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Obok 1takich metod jak obserwarc ja, badan!ie tZJw. wolnych skojarzeń, analiza ustmych i pisemnych ekspresji słoWIIlych testy słownikowe należą
do najczęściej stosowanych sposobów badaJniJa słown ilctwa dzieci i mło
dzieży. Początki rt estów słownikowych sięgają drugire j połowy XIX wieku. Po~ostają one w 'Zwiąiz~u 'Z praW!a~onymi wóWJczas badaniami nad
1'\0ZWOjem mowy, a !ZWłaszcza srownidJwa.
Wczesne amerykań~skie hada:nia nad rozwojem mowy dziecka w odróżnieniu od hadań eu:ropejski!Ch, zajmują:cych s'ię przede wszystkim
stroną psychologi:czmą rozwoju mowy .d ziecka, •zw~acają uwagę na takie
aspekty, jak bogactwo leksykalne i częstotliwość użycia wyrazów.
Zagadnieniem słownictwa interesowała się grupa badaczy ust alających
zas ób wyobrażeń i pojęć. Celem tych łbadań było ot11zy.manie informacji
o wiedzy wyobrażeniowo-pojęciowej dzieci, jak i liliezbędnych danych dla
stworzeniia odpo:w iedniego· prrorg1ramu nauczania w :szlkole ,p odstawowej.
Tego ty.pu hardamli.a 1na szeroką skalę 'W korlicu XIX w ieku w Ameryoe
zOII"ganroował G. Stan:ley Hall. Badac~a tego interesowały potrzeby rrmuki
szkolnej. W •testach pytał dzieci o te :r.zeczy i IZjawislka, z którymi w tlrakcie nauki stykały się •w pierwszej klas1i'e rszkoły podstawowej. Py;tania
orbejmowały pr!Zede wszystkim materiał podiręlcznikowy. W wyn;i ku przeprowadzony;ch badań 1wyUmzał wiele błędnych wyobra'żeń i pojęć właś ci
wych dziecioom TorzpoJczynająrcym naulkę w ·s zkolel.
Grupowe badania słownikowe zainicjował w Polsce J. W. Dawid. Wskazówki do nich wraz z k·w estionariuszem zamieścił w Programie postrzeżeń
psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku ży
cia2. Badamami objął 520 cłzieoi w wieku 6-12 lat, pochodzącyeh z różnych
środowisk. Zamia<rem Dawida było statystyczne ujęcie doświadczeń :i wyobraż eń dziec-ka wiążą, cych się ·z hezpoś redrriim jego otoczeniem3. Oto ty1

1
G. S . H a 11, The contents of chtlde r n ' s minds on enter ing school. Pedagogl cal Serni nary
1891, n r l , ss. 139- 173.

' J. W. D a w i d, P·rogram postrzeż eń psychologiczno-wychowawczych nad d zieckiem od
urodz eni a do 20 roku ż yc ia. Przewodnik uŁatwi ając y poznani e d zi eck a. Warsza wa 1887.
• J . W. D a w i d , zas ób u.myslowy d ziecka. Przyc zynek do psych ologii doświadczalnej,

