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1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest opis zjawiska nauczania pod test oraz różnych jego aspektów.
Czytelnik, który chciałby pogłębić wiedzę na ten temat, znajdzie w tekście odwołania do przykładów
literatury światowej. Zachowane zostały więc oryginalne terminy, co ułatwi poruszanie się po
anglojęzycznej literaturze, traktującej na temat nauczania pod test.
Ponadto poszukujemy odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
(1) Czy zjawisko nauczania pod test występuje w polskich szkołach podstawowych (nauczanie pod
sprawdzian szóstoklasisty) oraz w gimnazjach (nauczanie pod egzamin gimnazjalny)?
(2) Jeśli tak, to jak duża jest skala tego zjawiska?
(3) Czy praktyki nauczania pod test, stosowane przez polskich nauczycieli, mają związek z wynikami
egzaminów?
(4) Jeśli tak, to jaki jest kierunek i siła tego związku?

2. Definicja zjawiska nauczania pod test
Nauczanie pod test (teaching to the test) polega na analizowaniu zawartości i formy wcześniejszych
testów, i na tej podstawie, takim doborze nauczanego materiału oraz technik i środków
dydaktycznych, aby zmaksymalizować wyniki uczniów z konkretnego testu. Celowo zastosowana
została liczba pojedyncza, ponieważ ma sens jedynie nauczanie pod konkretny test. Najczęstszą
praktyką, przez którą definiuje się nauczanie pod test, jest właśnie analiza struktury, zawartości
tematycznej i formy konkretnego testu, np. sprawdzianu szóstoklasisty lub egzaminu językowego, tak
aby móc przewidzieć strukturę, zawartość i formę testu, do którego podchodzić będzie uczeń i
adekwatnie zaplanować dydaktykę.
Zjawisko to jest znane w literaturze przedmiotu także pod nazwą backwash lub zamiennie washback i
ogólnie oznacza wpływ formy sprawdzania wiedzy na procesy nauczania. Nauczanie pod test może
być realizowane w szkołach (school-based) i wtedy przygotowuje do powszechnych egzaminów na
koniec kolejnych etapów kształcenia lub firmach edukacyjnych (commercial-based), np. szkołach
językowych, które przygotowują swoich uczniów do komercyjnych egzaminów językowych. Nauczanie
pod test wymaga uczestnictwa nauczyciela lub instruktora. Można jednak wyróżnić zjawisko uczenia
się pod test, czyli przygotowywania się do konkretnego testu samodzielnie przez ucznia lub grupę
uczniów.
Popularność zjawiska nauczania pod test w edukacji szkolnej, jest związana z rozpowszechnieniem
testów w egzaminowaniu zewnętrznym (Nichols i Berliner, 2007). Zjawisko to nasila się w sytuacjach,
gdy wyniki testu mają duże konsekwencje dla egzaminowanych (np. rekrutacja na uczelnie wyższe) –
odzwierciedla to anglojęzyczny termin high-stakes testing – lub w sytuacjach, gdy w oparciu o wyniki
testu oceniana jest efektywność pracy nauczycieli.
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Nauczyciele chcąc jak najbardziej przyczynić się do sukcesów edukacyjnych swoich uczniów, jak i
zagwarantować wysoką ocenę swojej pracy, poświęcają dużo czasu podczas lekcji na nauczanie
umiejętności mierzonych przez testy (Popham, 1987). Celem jest osiągnięcie jak największej
zbieżności między zawartością i formatem nauczanych treści (curriculum), a zawartością i formatem
testu. Im większa zbieżność zostanie osiągnięta, tym większa potencjalna poprawa wyników testu.
Praktyki nauczania pod test można postrzegać jako konsekwencja diagnostycznej lub rozliczeniowej
funkcji egzaminów zewnętrznych. Praktyki nauczania pod test mogą być motywowane zwiększaniem
sukcesów edukacyjnych jak największej liczby uczniów, gdy testy pełnią funkcję diagnostyczną, lub
podejmowane z obawy przed rozliczeniową funkcją testów. Niezależnie od motywacji, wyniki testów
są, dla nauczycieli, dyrektorów szkół i organów prowadzących, źródłem informacji o postępach
uczniów. Wyniki testów można wykorzystywać w celu adekwatnego ukierunkowywania procesów
dydaktycznych.
Podejmowanie decyzji na podstawie danych (data driven decision making) definiowane jest jako
„systematyczne zbieranie i analizowanie różnego rodzajów danych szkolnych przez nauczycieli,
dyrektorów i administrację (…), aby opierać na nich wiele decyzji, które mają na celu poprawę
wyników uczniów i szkół” (Marsh, Pane, Hamilton, 2006, s. 1). Analiza danych egzaminacyjnych może
być prowadzona doraźnie w celu identyfikacji uczniów z problemami lub treści nauczania, z których
opanowaniem uczniowie mają problemy. Może też być prowadzona w sposób systematyczny, jako
wynik ugruntowanej w szkołach kultury pracy promującej wykorzystanie danych.
James Popham (2001) wyróżnił dwie główne grupy praktyk nauczania pod test. Pierwsza to nauczanie
sterowane przez zakres materiału, który pokrywa test (curriculum teaching). Nauczyciele chcą
zintegrować treści nauczania z treściami sprawdzanymi przez test. Druga grupa praktyk nauczania
pod test koncentruje się nie na treściach nauczania ale na konkretnych pytaniach testowych (item
teaching). Nauczyciele ćwiczą z uczniami rozwiązywanie pytań testowych, które mają być jak
najbardziej podobne do tych, które pojawią się na egzaminie.
Jeffrey Smith, Lisa Smith
i Richard De Lisi (2001) zaproponowali kontinuum praktyk
dydaktycznych, które rozwijają się w kierunku nauczania pod test. Pozycje tego kontinuum są
następujące:
(1) Uczenie bez zwracania uwagi na test i nadzieja, że umiejętności uczniów nabyte w toku tak
prowadzonej dydaktyki, pozwolą im na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku z testu.
(2) Spędzanie większości czasu na dydaktyce nie biorącej pod uwagę testu, ale od czasu do czasu
wprowadzanie elementów odpowiadających formatom pytań testowych, aby zaznajomić z nimi
uczniów.
(3) Analizowanie treści pokrytych przez test, upewnianie się że zostały one także pokryte w toku
dydaktyki, następnie ćwiczenie rozwiązywania pytań o takim samym formacie, jak na planowanym
teście oraz uczenie technik rozwiązywania testów.
(4) Analizowanie treści pokrytych przez test i adaptacja planów nauczania tylko pod tym kątem.
Dodatkowo ćwiczenie rozwiązywania pytań o takim samym formacie, jak na planowanym teście oraz
uczenie technik rozwiązywania testów (s. 90-91). Ostatni punkt oraz item teaching można uznać za
ekstremalne formy nauczania pod test. W literaturze praktyki te noszą nazwą nauczania sterowanego
formą testowania (measurement-driven instruction) (Popham, 1987).
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Podsumowując, nauczanie pod test jest zjawiskiem wieloaspektowym, które może się przejawiać
różnymi działaniami nauczycieli o różnym stopniu natężenia. Na potrzeby raportowanych w niniejszym
opracowaniu wyników badań przyjmuje się operacyjną definicję nauczania pod test, która wskazuje na
szerokie spektrum praktyk nauczania pod test, stosowanych przez nauczycieli. Są to m.in.:
(a) przypominanie o nadchodzącym teście,
(b) motywowanie uczniów, np. przez podkreślanie konsekwencji wyników testu na dalsze losy ucznia,
(c) ukierunkowywanie nauczania na obszary, które słabo wypadły na teście; dostosowywanie
programu kształcenia do treści objętych przez test,
(d) dobór formy kształcenia odpowiadającej formie testu, czyli tego w jaki sposób znajomość materiału
będzie testem mierzona,
(e) ćwiczenie rozwiązywania podobnych testów, np. testów z wcześniejszych lat, testy próbne,
(f) uczenie technik i strategii rozwiązywania testów.

