określone punkty – to ułatwi i zobiektywizuje ocenianie,
e) jasny i przejrzysty układ graficzny,
f) uczniowie powinni być oswojeni z technikami testowania, czyli na zajęciach

należy wprowadzić typy zadań, które będą wykorzystane na teście.
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W I O L E T T A  H A J D U K - G A W R O N

T h e  a c h i e v e m e n t  t e s t  –  g o a l s  a n d  s o u r c e s

The article is dedicated to assessment as part of the teaching process. It especially focuses on the charac-
teristics of the achievement test. The types of achievement test tasks, scores and an interpretation of the
results have been included and described here. The basis of the article is the difference between the
achievement test and the proficiency test. This combination is not accidental due to the fact that in con-
temporary teaching, it has become very popular to give the same or similar proficiency test task on the
usual achievement tests.

L e i s t u n g s t e s t  –  Z i e l e  u n d  M i t t e l

Der Artikel widmet sich der Benotung bzw. Bewertung als Teil des Unterrichts. Besonderes Augenmerk
gilt dem Leistungstest, den Aufgabentypen, der Benotung sowie der Interpretation der Ergebnisse.
Grundlage des Artikels ist die Unterscheidung und Beschreibung des Leistungstest und des
Sprachkenntnistests. Die Gegenüberstellung des Sprachtests und des Leistungstests liegt darin begründet,
dass es gegenwärtig üblich ist, im Rahmen einfacher Leistungstests Aufgaben zu stellen, die in den
Sprachprüfungen verwendet werden.