Warszawa 1895.
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powe dla tych hadań ,p ytania: czyś widział: wołu, chraJbąSIZc:za, lipę, winogrona, glistę?, słyszał: słowika, kumułkę?, rbył rw menażerii?, miał w rę
ku rzepę?, jechał wozem? itd. 135 tego typu pytań, lila które dziecko miało
odpowiedzieć, ·zgrupowanJ'Ich bybo wdkół świ•ata ! ~ilerzęcego i roślinnego,
ziemi, ·z ja·wisk natiury, człowieka i zajęć ludzkich, wsi i mii:asta. Autor
testów eliminował pytania za trudne, a także :zbyt ła•twe.
Biłdania nad ll'O:t'lWojem umysłowym dziieci hyły następnie kontynuowane pr.z ez uczenruicę Dawida, Anielę SzycÓW'l1ę 4 . Przepll'owaidziła je za
pomocą :kwestim1lariiUSZ:l pojęć i poglądów, ·zawierają·ce1go 56 ,pytań dotyczących ,części !Ciała, ·znajomoŚ'ci ks~tahów, 1
s topni pomrewieństwa, "Zjawisk
przyrody, pojęć religijny;ch, geogll'afiieznych oraz zadań spra,wdzających
wi!adomoś•ci, na przykład p<jchodzenie rzeczy, .znajomość faktów historycznych.
. . ·!~.'·;.;;~~t;~at~
Nie}ed:nokrrotnie kwesiią ·z asobu słown1ctwa zajmowano się w zwiąiZku
z bada,niiem poziomu intelelktualnego dzieci. W przygotowanych w 1908
roku przez Bineta i Simo,na testach do baidań inteligencji .posłużono się
słownktwem ja:ko jednym z jej mieQ"Inikóvv-. Modyfikacji tej Sikali dokGnał
Termans. Skala ta rostała doprowlłdzona do osiemnastego roiku życia i słu
ży do badania tzw. inteligencji globalnej. Poza czynnikami psychofizycznymi analizuje również •wied:zę dziecka. NieZJale:żJr1iie od ·żądania ·definicji wymaga 10d harla1I1J71Ch rozumienia w.raz ·z ··vV'Iekiem coraz to większej
Hoś'Ci słów. Był ·t o więc •rodzaj badania słownika biernego dzieci
L. M. Te~rman o,praoował również metodę obUcZlania słownictwa na
podstawie specj:alnie dobranego •zestawu 1ist6. Ze słownika języka ojczystego dokelllał ·wyboru pewnej 'i!~ości ·wyra·z ów według o'kTeślonej reguły
(na przyllcl!atd pierwsze i drugie słowo z końca ka:żidej dwudziestej stroiilicy),
tworząc 1W te:n sposób listę WJilrazów zastępującą słownik. K<liilkludoiWał,
że procent słów ·Z 'nanych z takiej listy odpow1ada :równocześnie procentowi wyrazów znanych dzi~Cik:u :z całego słownilka.
W Eu!'O!Pie ha:d!ania Ternnana ;były 'ko:ntymlu.•o wane przez Alic.e Des-coeudres, !która ułożyła •sea:-tę testów języlk:OIWyi'Ch dla dzieci od 2 do 7,5 laJt. Jej
testy okazały się przydatne nie tyl~o dla ustalenia wieku molWy, lecz
także d~a stwi:erdzellli'a wieku i'nJteiilgenc jF.
Jeżeli w pr.zytoczonych ba,dani·a ch testy sŁownikow:e stanowiły jedy• A. S z y c ó w n a, Rozwój pojęciowy dziecka w okresie Lat B-12. Badania nad dzi ećmi.
Warszawa 1899.
' L. M. T er m a n, The measurement oj intelligence : An exp!anation of and a comp!ete
guide jor the use oj the Stanjard revision and extension oj the Binet-Simon inteLLigence
sca!e. B oston 1916 (.za: S. B a l e y, Zarys psychoLogii w związku z rozwojem psychiki dziecka.
Wroclaw - Warszawa 1948, s. 249).
1 Por. s. S t e f a ń ski, z badań nad słownictwem dzieci i mlodzieży. Ruch Pedagogiczny
1933f34, nr 7, ss. 256-257.
7 Por. M. Prze t a c z n i kowa, Rqzwój psychiczny dzieci i
mlod zi eży. Warszawa 1967,
s. 111.
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nie stosun:k·o wo lniewielką część obserwacji, to testy A. Descoeudres8
i E. Monastier9 stawiają Sio bie ·z a p·odstaw1owe zadanie wnikliwe zba·danie
słownietwa ,dzieci. UłoŻO'llie przez ·n ie testy słow·nikowe ·dla ·d zieci od 8 ;d'O
14 lat sk1a·dały sdę z p1ęc'i;u prójb naz(vV 'Z aw·o d.ów, ·materiałó\v, barw, ezynności i ~p~rzeci·wień'Stw. · Pytania w testach były tal{ sformuło-vvane, by dzieci odp(owiadały na nie jed~noznalcznie. Testem tym przebadanu 600 ge·n ewsikich ~.dzieci 'W 'Wieku 01d B ·do 14 lat.
Pier\vs·zą 1pow.aŻiną p!róbę testu słownik:owego przeprowad'ziła M. E.
Smitl1 ·w 1926 rork ;u w A1meryce. Jes t to jedno z ~piervvszych .podjęty,ch na
s·zeroiką :sikalt~ !badań ilośtcio1wych na1d r ,ozvvojem sł;ovvniJka ·dz:ieei. Smi~h
doh~onala obse:rvvac ji 278 ,dzieci ·vv '\Vieku ·od 8 ~miesięcy ·do 6 lat ·z a pom~ocą
203-vvy~razowego testu, skon:stru.cJI\Van.e go przy użyciu listy 'Zawierającej
lO 000 wyrazów z The teacher's tvord book E. L. Thorndike'a (Ne-vv
Yor\k 1921). Jeżeli dzieo ko nie ;był·o w stan'i:e W"ypo·vviedzieć słowa, l{tórego
oc-zekivvał testują•cy \V odpowiedzi ·na ukaza,n e ·m u ·o bra-zki i zadav·.rane
pytania, ~wów·ez.as ·badający -sta\viał pytanie celowo tak skonstruowane,
Dziecko !n ie m·ogło u-dzielić .o dpowie dzi
dotąd, ·d,opóki nie zrozumiało celowo użytego w ~pytanilu ha·d·a1nego słowa.
Test M. E. Smith od:znacz.ał ·się ~dużą trafnością i ·vvysoki1m stop·n iem rzete1ności10. Peł~ny słownik we·dłuig niej .może być rOS'z .a eowany przez :p rzem·noże:nie vvynikó\v testu przez odp·or\vie:dni ·wsp·ółezyntnik. W roz.p~awie
by

b~ ada1n·e słovv:o zostało użyte.

