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Dobry sprawdzian więcej powie tobie i uczniom – „Ocena 

kształtująca w praktyce” 

Streszczenie. Podstawowym narzędziem badania i oceny wiedzy i umiejętności uczniów stały się pisemne 

sprawdziany. Poszukuje się takiego ich konstruowania, by dostarczały jak najbogatszej informacji nauczycielowi 

i uczniowi, stwarzały atmosferę współpracy, działały motywująco. Pokażemy próby wprowadzania w klasach IV 

i V samooceny uczniów, a także mało znanych form sprawdzianów, zaproponowanych przez Instytut 

Freudenthala, m.in.: 

- serie zadań ujawniających świadomy wybór  metody, 

-zadania do wyboru: : uczeń może wybrać zadanie według swojej oceny stopnia trudności. 

-serie zadań formalnie równoważnych, różniących się kontekstem, językiem lub innymi cechami, 

-zadania bliźniacze: pary zadań takich, że rozwiązanie jednego może ułatwić rozwiązanie drugiego, 

-zadania „ z podpórką”: dany wynik jednego może być użyty do rozwiązania innych.. 

Na warsztatach wspólnie tworzone były takie sprawdziany. 

 Wykład  załączony  jest w formie prezentacji. 
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Co badano? 

Wymiar treści: 

 Liczby(50%) 

 Figury geometryczne i mierzenie (35%) 

 Przedstawianie danych (15%) 

Wymiar poznawczy: 

 Wiedza (40%) 

 Stosowanie wiedzy (40%) 

 Rozumowanie (20%) 



Jak badano? 

175 zadań, około połowa zamkniętych i połowa 
otwartych 

 

Przykładowe zadania spośród 118 ujawnionych 
TIMSS 2007: 
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Na parkingu 762 samochody były zaparkowane w 
6 równych rzędach. Ile samochodów było w 
jednym rzędzie? 



 
Mano wykonywał w domu powyższe 
odejmowanie, ale kapnął na to napojem. Nie da 
się odczytać jednej cyfry. Wynik 415 jest 
poprawny. Jakiej cyfry brakuje? 



Przy jednym stoliku mogą usiąść 4 osoby. Jak obliczyć, ile trzeba 
stolików dla 28 osób? 
A Pomnożyć 28 przez 4 
B Podzielić 28 przez 4 
C Odjąć 4 od 28 
D Dodać 4 do 28 



Na którym rysunku linia przerywana jest osią symetrii? 



Na rysunku widzisz dwie figury. Opisz, w czym są 
one jednakowe, a czym się różnią. 
A. Jednakowe …......................................... 
B. Różnią się …............................................ 



W każdej z klas A, B jest po 40 uczniów. W A jest 
więcej dziewcząt niż w B. O ile więcej? 
A 14  B 16  C 24  D 30 



Z której siatki da się złożyć tę trójwymiarową bryłę u góry? 



Gdzie jest Polska? 

         100          500   600 



Wiedza a rozumowanie 

Poland                            481(2.2)        475(2.6)       -6(1.7)            480(2.6)       -2(1.4)          493(2.4)        12(1.4) 



Część II 
O pewnym fińskim badaniu  



►Wynik poprawnie wyprowadziło 

• 16% spośród 1434 licealistów

• 20% spośród 269 studentów 

pedagogiki szkolnej

►70% nie umiało podać wyniku 491:6

►55% licealistów i 63% studentów 

błędnie rozumiało dzielenie



Część III 
Film „Viki and Amber” 



Jak długo piec indyka? 

  Film pokazuje pracę dzieci pewnej 
szkoły nowojorskiej nad 
następującym problemem. 

 
  Na świąteczny obiad trzeba upiec 

indyka, który waży 24 funty. Czas 
pieczenia to 15 minut na każdy 
funt wagi. Jak długo należy piec 
tego indyka? 



Część IV 
 

Dobry sprawdzian więcej powie, 
tobie i uczniom - Ocena kształtująca 

w praktyce 



 
Dwa cele oceniania uczniów: 

 
>selekcja – na użytek dalszych etapów 

edukacyjnych lub podmiotów 
zatrudniających 

  
 >informacja dla ucznia, nauczyciela, 
  rodziców/opiekunów służąca 

ukierunkowaniu dalszego procesu 
kształcenia (ocena kształtująca, 
formatywna) 



Samoocena uczniów 

 John Hattie: Czynnikiem najsilniej pozytywnie 
wpływającym na poprawę wyników jest 
systematyczne posługiwanie się przez 
nauczyciela samooceną uczniów, tj. sytuacją, 
w której każdy uczeń sam ocenia swoje 
wiadomości, umiejętności, rozumienie (2008) 



Sprawdzian w klasie IV  
uzupełniony o element samooceny 





Psychometryczny model oceny 

Psychometria umożliwia ujęcie 
zachowania jednostki w postaci 

pomiaru liczbowego, dzięki czemu 
daje nadzieję na obiektywny i 

naukowy opis człowieka. 
 

(Wikipedia) 



Cechy zadań sprawdzających 
wzorowanych na psychometrii 

1. Zadanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź. 

2. Poprawna odpowiedź zawsze da się ustalić. 

3. Zadanie powinno zawierać wszystkie 
potrzebne dane. 

4. Zadania powinny być niezależne. 

5. Zadanie bada tylko to, czego wcześniej 
nauczano. 

6. Zadanie powinno mieć tylko jeden sposób 
rozwiązania. 

7. Poprawna odpowiedź świadczy o wiedzy 
ucznia. 



Przykłady zadań służących 
badaniu wiedzy ucznia i 
uczniowskich rozwiązań 

 
Korzystałem z prezentacji M. Dolka na 

seminarium im. Z. Krygowskiej w Krakowie 



Zadania typu 
„Odpowiedz, nie wykonując 

obliczeń” 



Oblicz dowolnym sposobem: 
 

38 + 39 + 40 + 41 + 42  







Zadania z kontekstem i bez 
kontekstu 



 
 
1,49 * 0,740 to około... (zaznacz krzyżykiem) 
 
   7 
 
   10 
 
   1 
 
   800 
 
   2 
 

  

  

  

  

  



 
 
 
0,740 kg bananów po 1,49 zł/kg będzie 
kosztować około 
 
A  7 zł  B 10 zł  C 1 zł  D 800 zł  E 2 zł 



Zadania wyprzedzające 
standardową metodę 



Sprzedaż wiązana 

 

 

 

 

 

 

 
 Ile kosztuje T-shirt? 

 A ile cola? 

 Pokaż, jak doszedłeś. 

 Czy ten sposób zawsze zadziała w innym przypadku? 

 



Rozwiązanie 1 

 

 

 

 

 

 

 
kubki 30-22=8 za dwa 

więc 

44-8=36 za dwa T-shirty 

18 za 1 T-shirt 

 

1 kubek $ 4.00 

1 T-shirt $ 18.00 

 



 

 

Rozwiązanie 2 

Jeden T-shirt 

kosztuje $18.00, 

bo1 T-shirt I jedna 

cola dają $22.00 

zostaje 2 cole na 

dolnym obrazku i 

$8.00 więc 1 cola to 

$4.00 i  

22-4=18 więc jeden 

T-shirt kosztuje 

$18.00  