3. Krytyka i obrona zjawiska nauczania pod test
Zjawisko nauczania pod test jest konsekwencją rozpowszechnienia testów w egzaminowaniu
zewnętrznym. Z tego powodu zjawisko nauczania pod test jest przywoływane jako argument krytyczny
wobec standaryzowanych testów w ogóle.
Mimo intensywnej krytyki standaryzowanych testów (m. in. Smith i Rottenberg, 1991), która jest
zresztą skutecznie odpierana (np. Cizek, 2001), opinia publiczna i administracja wyraża poparcie dla
trendu reform edukacyjnych w kierunku egzaminowania za pomocą standaryzowanych testów
(Phelps, 2005). „W debacie na temat źródeł niezadowalających wyników nauczania i konieczności
reform edukacyjnych, mających stanowić odpowiedź na ten problem, egzaminowanie za pomocą
standaryzowanych testów postrzegane jest zarówno jako część tego problemu, jak i część jego
rozwiązania”. (Glaser, Silver, 1994, s. 393).
Poniżej przedstawione zostaną najczęściej przytaczane w literaturze argumenty na rzecz negatywnej
funkcji nauczania pod test. Jako kontrapunkt posłużą rekomendacje jak zapobiegać negatywnym
efektom nauczania pod test.
Krytycy standaryzowanych testów najczęściej zwracają uwagę na dwa problemy związane z
nauczaniem pod test (Crocker, 2005, s. 159):
(1) Przygotowanie do testu wymaga ćwiczenia z uczniami umiejętności niskiego-rzędu. Często w
testach jest mało pytań poświęconych złożonemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Nauczyciele
ignorują materiał, który byłby nauczany, gdyby nie byli skrępowani koniecznością dobrego
przygotowania uczniów do testu. Krzysztof Konarzewski nazywa to zjawisko „pokusą łatwego zysku”.
„Polega ono na zwiększaniu w procesie kształcenia udziału umiejętności dających się opanować
małym kosztem, a przynoszących duży zysk w testowym egzaminie zewnętrznym” (2008, s. 4).
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(2) Instruktaż ukierunkowany na przygotowanie uczniów pod kątem technik rozwiązywania
standaryzowanych testów może być szkodliwy dla ich rozwoju edukacyjnego i kreatywnego myślenia.
Do problemów przywołanych przez Lindę Crocker można dodać kolejne dwa:
(3) Dostosowywanie procesów dydaktycznych do form oceniania zostało uznane przez niektórych jako
nieetyczne (Haladyna i in., 1991). William Mehrens i John Kaminski (1989) zaproponowali kontinuum
praktyk nauczania pod test, które uszeregowali od najbardziej do najmniej etycznych. Kontinuum
rozciąga się od informowania uczniów o ogólnych celach standaryzowanych testów i podstawowych
technik rozwiązywania testów, do trenowania na teście, który ma zostać wykorzystany w sytuacji
egzaminacyjnej lub na bardzo podobnej do niego formie. Autorzy argumentują, że o ile nie da się
wyznaczyć ostrej granicy między etycznymi a nieetycznymi praktykami nauczania pod test, to
rozwiązywanie z uczniami dokładnie takich samych pytań, jak te planowane do wykorzystania w
sytuacji egzaminacyjnej, dostarczanie prawidłowych odpowiedzi, pomoc w trakcie egzaminu, należy
zaklasyfikować jako oszustwo.
(4) Praktyki nauczania pod test mogą obniżać trafność testu. (Trafność to stopień w jakim narzędzie
pomiarowe mierzy to, co zostało zamierzone). Istnieją dwa główne zagrożenia dla trafnej interpretacji
wyników egzaminów, wynikające z praktyk nauczania pod test (Haladyna i Downing, 2004).
(4.1) Niedoreprezentacja treści występuje, gdy zakres tematyczny testu jest zbyt wąski i pytania w
teście nie stanowią dobrej reprezentacji podstawy programowej. Problem niedoreprezentacji treści
nawiązuje do trafności treściowej (content validity). Trafność treściowa to stopień w jakim test
odzwierciedla zakres materiału i umiejętności, które powinien mierzyć (domain of content) (Carmines i
Zeller, 1979, s. 20).
(4.2) Irrelewantna wariancja wyniku egzaminu występuje, gdy uczniowie poprawnie odpowiadają na
pytania testu, wykorzystując umiejętności niezwiązane z konstruktem mierzonym przez test (tzw.
mądrość testowa). Termin „mądrość testowa” (test-wiseness) oznacza umiejętność ucznia
wykorzystania wiedzy o charakterystykach i formacie testu oraz sytuacji egzaminacyjnej, w celu
uzyskania wyższego wyniku (Millman, Bishop i Ebel, 1965, s. 707). Niektóre praktyki nauczania pod
test mogą poprawiać wyniki uczniów z testu, ale nie zwiększać wiedzy, którą test powinien mierzyć.
Jeśli uczniowie nie otrzymują takiej samej dawki praktyk nauczania pod test, wtedy różnice w
wynikach uczniów mogą częściowo wynikać z nierównej ekspozycji uczniów na praktyki nauczania
pod test.
Jeśli test mierzy tylko wybrane elementy podstawy programowej, a nauczyciel jest w stanie
przewidzieć które i adekwatnie planować dydaktykę, jeśli dodatkowo występuje niedoreprezentacja
treści i irrelewantna wariancja wyniku egzaminu, to nie można uznać wyniku egzaminu, jako trafnego
wskaźnika poziomu wiedzy ucznia. Wyniki testu nie powinny wtedy być podstawą decyzji w polityce
oświatowej. Nie informują też w sposób pewny nauczycieli i rodziców o postępach uczniów.
Powyżej przedstawione zostały cztery główne problemy związane z nauczaniem pod test,
podnoszone przez krytyków standaryzowanych testów. Literatura dostarcza kontrargumentów, które
można przekuć na rekomendacje dedykowane dla polskiego systemu egzaminów zewnętrznych.
Rekomendacje te pozwolą zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom praktyk nauczania pod test.
(Ad.1) W celu przeciwdziałania zjawisku zwiększania w procesie kształcenia udziału umiejętności
dających się opanować małym kosztem, a przynoszących duży zysk w testowym egzaminie
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zewnętrznym, Krzysztof Konarzewski (2008) proponuje edukację nauczycieli i zmniejszenie
przewidywalności dorocznych testów egzaminacyjnych. Propozycje te można rozszerzyć o postulat
rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych w kierunku nowoczesnych standardów testowania (np.
zarządzanie bankiem zadań, komputerowa optymalizacja konstrukcji testów, komputerowa
administracja testów), którymi kierują się duże programy egzaminacyjne, jak np. SAT, TOEFL, GRE,
IELTS, GMAT lub projekty badawcze, np. PISA, TIMSS, PIAAC, NAEP.
(Ad.2) Należy zwiększać różnorodność form pytań testowych, włączając wizualizacje, elementy gry do
egzaminu, itp. Tak na prawdę jedynie pytania zamknięte (typu multichoice) otwierają drogę do
przynoszącego korzyści nauczania pod test. „Alternatywne formy pytań testowych (...), pozwalają
adekwatnie odzwierciedlić cele współczesnej edukacji, i jeśli stosownie użyte, stanowić skuteczne
narzędzie kreowania szkół prawdziwie zdolnych uczyć uczniów myślenia” (Resnick i Resnick, 1992, s.
38).
(Ad.3) Nieetyczne i wątpliwe etycznie praktyki nauczania pod test można wykluczyć systemowo, np.
przez utajnienie pytań, z których konstruowane są testy. Jest to powszechna praktyka stosowana w
dużych programach egzaminacyjnych i projektach badawczych przywołanych wcześniej. Oczywiście,
mimo stosowanych procedur bezpieczeństwa dla banków zadań (item banking) i administracji testu,
kwestie oszustw i nadużyć są tematem o rosnącym znaczeniu (Cizek, 1999).
(Ad.4.1) Niedoreprezentacji treści można zapobiec konstruując bank zadań o dobrym pokryciu
podstawy programowej. Dla efektywnego zarządzania bankiem zadań, podstawa programowa nie
powinna podlegać znacznym zmianom w czasie. Lepsze odzwierciedlenie podstawy programowej w
teście, można osiągnąć formułując jasne i precyzyjne wymagania wobec uczniów – co powinni umieć i
wiedzieć przystępując do egzaminu (content standards). Formułując opisy poziomów spełnienia
wymagań (performance standards), które są powiązane z wymaganiami i wynikiem uzyskanym przez
ucznia na teście, zwiększa się czytelność i użyteczność interpretacji wyniku testu. O ile pierwsze
zadanie jest w polskim systemie oświaty realizowane, to wciąż pozostajemy w tradycji normreferenced testing, z którą kraje o rozwiniętych systemach egzaminów zewnętrznych pożegnały się na
rzecz criterion-referenced testing w latach 70. XX wieku (Glaser, 1963). Dodatkowym sposobem
przeciwdziałania niedoreprezentacji treści jest stosowanie wspomaganego komputerowo optymalnego
konstruowania testów (optimal test design) (van der Linden, 2005).
(Ad.4.2) W obliczu rozpowszechnienia standaryzowanych testów, problemem nie jest to, że niektórzy
nauczyciele uczą strategii rozwiązywania testów. Problemem jest to, że nie wszyscy nauczyciele
zaznajamiają uczniów z formatami pytań, które mogą pojawić się na teście. Jak argumentuje Linda
Crocker (2005) umiejętności rozwiązywania testów to nie tricki, które umożliwiają słabym uczniom
osiągać lepsze wyniki, ale raczej umiejętności umożliwiające zaprezentowanie posiadanej wiedzy.
Wynik testu jest tym samym wolny od „szumu”, który mógłby być wywołany brakiem znajomości przez
ucznia formatu testu. Z tej perspektywy nauczanie pod test raczej przyczynia się do podniesienia
trafności testu.
W tym miejscu należy zauważyć, że „mądrość testowa” nie zawsze przyczynia się do podniesienia
wyniku z testu. Próba odwoływania się uczniów do wiedzy o charakterystykach i formacie testu oraz
sytuacji egzaminacyjnej może zwiększać prawdopodobieństwo udzielania złych odpowiedzi na pytania
testowe (Koniewski, Majkut, Skórska, 2014). Irrelewantnej wariancji wyniku egzaminu można tym
samym zapobiec poprawnie konstruując pytania testowe (Haladyna, 2004).
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Podsumowując, należy zauważyć, że o pozytywnej lub negatywnej funkcji praktyk nauczania pod test
decyduje jakość samych testów i systemu egzaminowania. Podnosząc standardy testowania, można
sprawić by zjawisko nauczania pod test, generowało pozytywne efekty. Przygotowywanie do testów i
dobre nauczanie nie musi się wykluczać. Wiedząc, że nauczyciele planują dydaktykę, tak aby
odpowiadała formatowi i zawartości testu, racjonalnym działaniem twórców polityki oświatowej
powinno być nie tyle zwalczanie zjawiska nauczania pod test, co umiejętne nim sterowanie, przez
podnoszenie jakości systemu egzaminowania i promowanie jego funkcji diagnostycznej, a nie
rozliczeniowej. Testy mogą być wykorzystywane jako narzędzie do kształtowania procesów
dydaktycznych w pożądany sposób.