A -n in,vestigatio?t of the development of the sentence a1td the extent oj
vocabulary itt you11g children 'Zesta~wiła ilość słów, jaką ·dziecko dysponuje
vv vvie'k ;u ·od 8

·miesięcy ~do

5 lat, a

także podała

przyrost

sło:w!nika

dzieci

tyn1 wiek·u ~w odstępa~ch półrocznych.
H. M. Willia~ms i M. L. M·c Farla:nd wy1kaz.ali, że ·p1osługując się testem
Sn1ith moż~na jedy·n ie orzec o liczbie ·z na:nych słów z 1000-wyrazowej
listy Th~o~r~ndike'a, a ·n ie, jak przypuszezała badae zka, dokładnie oszacować
pełny ~słow·nB{. \V 1937 'r oku ro baj uczeni zweryfikowali test słovvnikowy
Smith. Pod:z ielon·y m ~na :dl\vie ·części 42 .... \vyrazowym testem przeba~dali
242 d·zieoi rodziców lepiej sytuow·a nych w wiektl od 2,3 -do 6,2 r-oku o
Horazie in,teligen~cji r;owyżej normy oraz 64 ~dtZieci ·z sierociń·ca w wieku
2j4 do 6,3 o ·po!.ZioJmie inte11gein~cjri 1poniżej średniej. W ic elu d·okładniejs'zej
kontro\li metody p1rzyp·omtn~ania ~davvali ,dziecku do rozwiąza~nia ·n aj:p ierw
\V

D e s c o e u d r e s, Le devaloppment de l'enjant de deux a sept ans. Neuch~Hel et
Paris 1921 (za: S. B ·r e n s t i e r n - P f a n h a u s e r, ROZ'W6j mowy dziecka. Prace Filologiczn e 1930, t. XV, cz. l, s. 287). Por. t akże: M. Prze t a c z n i k o wa, Nie k tóre problemy
rozwoju mowy dziecka, (W:) Materiał-y do nauczania psychoLogi i, t. 3, s. II. Praca zbiorowa
pod red. L. \Voł.oszynowej. Warszawa 1968, s. 304.
v E. M o n a s t i er, Intermediaire des educateurs. Geneve 1920 (za: E. c l a p ar e d e, Jak
rozpoznawać u zdolnieni a uczniów. Lwów Warszawa 1928, ss. 158-161).
11 1VL E. S m i t h, A n investigation ot the deveLopment ot the sentence and the extent
Of vocabuZary in young children. University Iowa Study Child Welfa re 1926, ser. III, nr 5
(za: D. M c C a r t h y, Language development in children, (W:) ManuaL nf child psychology.
Praca zbiorowa pod r e d . L. Carmichaela. New York 1960, ss. 496, 532- 533).
8
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test przypomnienia, a .dop~iejro pómiej test sloWinego rozpozmania 11 • Grigsby, posłtllg·ując się ·w 1932 roktl lilie ~opuhlli•kow·aną jie szeze wersją testu
sł·ownlkow·ego S1nith-Williams, 'przeba.dał 83 d~zieci ·w ·wiek.u 2,8 do 6,4

