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Wstęp 
Studiując literaturę związaną z badaniem rozwoju słownictwa dzieci i mło-

dzieży, należy zauważyć, że informacje na ten temat uzyskuje się głównie na 
dwa sposoby. Pierwszy to obserwacja spontanicznych wypowiedzi, na podsta-
wie których można sporządzić rejestr występujących w nich słów. Ten sposób 
wykorzystywany jest przede wszystkim w obserwacji zasobu słownictwa małe-
go dziecka. W wieku szkolnym podobną funkcję może pełnić analiza wypraco-
wań lub innych swobodnych form wypowiedzi ucznia. 

Drugi sposób zdobywania wiedzy na temat słownictwa to obserwacja za-
chowań dziecka (ucznia) w sytuacjach specjalnie aranżowanych, których celem 
jest sprawdzenie, czy zna ono określone słowa. Można w ten sposób badać za-
równo zasób słów, jak i rozumienie wypowiadanych przez dziecko pojęć [Wło-
darski, Matczak 1987: 212]. W pierwszym przypadku zazwyczaj po podaniu 
nazwy prosi się dziecko o wskazanie odpowiadających jej przedmiotów lub po 
zakomunikowaniu mu polecenia prosi się o wykonanie czynności zakodowanej 
w tym komunikacie. W drugim przypadku uczeń na prośbę osoby badającej 
podaje nazwy wskazanych mu przedmiotów, opisuje obrazki, odpowiada na 
pytania, wyjaśnia znaczenia podanych wyrazów, uzupełnia luki w zdaniach. Oba 
rodzaje zadań występują w strukturze testów słownikowych. 

Test jako narzędzie badań 
„Test jest specjalną próbą, identyczną dla wszystkich badanych, wprowa-

dzaną intencjonalnie w ściśle określonych warunkach i umożliwiającą w miarę 
obiektywny i dokładny pomiar badanej cechy, procesu lub jego końcowych re-
zultatów” [Zaczyński 1995: 117, por. też Łobocki 2008: 115]. 

Testy to „jedna z bardziej znanych i od dawna stosowanych technik pomiaru 
w pedagogice. Ich wielka różnorodność oraz indywidualizacja narzędzi i sytua-
cji badawczych utrudniają teoretyczny opis istoty testów pedagogicznych. Testy 
niezależnie od sposobu ich nazywania – rozumie się w miarę obiektywny pomiar 
wyników nauczania (uczenia się), chodzi tu o taki pomiar, za pomocą którego 
                                                      

1 Temat zrealizowano w ramach prac statutowych Zakładu Dydaktyki Ogólnej  
i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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dokonuje się sprawdzania osiągnięć szkolnych, według jasno określonych i da-
jących się doświadczalnie potwierdzić reguł” [por. B. Niemierko 1999: 49]. 

Test jest więc zbiorem zadań dostosowanych do treści nauczania tak, aby na 
podstawie uzyskanego wyniku możliwe było ustalenie stopnia opanowania przez 
ucznia nauczanych treści. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasy-
fikacji testów. 

Szczególnym rodzajem są testy pedagogiczne badające przyswojone wia-
domości: 
 testy umiejętności podstawowych, testy czytania, pisania i rachunku elemen-

tarnego (są to testy umiejętności instrumentalnych), 
 testy wiadomości szkolnych [por. B. Niemierko 1997; 1992: 46–73]. 

Kolejny, bardziej szczegółowy podział testów pedagogicznych przytaczany 
przez W. Zaczyńskiego [1995: 118] jest następujący: 
 słownikowe, 
 wiadomości, 
 wyjaśniania, 
 zastosowania, 
 rachunkowe. 

Z punktu widzenia kryterium metodycznego wyróżnia jeszcze 4 rodzaje te-
stów, a mianowicie: testy indywidualne i grupowe, testy słowne (w których za-
dania i odpowiedzi mają zawsze postać słowną) oraz bezsłowne, w których za-
równo zadania, jak i odpowiedzi mają postać bezsłowną. 