4. Przykłady badań nad wpływem nauczania pod test
na wyniki uczniów
Mimo szeroko zakrojonej krytyki nauczania pod test, jak i testowania w ogóle, literatura nie dostarcza
jednoznacznych dowodów na negatywny wpływ nauczania pod test na procesy dydaktyczne. Charles
Alderson i Dianne Wall (1993) znaleźli nieliczne dowody empiryczne w literaturze przedmiotu, które
wspierałby tezę wpływu testowania na procesy nauczania. Z kolei dostępne dowody empiryczne
opierają się o deklaracje nauczycieli zbierane w badaniach ankietowych, raczej niż o obserwacje
lekcji.
W sytuacjach, w których zjawisko nauczania pod testy występowało naturalnie, lub było stymulowane
(np. w badaniach eksperymentalnych), wpływ nauczania pod testy na poprawę wyników egzaminów
także nie był jednoznaczny. Metaanaliza 30 kontrolowanych badań nad efektem nauczania pod test
wykazała, że nauczanie pod test może przyczyniać się do podniesienia wyników o 0,25 odchylenia
standardowego, niezależnie od wieku uczniów (Bangert-Drowns, Kulik i Kulik, 1983). Jacob Cohen
(1988) uznał taki efekt za słaby, wskazując że przekłada się na nieco ponad 1% wyjaśnionej wariancji
w wynikach testu i zwykle jest zbyt mały, aby mógł być zaobserwowany bez specjalnych procedur
pomiarowych (np. badania bliźniaków). W 25 z 30 badań objętych metaanalizą, zaobserwowano
pozytywny efekt nauczania pod test na wyniki, jednak tylko w 9 z nich efekt był istotny statystycznie.
W 5 badaniach odnotowano nieistotny statystycznie negatywny efekt. Badania objęły programy
nauczania technik rozwiązywania testów, podczas których uczestnicy byli informowani w jaki sposób
odpowiadać na pytania testowe i otrzymywali wskazówki, jak poprawić swój wynik.
Na podstawie przeglądu 11 badań dotyczących efektu komercyjnych kursów przygotowawczych,
ukierunkowanych na naukę umiejętności rozwiązywania standaryzowanych krajowych egzaminów
medycznych dla studentów, wykazano brak ich wpływu na wyniki (McGaghie i in. 2004).
Badanie dotyczące efektu zajęć przygotowawczych do egzaminu językowego International English
Language Testing System (IELTS) również wykazały brak związku uczestnictwa w kursach
przygotowawczych i wynikami egzaminu. Autor badania do szacowania efektu wykorzystał
zaawansowane modelowanie statystyczne (sieci neuronowe) pozwalające uwzględnić dużą liczbę
zmiennych moderujących oraz uwzględnić nieliniowość testowanych związków (Green, 2007).
Analiza wyników National Assessment of Educational Progress (NAEP) i charakterystyk ponad 11 000
uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego (HLM) wykazała istotny
statystycznie ujemny wpływ częstego ćwiczenia rozwiązywania testów matematycznych na wyniki
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egzaminu (Wenglinsky, 2004). Mimo że efekt dla populacji był ujemny, to efekt dodatni
zaobserwowano w przypadku dzieci z mniejszości afroamerykańskiej.
Wyniki przytoczonych powyżej badań mają na celu stworzyć punkt odniesienia dla poszukiwanej
odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie badawcze – (3) Czy praktyki nauczania pod test,
stosowane przez polskich nauczycieli, mają związek z wynikami egzaminów? Podrozdział nie
pretenduje do wyczerpującego przeglądu badań nad efektem nauczania pod test. Przedstawione
zostały przykłady różnorodne, pochodzące z odmiennych obszarów nauczania pod test. Mają
stanowić reprezentację obecnego stanu wiedzy na temat efektu nauczania pod test. Wyniki badań są
niejednoznaczne, co wynika głównie z trudności pomiaru tego zjawiska.