Zaproponowany test jest pedagogicznym grupowym testem słownikowym 
w postaci papierowej, używanym w badaniach zbiorowych. Jest oryginalnie 
opracowanym narzędziem sporządzonym specjalnie na potrzeby badań funk-
cjonowania umysłowego zasobu słownictwa i sprawności korzystania z tego 
zasobu stosownie do zaistniałych okoliczności i kontekstu. Pozwala także na 
określenie stopnia rozumienia pojęć technicznych przez młodzież w wieku 
dorastania od 12. do 18. roku życia. Został zaprojektowany na bazie testu Lek-
sykon badającego terminologię ogólną, a opracowany, znormalizowany i wy-
standaryzowany przez A. Jurkowskiego [1997] przy współudziale Pracowni 
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Budowa 
testu, jak i zadań testowych w teście Technika wokół nas są takie same jak 
w teście standaryzowanym Leksykon. Zdaniem autora test językowy Leksykon 
może być przydatny w rozlicznych badaniach naukowych, jak i w praktyce 
psychologicznej. Może być wykorzystywany w poradnictwie wychowawczo- 
-zawodowym, zwłaszcza w przypadku porad związanych z decyzjami eduka-
cyjno-zawodowymi młodzieży opuszczającej gimnazjum. Wydaje się zatem, 
że również test Technika wokół nas może wzbogacić repertuar technik diagno-
stycznych wykorzystywanych w tego rodzaju poradnictwie, zwłaszcza związa-
nym z zawodami technicznymi. 
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Test Technika wokół nas 
Testy Leksykon, Technika wokół nas zawierają 10 stron. Na pierwszej stro-

nie znajduje się metryczka z rubrykami, w których badani uczniowie wpisują 
swoje dane personalne oraz informacje służące do dalszego zestawiania wyni-
ków badań, takie jak: numer kodowy, szkoła, miejscowość, płeć, klasa, wiek, 
pochodzenie społeczne. Na kolejnych stronach są wydrukowane zadania testo-
we. Test zawiera 60 zadań testowych zgrupowanych w 9 baterii zadań jednorod-
nych pod względem formy i sposobu pracy. Baterie zadań oznaczone są nume-
racją rzymską od I do IX i opatrzone krótkimi tytułami: Bateria I – Uzupełnianie 
zdań; II – Wyrazy o podobnym znaczeniu; III – Jaką to ma nazwę?; IV – Okre-
ślenia; V – Jeśli...; VI – Dziesięć zadań; VII – To samo, ale trochę inaczej; VIII 
– Jak w encyklopedii...; IX – Zadania z ułatwieniami. Każda z baterii zadań po-
przedzona jest krótką pisemną instrukcją zawierającą informacje, jak należy 
rozwiązywać zadania w niej zgrupowane. Badany odczytuje te instrukcje samo-
dzielnie. 

Zadania, na podstawie których można określić zasób pojęciowy badanych 
uczniów, znajdują się w bateriach zadań II, III, IV, VII, VIII. 

Zadania, na podstawie których można określić umiejętność stosowania po-
jęć, znajdują się w bateriach I, V, VI oraz IX. 

Połowa zadań testowych to zadania zamknięte (zadania w bateriach od I do 
V) natomiast pozostałe to zadania otwarte (zadania w bateriach od VI do IX). 
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Klucz poprawnych odpowiedzi do testu Technika wokół nas 

 

Podsumowanie 
Zaproponowane narzędzie badań w formie testu słownikowego Technika 

wokół nas badającego terminologię techniczną pozwala na dokładne ilościowe 
określenie zasobu pojęć technicznych w słownictwie uczniów, określenie po-
ziomu rozumienia pojęć technicznych oraz określenie liczby poprawnie stoso-
wanych pojęć technicznych podczas rozwiązywania zadań przez badanych 
uczniów. Skuteczność testu została potwierdzona przez autora w trakcie badań 
wstępnych i zasadniczych, po których usunięto błędy oraz zmieniono i popra-
wiono niezrozumiałe dla badanych sformułowania i zadania. Wydaje się, że test 
również dobrze sprawdza się w badaniach kompetencji komunikacyjnych, po-
nieważ wymaga od badanych umiejętności związanych z tymi kompetencjami, 
jak np. umiejętności prawidłowego dobierania słów do warunków wypowiedzi 
i zaistniałego kontekstu, umiejętności wiązania nazwy z desygnatem, zastępo-
wania określonych pojęć wyrazami oznaczającymi to samo, precyzowania ogól-
nych pojęć technicznych przez dodanie określeń przymiotnikowych, uzupełnia-
nia zdań na podstawie wnioskowania itp. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono propozycję narzędzia badawczego w formie testu 
słownikowego pozwalającego na drodze badań ilościowych określić zasób, ro-
zumienie oraz umiejętność posługiwania się terminologią techniczną przez ba-
danych. 
 
Słowa kluczowe: terminologia techniczna, narzędzia badań, test. 
 
 
The Test Examining The Technical Terminology Technology Around 
Us – Offering Research Tools 
 
Abstract 

The article proposes a research tool in the form of predictive testing allows 
on the road of quantitative research to determine the resource, understanding and 
ability to use technical terminology by respondents. 
 
Keywords: technical terminology, tools research, test. 