5. Uwagi metodologiczne poprzedzające prezentację
wyników
„Badania uwarunkowań osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”,
realizowanego przez zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) od stycznia 2010 do czerwca
2012, dostarczają informacji nt. zjawiska nauczania pod test. Wykorzystywane w badaniu narzędzia
zostały opracowane w przez zespół EWD samodzielnie lub na podstawie narzędzi wykorzystywanych
w polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Dzięki zastosowaniu losowego schematu
doboru próby, wyniki są reprezentatywne dla polskich szkół. Dokładne informacje nt. metodologii
badania znajdują się w osobnym rozdziale niniejszej publikacji.
Analizy, których wyniki prezentowane są dalej, zostały przeprowadzone na danych ważonych.
Raportowane rozkłady procentowe nie sumują się we wszystkich przypadkach do 100% ze względu
na zaokrąglenia lub gdy raportowane są odpowiedzi na pytań wielokrotnego wyboru.
Aspekt nauczania pod test był tematem pobocznym zrealizowanego przez zespół EWD badania.
Należy zaznaczyć, że prezentowane wyniki analiz mają charakter eksploracyjny. Dobór technik
analizy danych podyktowany był zastosowanym schematem badania i charakterem danych.
Zastosowane techniki nie pozwalają odpowiedzieć w sposób nie obarczony wątpliwościami na
postawione pytania badawcze. Prezentowane wyniki pozwalają jednak wyrobić sobie wstępną opinię
na temat skali i konsekwencji zjawiska nauczania pod test w polskim szkolnictwie. Autor ma nadzieję,
że prezentowane w tekście informacje i hipotezy będą weryfikowane w toku dedykowanych
problemowi nauczania pod test badań eksperymentalnych lub quasi-eksperymentalnych,
pozwalających z większą dokładnością orzekać o mechanizmach przyczynowych.

6. Opis zjawiska nauczania pod test w szkołach
podstawowych i gimnazjach
Poniższy opis odwołuje się do wyników badań sondażowych prowadzonych wśród uczniów,
nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzone analizy miały dostarczyć
odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie – (1) Czy zjawisko nauczania pod test występuje w
polskich szkołach podstawowych (nauczanie pod sprawdzian szóstoklasisty) oraz w gimnazjach
(nauczanie pod egzamin gimnazjalny)?
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W początkowym podrozdziale wprowadzono operacyjną definicję nauczania pod test wymieniając
spektrum działań nauczyciela, które można uważać za wskaźniki nauczania pod test. Poniżej znajduje
się opis podstawowych wyników (rozkładów częstości) z badań ankietowych wśród uczniów,
nauczycieli i dyrektorów, które dotyczą wymienionych w definicji operacyjnej niektórych aspektów
nauczania pod test.
Zgodnie z deklaracjami dyrektorów, powszechne jest ukierunkowywanie nauczania na obszary, które
słabo wypadły na teście. Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja stymulują formy nauczania pod
test, poprzez udostępnianie nauczycielom arkuszy egzaminacyjnych, przykładowych zadań,
materiałów dydaktycznych opracowanych przez komisje egzaminacyjne (Zob. Aneks - Tabele 2 i 3).
Osiemdziesiąt siedem procent nauczycieli gimnazjalnych deklaruje, że modyfikuje sposób nauczania,
wykorzystując wnioski z analizy wyników egzaminacyjnych. Z kolei 58% nauczycieli gimnazjalnych
zadeklarowało, że analizowało wyniki sprawdzianu swoich uczniów w klasach pierwszych, aby lepiej
zaplanować dla nich dydaktykę. W oparciu o wyniki tych analiz najczęściej podejmowanymi przez
nauczycieli działaniami było doskonalenie umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianie oraz
wyrównywanie braków po szkole podstawowej. Nieco mniej niż połowa nauczycieli na podstawie
analizy wyników sprawdzianów indywidualizuje nauczanie. Grupowanie uczniów według umiejętności
wprowadza 16% nauczycieli gimnazjów. Pozostałe działania są specyficzne dla nauczanego
przedmiotu (Zob. Aneks - Tabela 6).
Częściej nauczyciele gimnazjalni modyfikują swoją pracę w oparciu o wyniki egzaminacyjne uczniów,
którzy zakończyli edukację pod ich opieką. W stosunku do 58% nauczycieli deklarujących analizę
wyników egzaminacyjnych uczniów rozpoczynających naukę pod ich opieką, aż 91% nauczycieli
zadeklarowało analizę wyników uczniów, którzy zakończyli naukę w gimnazjum. Beneficjentami
wprowadzonych na podstawie tych analiz modyfikacji procesów dydaktycznych są przyszli uczniowie.
Wnioski z analiz wyników egzaminacyjnych prowadzą najczęściej nauczycieli do podejmowania
działań, mających na celu doskonalenie słabo wypadających na testach umiejętności i systematyczne
powtarzanie materiału. Praktyki nauczania pod test są powszechnie stosowane przez co najmniej
połowę nauczycieli gimnazjalnych, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Godnym odnotowania jest
fakt, że 61% nauczycieli wprowadza pytania testowe do prac klasowych, 55% prowadzi dodatkowe
zajęcia przygotowujące do egzaminu, 47% organizuje próbne egzaminy testowe, 44% ćwiczy z
uczniami strategie rozwiązywania zadań (Zob. Aneks – Tabela 7).
Praktyka nauczania pod testy, polegająca na rozwiązywaniu pytań egzaminacyjnych, nie wykraczała
poza lekcje z przedmiotów objętych egzaminem w przypadku 60% uczniów gimnazjów. Jednak 8%
uczniów wskazało, że często lub bardzo często rozwiązywali zadania egzaminacyjne na
przedmiotach, takich jak np. religia, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza, itp. (Zob. Aneks Tabela 4).
W przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych, praktyka analizowania wyników
egzaminacyjnych i na tej podstawie modyfikacji procesów dydaktycznych jest mniej powszechna. W
stosunku do 91% nauczycieli w gimnazjach, 72% nauczycieli w szkołach podstawowych analizuje
wyniki sprawdzianu swoich uczniów.
Podobny odsetek nauczycieli szkół podstawowych podejmuje te same działania, które podejmują
nauczyciele gimnazjalni, w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych. W szkołach podstawowych,
podobnie jak w gimnazjach, najczęściej doskonalone są umiejętności, które słabo wypadły na teście.
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Próbne egzaminy testowe przeprowadza 60% nauczycieli szkół podstawowych. Zadania
egzaminacyjne włączane są do prac klasowych przez 52% nauczycieli, a 47% nauczycieli szkół
podstawowych prowadzi dodatkowe zajęcia przygotowujące do testów zewnętrznych.
Więcej nauczycieli w gimnazjach niż nauczycieli w szkołach podstawowych podejmuje działania m.in.
w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć, przygotowujących do egzaminu (o 7 p.p.), włączania do
klasówek zadań testowych (o 7 p.p.). Z kolei w szkołach podstawowych popularniejsze niż w
gimnazjach jest m.in. uczenie uczniów planowania czasu (o 20 p.p.), organizowania egzaminów
próbnych (o 12 p.p.).
Zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach uczniowie ćwiczą rozwiązywanie testów (testy z
wcześniejszych lat, testy próbne) i są oswajani z sytuacją egzaminacyjną. W oparciu o deklaracje
uczniów 98% z nich pisało w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, co najmniej jeden próbny
sprawdzian trwający minimum 45 minut. Prawie jedna trzecia uczniów pisała cztery i więcej próbnych
sprawdzianów (Zob. Aneks - Tabela 1). Połowa dyrektorów gimnazjów deklaruje przeprowadzenie w
zarządzanych przez siebie szkołach jednego próbnego egzaminu. W pozostałych szkołach
zrealizowano dwa lub więcej próbnych egzaminów (Zob. Aneks - Tabela 3).
Najczęściej testy próbne prowadzi się na arkuszach z lat poprzednich (w 82% szkół podstawowych i
58% w gimnazjów). Prawie połowa badanych szkół podstawowych i jedna czwarta gimnazjów
korzysta z arkuszy dostępnych w internecie. W co piątej szkole podstawowej i co trzecim gimnazjum
testy próbne układają sami nauczyciele (Zob. Aneks - Tabele 2 i 3).

7. Narzędzie pomiaru zjawiska nauczania pod test
Aby udzielić odpowiedzi na pytanie jaki efekt na wyniki uczniów mają praktyki nauczania, konieczne
jest posiadanie rzetelnej miary zjawiska nauczania pod test. Na podstawie zrealizowanych badań
możliwe było opracowanie skali do mierzenia intensywności praktyk nauczania pod test w
1
gimnazjach .
Skale „nauczanie pod test” osobno dla nauczania języka polskiego i matematyki, zostały
przygotowane w oparciu o odpowiedzi uczniów gimnazjów. Uczniów proszono, aby wskazali „Jak
często podczas nauki języka polskiego / matematyki w gimnazjum:

Dane zbierane w szkołach podstawowych dają ograniczone możliwości w opracowywaniu tego typu miar.
Ponieważ próg selekcyjny do szkół, który w polskim systemie edukacji przypada dopiero na koniec gimnazjum,
wzmożone praktyki nauczania pod test obserwowane są dopiero w gimnazjach. Z tego powodu nie ma potrzeby
inwestowania w opracowywanie stabilnych miar tego zjawiska dla szkół podstawowych. Niemniej jednak dla
zaspokojenia ciekawości, w celu pomiaru zjawiska nauczania pod test w szkołach podstawowych, opracowano
indeks. Należy tu zaznaczyć, że analizy prowadzone z jego wykorzystaniem mają charakter czysto
eksploracyjny. Indeks utworzono sumując odpowiedzi na pytania mierzone na 4-stopniowych skalach
porządkowych: (a) Czy w Twojej szkole podstawowej nauczyciele często przypominali o czekającym Was
sprawdzianie po szkole podstawowej? (b) Czy w Twojej szkole podstawowej nauczyciele zwracali uwagę na
umiejętności, które będą sprawdzane podczas sprawdzianu po szkole podstawowej? (c) Czy w Twojej szkole
podstawowej nauczyciele podkreślali, jak bardzo wybór gimnazjum zależy od wyniku na sprawdzianie? Wyższe
wartości indeksu oznaczały ekspozycję uczniów w szkołach podstawowych na bardziej intensywne praktyki
nauczania pod test. Zaobserwowano dodatni związek intensywności nauczania pod test z wynikami sprawdzianu
(0,239; SE = 0,086), który jednak znika przy kontroli średniej ocen szkolnych uczniów w oddziałach (0,062; SE
= 0,047). Istotność związku sprawdzono w modelu dwupoziomowym efektów stałych dla oddziałów i szkół.
1
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P/M1. Nauczyciel przypominał o czekającym Was egzaminie gimnazjalnym.
P/M2. Nauczyciel zwracał uwagę na umiejętności, które będą sprawdzane podczas egzaminu
gimnazjalnego.
P/M3. Nauczyciel podkreślał, jak bardzo wybór szkoły ponadgimnazjalnej zależy od wyniku na
egzaminie gimnazjalnym.
P/M4. Nauczyciel omijał pewne zagadnienia, wyjaśniając ze nie będzie ich omawiać, ponieważ
nie są one poruszane na egzaminie gimnazjalnym.
P/M5. Nauczyciel przygotowywał sprawdziany podobne do testów egzaminacyjnych, które
rozwiązywaliśmy podczas lekcji w szkole.
P/M6. Nauczyciel omawiając sprawdziany, nawiązywał do wymagań egzaminu gimnazjalnego.
P/M7. Na sprawdzianach pojawiały się głównie zadania zamknięte.
P/M8. Podczas całej lekcji rozwiązywaliśmy arkusze egzaminacyjne”.

Ten sam zestaw pytań dotyczył nauczania języka polskiego (oznaczenia P1-P8) i matematyki (M1M8). Skale reprezentują częstotliwość (intensywność) ekspozycji uczniów na praktyki nauczania pod
test. Najczęściej stosowaną praktyką nauczania pod test, zarówno w przypadku języka polskiego
(92% odpowiedzi „Bardzo często” i „Często”) i matematyki (88%), jest przypominanie przez
nauczyciela o nadchodzącym egzaminie. Nauczyciele często zwracają uwagę na umiejętności, które
będą sprawdzane podczas egzaminu gimnazjalnego (89% odpowiedzi „Bardzo często” i „Często”
nauczycieli matematyki i 86% języka polskiego). Trzecią z kolei popularną praktyką, mającą na celu
poprawę wyników egzaminu, jest przypominanie o wadze wyniku egzaminu w wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej (odpowiednio 68% i 66%). Najmniej popularną praktyką nauczania pod test jest
celowe omijanie przez nauczycieli zagadnień i jednoczesne informowanie uczniów, że nie pojawią się
one egzaminie. Stosunkowo rzadko nauczyciele stosują intensywny trening rozwiązywania arkuszy
egzaminacyjnych. Także dość rzadko nauczyciele włączają zadania zamknięte do klasówek.

Wykres 1 i 2. Rozkłady częstości odpowiedzi na pytania dotyczące częstości stosowania praktyk nauczania pod
test w gimnazjach (dla języka polskiego po lewej; dla matematyki po prawej)
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Gradacyjny charakter poszczególnych praktyk nauczania pod test jest lepiej widoczny na Wykresie 3 i
4. W kierunku od lewej do prawej zmniejsza się częstotliwość stosowania konkretnej praktyki
nauczania pod test. Widoczne są tylko krzywe charakterystyczne dla sześciu pytań, ponieważ w celu
uzyskania jak najlepszych właściwości statystycznych skal, zrezygnowano z włączenia w skale pytań
oznaczonych symbolami P4 i P7 (dla skali dotyczącej nauczania pod test w języku polskim) oraz M4 i
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M7 (dla skali dotyczącej nauczania pod test w matematyce). Ostatecznie więc każda ze skal składa
się z sześciu pytań. Skale zostały obliczone przy wykorzystaniu modelu Graded Response Model
(Samejima, 1969).

1

Prawdopodop. prawidłowej odpowiedzi

Prawdopodop. prawidłowej odpowiedzi

Wykres 3 i 4. Krzywe charakterystyczne dla sumy odpowiedzi „Bardzo często” i „Często” na pytania tworzących skale
„nauczanie pod test” (dla języka polskiego po lewej; dla matematyki po prawej)
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Wykres 5 i 6. Krzywe informacyjne skal „nauczanie pod test” (dla języka polskiego po lewej; dla matematyki po
prawej)
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8. Wyniki analiz dotyczących efektu nauczania pod
test na wyniki uczniów
Rozdział ma za zadanie udzielić odpowiedzi na trzecie i czwarte pytanie badawcze.
(3) Czy praktyki nauczania pod test, stosowane przez polskich nauczycieli, mają związek z wynikami
egzaminów?
(4) Jeśli tak, to jaki jest kierunek i siła tego związku?
Po obliczeniu średnich wartości skal dla szkół, skale istotnie korelują ze sobą na poziomie 0,271.
Skale także istotnie korelują ze średnimi wynikami szkoły z egzaminu. Jednak istotnie i wyżej korelują
ze wskaźnikami Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) gimnazjów. Oznacza to, że szkoły różnią się co
do intensywności stosowania praktyk nauczania pod test, oraz że są to elementy nauczania
charakterystyczne dla szkół. Uczniowie poza szkołą raczej nie uczą się technik rozwiązywania testów i
nie ćwiczą rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Egzaminy próbne organizowane przez szkoły
oswajają uczniów ze stresem sytuacji egzaminacyjnej. Sytuacji takiej uczniowie samodzielnie nie są w
stanie zaaranżować.
Tabela 9. Proste korelacje skal „nauczanie pod test” ze średnimi wynikami szkoły z egzaminu gimnazjalnego w
2012 r. i EWD szkół bez kontroli zmiennych kontekstowych

Skala nauczanie pod test Skala nauczanie pod test
w języku polskim
w matematyce
Średni wynik gimnazjum w zakresie cz. egz. z języka
polskiego
EWD gimnazjum w zakresie nauczania języka polskiego
Średni wynik gimnazjum w zakresie cz. egz. z
matematyki
EWD gimnazjum w zakresie nauczania matematyki
** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).

0,213**
0,346**
0,165**
0,271**

Wykres 7 i 8. Proste korelacje skal „nauczanie pod test” ze średnimi wynikami szkoły z egzaminu gimnazjalnego
w 2012 r. oraz z EWD szkół (dla języka polskiego po lewej; dla matematyki po prawej) bez kontroli zmiennych
kontekstowych
2

2

1,5

1,5

1

1
R² = 0,0588

0,5

R² = 0,0151

0

0,5
R² = 0,0635

0

-0,5

-0,5

-1

-1

-1,5

-1,5

R² = 0,0423

-2

-2
-1

-0,5

0

0,5

Skala nauczania pod test jęz. polskiego

1

-1

-0,5

0

0,5

1

Skala nauczania pod test matematyki
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Korelacje skal nauczania pod test ze średnimi wynikami gimnazjum z egzaminu rzędu 0,165 – 0,213,
a także korelacje z EWD gimnazjów rzędu 0,271 – 0,346 są stosunkowo wysokie. Jednak przy kontroli
średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum, którzy podchodzili do egzaminu, efekt
nauczania pod testy wyjaśnia już tylko 2% wariancji średnich wyników szkół z części polonistycznej
egzaminu i 1% z części matematycznej. Efekt ten można obliczyć jako kwadrat korelacji
semicząstkowej. Informuje on, jaka część całkowitej wariancji średnich wyników szkoły z egzaminu
jest sprowadzalna do wyłącznego wpływu stosowanych praktyk nauczania pod test.
Tabela 10. Wyniki analizy regresji średnich wartości skali nauczania pod test z jęz. polskiego i
średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum na średnie wyniki gimnazjum z części
polonistycznej egzaminu
Skorygowane R2 = 0,375
Zm. zal.: Średnie wyniki gimnazjum z części polonistycznej egzaminu (średnia 100; odch. std. 15)
Korelacje
Współczynniki
SE
Istotność
semicząstkowe
Stała
38,874
1,176
0,000
Średnia szkoły na skali nauczania pod
2,179
0,124
0,000
0,124
test dla jęz. polskiego
Średni wynik sprawdzianu uczniów,
0,61
0,604
0,000
0,603
przystępujących do egzaminu
Tabela 11. Wyniki analizy regresji średnich wartości skali nauczania pod test z matematyki i
średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum na średnie wyniki gimnazjum z części
matematycznej egzaminu
Skorygowane R2 = 0,373
Zm. zal.: Średnie wyniki gimnazjum z części matematycznej egzaminu (średnia 100; odch. std. 15)
Korelacje
Współczynniki
SE
Istotność
semicząstkowe
Stała
38,573
1,204
0,000
Średnia szkoły na skali nauczania pod
1,568
0,188
0,000
0,098
test dla matematyki
Średni wynik sprawdzianu uczniów,
0,618
0,012
0,000
0,597
przystępujących do egzaminu
Wykres 9 i 10. Regresja średniego wyniku na sprawdzianie uczniów w gimnazjum na ich wyniki z egzaminu bez i
przy kontroli skali „nauczania pod test” (dla języka polskiego po lewej; dla matematyki po prawej)
110
R² = 0,5006

108
106

R² = 0,5006

104
102
100
98
96
94
92
90

R² = 0,5366

108
106

R² = 0,5479

104
102
100
98
96
94
92
90

90

100

110

Średni wynik szkoły z egzm. z cz. polonistycznej
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Niestandaryzowane wyniki przewidywane

Niestandaryzowane wyniki przewidywane

110

120

90

100

110

Średni wynik szkoły z egzm. z cz. matematycznej

120

Przy kontroli średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum, którzy podchodzili do egzaminu,
efekt nauczania pod testy wyjaśnia tylko 5% wariancji EWD gimnazjów z części polonistycznej i 4% z
części matematycznej. Średni wynik sprawdzianu nie jest istotny w wyjaśnianiu EWD gimnazjów w
nauczaniu języka polskiego i na granicy istotności w przypadku matematyki. Częściowo dzieje się tak
ponieważ, EWD to reszty z modelu, który już uwzględnia średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu.

Tabela 12. Wyniki analizy regresji średnich wartości skali nauczania pod test z jęz. polskiego i
średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum na EWD gimnazjum z części
polonistycznej
Skorygowane R2 = 0,047
Zm. zal.: EWD gimnazjów z części polonistycznej egzaminu
Korelacje
Współczynniki
SE
Istotność
semicząstkowe
Stała
0,597
0,791
0,45
Średnia szkoły na skali nauczania pod
2,08
0,139
0,000
0,217
test dla jęz. polskiego
Średni wynik sprawdzianu uczniów,
-0,007
0,008
0,362
-0,013
przystępujących do egzaminu

Tabela 13. Wyniki analizy regresji średnich wartości skali nauczania pod test z matematyki i
średniego wyniku sprawdzianu uczniów w gimnazjum na EWD gimnazjum z części
matematycznej
Skorygowane R2 = 0,045
Zm. zal.: EWD gimnazjów z części matematycznej egzaminu
Korelacje
Współczynniki
SE
Istotność
semicząstkowe
Stała
-1,246
0,831
0,134
Średnia szkoły na skali nauczania pod
1,861
0,13
0,000
0,209
test dla matematyki
Średni wynik sprawdzianu uczniów,
0,016
0,008
0,052
0,028
przystępujących do egzaminu

Wykresy skrzynkowe (9 i 10) prezentują liczbę szkół według intensywności stosowania praktyk
nauczania pod test w zakresie języka polskiego (wykres po lewej) i matematyki (wykres po prawej).
Najniższa wartość skali nauczania pod test w próbie to -0,910 (jęz. polski) i -0,850 (matematyka);
najwyższa odpowiednio 0,780 i 0,870. Jednostką skali jest odchylenie standardowe. W „skrzynkach”
znajduje się 50% gimnazjów. Wariancja skali nauczania pod test w zakresie jęz. polskiego wynosi
0,135, a w przypadku matematyki 0,344. Gimnazja są więc bardziej zróżnicowane, jeśli chodzi o
stosowanie praktyk nauczania pod test w zakresie matematyki.
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1

1

0,8

0,8
Skala "nauczanie pod test" z matematyki

Skala "nauczanie pod test" z jęz. polskiego

Wykres 9 i 10. Wykresy skrzynkowe dla skali nauczania pod test w zakresie jęz. polskiego (po lewej) i matematyki
(po prawej)

0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6

0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6

-0,8

-0,8

-1

-1

Wykorzystując
trzypoziomowy model hierarchiczny z losową stałą (Bryk i Raudenbush, 1992),
można zweryfikować, czy oddziały i gimnazja istotnie różnią się w stosowaniu praktyk nauczania pod
test. Efekty losowe oddziałów, jak i szkół okazały się być istotne statystycznie, zarówno dla języka
polskiego i matematyki. Tak więc oddziały, jak i szkoły istotnie różnią się w intensywności nauczania
pod test.
Współczynnik korelacji wewnątrzgrupowej można interpretować jako procent wyjaśnionej wariancji
wyników egzaminu. Grupowanie uczniów w oddziałach wyjaśnia 9% wariancji skali nauczania pod test
w języku polskim i 10% w matematyce. Z kolei grupowanie uczniów w szkołach wyjaśnia 6% wariancji
skali nauczania pod test zarówno w języku polskim i w matematyce.
Tabela 14. Zróżnicowanie oddziałów i szkół ze względu na intensywność stosowania nauczania pod test. Wyniki
trzypoziomowych analiz regresji, modele z losową stałą, odporne (robust) oszacowania błędów standardowych
Zm.

zal.:

Skala

nauczanie

pod

test

w języku polskim (0;1)

Zm.

zal.:

Współ.
Warian

kor.

cja

wew-

Skala

nauczanie

pod

test

w matematyce (0;1)
Współ.
df

Chi2

Istotno

Warian

kor.

ść

cja

wew-

grup.

df

Chi2

Istotno
ść

grup.

Poziom ucznia

0,690

--

--

--

--

0,775

--

--

--

--

Poziom oddziału

0,070

9%

141

331,0

0,000

0,096

10%

141

393,8

0,000

Poziom szkoły

0,052

6%

149

286,9

0,000

0,057

6%

149

265,4

0,000

Liczba uczniów: n=4285, liczba klas: n=291, liczba szkół: n=150 (analizy na danych ważonych)
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Skala nauczania pod test, traktowana jako średnie wartości na poziomie oddziałów, jest bardziej
stabilnym wskaźnikiem analizowanego zjawiska, niż zmienna wyrażona na poziomie uczniów
(subiektywna ocena uczniów intensywności praktyk nauczania pod test). W modelu trzypoziomowym
efekt nauczania pod test (mierzony jako średni wynik uczniów w oddziale na skali „nauczanie pod
test”) jest nieistotnym statystycznie czynnikiem wyjaśniającym zróżnicowanie wyników części
polonistycznej i matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Jednak zmienna ta dodana do modelu EWD
zyskuje na wadze w wyjaśnianiu wyników egzaminu. Wraz ze wzrostem o jedno odchylenie
standardowe średniej oddziału na skali „nauczanie pod test”, uczniowie w takim oddziale mogą
uzyskać średnio o 1,42 punktu więcej z części polonistycznej egzaminu gimnazjalnego i o 1,84 punktu
z części matematycznej przy kontroli wyniku sprawdzianu, płci, dysleksji.

Tabela 15. Efekt nauczania pod test w języku polskim i matematyce. Wyniki trzypoziomowych analiz regresji,
modele z losową stałą, odporne (robust) oszacowania błędów standardowych
Zm. zal.: Wynik egzaminu wyskalowany 3PLM z części
Jęz. polski
Matematyka
polonistycznej / matematycznej (śred.=100; odch. std.=15)
Współ.
SE
Współ.
SE
Efekt nauczania pod test1 w modelu bez predyktorów
Efekt nauczania pod test1 w modelu EWD

1,99
1,42*

1,02
0,55

1,82
1,84*

1,19
0,72

Liczba uczniów: n=3370, liczba klas: n=214, liczba szkół: n=143 (analizy na danych ważonych)
1

Średnia oddziału na skali nauczania pod test

* Efekt istotny na poziomie 0,05

Skala intensywności praktyk nauczania pod test w gimnazjach jest istotną zmienną w wyjaśnianiu
różnic wyników uczniów w modelu EWD. Nauczanie pod test może więc nieco podnieść EWD szkół.
Jednak wpływ ten jest nieduży, biorąc pod uwagę to jak intensywnie naucza się pod test.

9. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie deklaracji uczniów i dyrektorów można stwierdzić, że zarówno w szkołach
podstawowych i gimnazjach stosuje się dość intensywne praktyki nauczania pod test. Egzaminy
próbne są organizowane we wszystkich szkołach. Praktyki nauczania pod test są powszechnie
stosowane przez co najmniej połowę nauczycieli gimnazjalnych, niezależnie od nauczanego
przedmiotu. Szkoły i oddziały istotnie różnią się w intensywności stosowania praktyk nauczania pod
test. W przypadku gimnazjów różnice wynoszą 15% w nauczaniu języka polskiego i 16% w nauczaniu
matematyki.
W oparciu o wyniki egzaminu modyfikuje się dydaktykę. Nauczyciele szczególnie intensyfikują
nauczanie obszarów, które słabo wypadają na egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele gimnazjalni
planują kształcenie częściej w oparciu o wyniki egzaminów uczniów, którzy już zakończyli edukację
pod ich opieką. Rzadziej dydaktyka planowana jest w oparciu o wcześniejsze wyniki uczniów, którzy
dopiero zaczynają naukę u konkretnego nauczyciela.
Nie zaobserwowano związku liczby egzaminów próbnych z wyższymi wynikami testów. Mimo starań
szkół w zakresie organizacji testów próbnych, związek między liczbą próbnych sprawdzianów
przeprowadzonych w oddziałach szkolnych w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a wynikami
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2

sprawdzianu okazał się nieistotny statystycznie . Także w przypadku gimnazjów efekt liczby próbnych
egzaminów nie pozwala w sposób istotny przewidywać wyników uczniów.
Jednak stosując skalę nauczania pod test, która syntetyzuje różne praktyki nauczania pod test,
zaobserwowano że praktyki nauczania mogą w niewielkim stopniu zagrażać trafności interpretacji
wskaźników EWD jako miary efektywności nauczania. Nauczanie pod test może więc nieco podnieść
EWD szkół. Jednak wpływ ten jest znikomy.
Przywoływane przykłady z literatury światowej, jak i prezentowane tu analizy wskazują, że wpływ
nauczania pod test na poprawę wyników jest wątpliwy – jeśli obserwowalny, to bardzo niewielki.
Zjawisko nauczania pod test należy rozpatrywać w perspektywie samego testowania. Dlatego też
należy koncentrować uwagę na poprawie jakości samych testów i procedur testowania. Pozwoli to
zwiększyć trafność wskaźników EWD, jak i wykorzystywać zjawisko nauczania pod test w celu
kreowania pożądanego modelu dydaktycznego polskim systemie oświaty.
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Aneks
Tabela 1. Wybrane wyniki etapu badania zrealizowanego w 2010 r.
Ile próbnych sprawdzianów, trwających co najmniej 45 minut, przeprowadzono w Twojej klasie w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej?
Żadnego
Jeden
Dwa
Trzy
Cztery i więcej
2%
19%
27%
20%
32%
n=5524
Czy brałeś-/aś udział w dodatkowych – poza normalnymi lekcjami – zajęciach przygotowujących
do sprawdzianu po szkole podstawowej? Na przykład poświęconych rozwiązywaniu zadań z
poprzednich sprawdzianów lub podobnych do tych pojawiających się na sprawdzianie.
W ogóle nie
Tak, kilka godzin w Tak, kilka godzin w Tak, kilka godzin w
uczestniczyłem/-am
roku
miesiącu
tygodniu
w takich zajęciach
58%
15%
17%
9%
n=5553
Czy w Twojej szkole podstawowej nauczyciele często przypominali o czekającym Was
sprawdzianie po szkole podstawowej?
Ani tak, ani
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak Zdecydowanie tak
nie
2%
8%
7%
44%
39%
n=5558
Czy w Twojej szkole podstawowej nauczyciele zwracali uwagę na umiejętności, które
będą sprawdzane podczas sprawdzianu po szkole podstawowej?
3%
10%
9%
49%
30%
n=5534
Czy w Twojej szkole podstawowej nauczyciele podkreślali, jak bardzo wybór gimnazjum zależy
od wyniku na sprawdzianie?
18%
35%
19%
18%
9%
n=5534
Tabela 2. Wybrane wyniki dla dyrektorów szkół podstawowych dla etapu badania
zrealizowanego w 2010 r.
Ile próbnych sprawdzianów przeprowadzano w Państwa szkole w klasie VI w ubiegłym r. szk.
(2008/09)?
Nie przeprowadzono
Jeden
Dwa
Trzy
Cztery i więcej
0%
24%
29%
23%
25%
n=180
Jakich testów egzaminacyjnych użyto podczas tych próbnych sprawdzianów?
Arkusze
Arkusze
Arkusze
Testy stworzone
egzaminacyjne
egzaminacyjne
egzaminacyjne z lat
przez nauczycieli
publikowane w
publikowane w
poprzednich
szkoły
gazetach
Internecie
82%
22%
47%
21%
n=180
Czy w Pani/Pana szkole zaplanowano działania służące skuteczniejszemu nauczaniu umiejętności,
z którymi uczniowie szkoły najsłabiej radzili sobie na sprawdzianie?
Tak
Nie
100%
0%
n=180
Czy w Pani/Pana szkole znajdują się uporządkowane, łatwo dostępne materiały dla nauczycieli
związane z egzaminami zewnętrznymi (arkusze egzaminacyjne, przykładowe zadania, materiały
dydaktyczne opracowane przez komisje egzaminacyjne, itp.)?
93%
7%
n=180

22

Tabela 3. Wybrane wyniki dla dyrektorów gimnazjów dla etapu badania zrealizowanego w
2010 r.
Ile próbnych egzaminów gimnazjalnych przeprowadzano w Pani/Pana szkole w klasie trzeciej w
ub. r. szk. (2008/09)?
Nie przeprowadzono
Jeden
Dwa
Trzy
Cztery i więcej
1%
50%
21%
20%
8%
n=149
Jakich testów egzaminacyjnych użyto podczas tych próbnych sprawdzianów?
Arkusze
Arkusze
Arkusze
Testy stworzone
egzaminacyjne
egzaminacyjne
egzaminacyjne z lat
przez nauczycieli
publikowane w
publikowane w
poprzednich
szkoły
gazetach
Internecie
58%
25%
24%
31%
n=149
Czy w Pani/Pana szkole zaplanowano działania służące skuteczniejszemu nauczaniu umiejętności,
z którymi uczniowie szkoły najsłabiej radzili sobie na egzaminie gimnazjalnym?
Tak
Nie
98%
2%
n=149
Czy w Pani/Pana szkole znajdują się uporządkowane, łatwo dostępne materiały dla nauczycieli
związane z egzaminami zewnętrznymi (arkusze egzaminacyjne, przykładowe zadania, materiały
dydaktyczne opracowane przez komisje egzaminacyjne, itp.)?
87%
13%
n=146
Tabela 4. Wybrane wyniki dla uczniów gimnazjów dla etapu badania zrealizowanego w
2012 r.
Czy zdarzały się sytuacje, że rozwiązywałeś zadania egzaminacyjne na przedmiotach, takich jak
np. religia, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza, itp.?
Bardzo często
Często
Czasami
Rzadko
Nigdy
3%
5%
13%
20%
60%
n=4951

Tabela 5. Wybrane wyniki dla nauczycieli gimnazjów dla etapu badania zrealizowanego w
2012 r.
Przy opracowywaniu planu pracy w I klasie gimnazjum wykorzystuję informację o wynikach
uczniów ze szkoły podstawowej.
Zdecydowanie tak
W dużym stopniu W niewielkim stopniu
Wcale
27%
36%
28%
9%
n=2538
Modyfikuję sposób nauczania wykorzystując wnioski z analizy wyników egzaminacyjnych.
28%
59%
13%
1%
n=2550

Tabela 6. Wybrane wyniki dla nauczycieli gimnazjów dla etapu badania zrealizowanego w 2010 r.
Czy w tym roku szkolnym przeanalizował/a Pani/Pan w swoich klasach pierwszych wyniki sprawdzianu w
szkole podstawowej uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum? Tak = 58% Na podstawie wykonanych
analiz wyników sprawdzianu…
Część
Część
matematycznoOgółem
humanistyczna
przyrodnicza
doskonalę umiejętności, które słabo wypadły
80%
79%
76%
wyrównuję braki po szkole podstawowej
58%
69%
64%
więcej czasu poświęcam na czytanie ze zrozumieniem
74%
50%
56%
indywidualizuję nauczanie
45%
49%
47%
uczniowie częściej redagują różne formy wypowiedzi
58%
14%
31%
dzielę uczniów na grupy wg stopnia zaawansowania
9%
8%
16%
n=465
n=612
n=1387
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Tabela 7. Wybrane wyniki dla nauczycieli gimnazjów dla etapu badania zrealizowanego w 2010 r.
Czy przeanalizował/a Pan/Pani wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 w klasach, w których Pan/Pani uczył/a?
Tak = 91% Jeżeli tak, to proszę wskazać, jak to wpłynęło na organizację zajęć i metody Pani/Pana pracy z
uczniami.
Część
Część
matematycznoOgółem
humanistyczna
przyrodnicza
84%
88%
84%
Doskonalę umiejętności, które słabo wypadły.
Systematycznie powtarzam materiał.
60%
67%
63%
Zadania egzaminacyjne (lub podobne) włączam do prac
54%
67%
61%
klasowych.
Stosuję metody aktywizujące.
57%
55%
55%
Prowadzę dodatkowe zajęcia przygotowujące do
51%
62%
55%
egzaminu.
Realizuję to, co zostało zapisane w programie
50%
55%
49%
naprawczym opracowanym po analizie wyników w
szkole.
46%
47%
47%
Organizuję egzaminy próbne i analizuję ich wyniki.
Więcej czasu poświęcam na czytanie ze zrozumieniem.
64%
38%
46%
23%
57%
44%
Ćwiczę różne strategie rozwiązywania zadań.
Częściej sprawdzam wiedzę i umiejętności uczniów.
40%
37%
37%
Uczniowie częściej redagują różne formy wypowiedzi.
60%
8%
27%
Zwracam szczególną uwagę na poprawność rachunkową (w
4%
54%
27%
tym stosowanie jednostek).
Uczę uczniów planowania czasu.
32%
25%
26%
Wprowadzam większą indywidualizację nauczania.
26%
26%
26%
Kładę nacisk na tworzenie i realizowanie planu
7%
32%
19%
rozwiązania zadania.
Nie wpłynęło, bo analiza dotyczyła innych uczniów, a
9%
11%
10%
zajęcia planuję w oparciu o bieżące sprawdziany.
Nie wpłynęło, wyniki egzaminów potwierdziły skuteczność
9%
7%
8%
stosowanych przeze mnie metod.
Nie wpłynęło, bo mój przedmiot nie jest reprezentowany na
1%
0%
2%
egzaminie gimnazjalnym.
n=611
n=915
n=2054
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Tabela 8. Wybrane wyniki dla nauczycieli szkół podstawowych dla etapu badania zrealizowanego w
2010 r.
Czy przeanalizował/a Pan/Pani wyniki sprawdzianu 2009 w klasach, w których Pan/Pani uczył/a? Tak = 72%
Jeżeli tak, to proszę wskazać, jak to wpłynęło na organizację zajęć i metody Pani/Pana pracy z uczniami.
84%
Doskonalę umiejętności, które słabo wypadły.
Systematycznie powtarzam materiał.
67%
60%
Organizuję egzaminy próbne i analizuję ich wyniki.
Stosuję metody aktywizujące.
58%
Więcej czasu poświęcam na czytanie ze zrozumieniem.
55%
Realizuję to, co zostało zapisane w programie naprawczym opracowanym po analizie wyników
53%
w szkole.
52%
Zadania egzaminacyjne (lub podobne) włączam do prac klasowych.
47%
Prowadzę dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.
Uczę uczniów planowania czasu.
46%
43%
Ćwiczę różne strategie rozwiązywania zadań.
Uczniowie częściej redagują różne formy wypowiedzi.
35%
Częściej sprawdzam wiedzę i umiejętności uczniów.
34%
Zwracam szczególną uwagę na poprawność rachunkową (w tym stosowanie jednostek).
31%
Wprowadzam większą indywidualizację nauczania.
30%
Kładę nacisk na tworzenie i realizowanie planu rozwiązania zadania.
21%
Nie wpłynęło, bo analiza dotyczyła innych uczniów, a zajęcia planuję w oparciu o bieżące
12%
sprawdziany.
Nie wpłynęło, wyniki egzaminów potwierdziły skuteczność stosowanych przeze mnie metod.
11%
Nie wpłynęło, bo mój przedmiot nie jest reprezentowany na sprawdzianie.
3%
n=1134
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