lat 12•
Test sł:ownilkowy va~n Al~stJlne'·a (1929) ;p ir zeznaozony b~ył IdO ba,damia
biernego sŁoWłnfi!ka 3-letniego .dizietcka 'Z 'moiJ1 liwością zastosowa:n ia przy badaniu ~d:zi.eci, ik tór)'lch wiek umYJS·łowy lmieści się ·w ,g~anriJcaeh 10d 2 do 5 lat.
P~odcZJas 'red;ag.ow;ani~a te,go testu, składająeeglo się z 42 sł6w, ·z astoso·w ano
metodę wielok·r rotnegio 'WJ71boru. Z:a dan1em tdzieci ;był~o wy'branie właści
wego rzec~owrrllka lu·b· c2JasovV1nika spośród ~cztesr1ech po1kazywany·c h im
obrazków zamies~2Jonylch na j·edlnej karcie. Od .diz iecka oczekiwano tylko
wslka!Zaln\ira jetdnego :z czterech przedim~otów ·.b ez wypOiwi~adan!ia słów. Tym
sposobem test ztostał ogranicz·o ny do słów lr'OlZU!miaJnych przez ·dziecko.
C~zas ·p:r.z.e-prowadZła:ni.a ~eałej próbki 'WYJD!Osił 15 tm·~nut. 'Poda:na przez aurtara
rzetelność mieTzona wed~ug WZJar~u Spea!rmana-Browna wyn~osiła + 871 3 •
Zagadnienie temp'a !WZlilost~u IS'ł·oWlililka 'był-o ·także ~pjrzedm1otem o·b serw·a cji
I. Gainsla. B.a da.nta przeprowad'ził on. w 1939 roku testie m ·wielo·kr·o~"lego
w ·y ;b oru, ,zawti.e,:r.ającym 100 p·yt:ań o wyll'la'ZY podstawowe i ~deTywaty1 4 wybranych ~z ·dWlu·dziestiu :dw·ó ch testów :słowni.ik;owYJch.
Próbę ilośc1:owe:g:o ~ustailetma IZa!sobu sł·o\VlndJctwa 'W Polsce w oltr€sie
międ:zyw;ojen·nym p1odj~li E. RomahJn15 i S. StefańJs~i16. E. Rro mahn !IFZYjął za fPO'ds:tawę metiodę obliczaima Termana, niezna·c~nie ją ·t ylko modyfik~ując. Dążył ·do po'z nla lnia ~sob~u ·s~ow,nitctwa ibi,e rnego naj'b1a rdziej ~bli
Ż!oneg:a ~d.o mowy poiboctz nej. Za ma,tertał 1do ibaldań tpo.służył:o II Il'U 7200 haseł zaczerpniętych ze Slownika ilustrowanego języka polskiego M. Arcta. Uwa·żał lo n, Ż€ w·śród WJ~ra:zów z~orumi:ałych :dałoby się jeszcze wyróżnić wyrazy ~nwne i wy1
r.azy zaledwie Tlo~iane.
Bada;ni1a prób·n e opra~c,nw'ał na podstawie Slownika polsko-niemieckiego Łuk1aSZewskiego. TestoiWanie próbne trzech uezniów sposobem list
i ,k ,olum·n ·da·ło ·w ynik 30 tysięcy ·wy!I'Iazów, jed·nalkże obserwa'c je właśc)i1\Ve
nie potwie~dziły te·g o ·wyniku. Ba,daJnie jed:neg·o ·u eznia sposobem kolu:m n
1

u H. M. W i 11 i a m s, M. L. M c F ar l a n d, A revision ot the Smith Vacabulary test jor
preschoot chiLdren. P.ar.t III. D·evelopment ·of language a.nd v.acabulary in young children.
University Iowa Study Child Welfare 1937, ser. XIII, nr 2, ss. 35-46 (za: D. M c Car t h y,
op. cit., s. 533).
12 O. J'. G r i g s b y, An experimentaL study oj the development oj concepts of relationshi p
i n preschool children a s evidenced by their expressive abitity. Journal of Expe rimental Education 1932, nr l, ss. 144 ·162 (za: D. M c C a r t h y, op. cit., s. 533).
13 D.
V a n A l s ty n e, The environment of three-year-old children: Factors related
to inteUigence and vocabulary test. Teachers Coli. Contr. Educ. 1929, nr 366 (za: D. M c Cart h Y, op. ci t., s.s. 523-534).
u Tamże, s. 530; I. G a n s l, vocabutary: Its measurement and growth. Archives of P sychology. N. Y. 1939, nr 236 (za: D. M c Car t h y, op. cit., ss. 533-534).
15 E. R o m a h n, Badania nad słowniczkiem Termana. Muzeum 1931, z. 1, ss. 24-39.
11 S.
S t e f a ń ski, z badań nad słownictwem dzieci i młodzieży, Ruch Pedagogiczny
1933}34, nr 7, ss. 256-265•
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w ciągu ·6 godzin (·z każdej 20 •s tronicy odpytywał jedną
czyli 20 wy'Y:'azów, łączm!ile 20 list). Najk•o rzystniejszy okazał się
sposób przeprowadzania badań metodą przekrojów (zespołu 10 list kolejnych ,odpytywał po jednym wyraZie ·z ka2ldej drugiej stronicy; czas badania 2-3 godziny). Met, odą przekrojów przebadał 19 seminarzystów.
średnia odchyl-eń we wszytki!ch przekflojach wynosiła 8%. Lista składała
się z 60 W)'ll'azów, czClls przeprowadzenia próby wynosił 10-15 minut
(z 1200 strron słownika Arcta wybierał z każdej 20 strony jeden wyraz
z góTy, dołu itp.). Tym sposobem przebadał sześciu uczmiów sześcioma lis·tami i trzydziestu uczniów jedną listą. Dla porrównania: auto'r rozprawy
Badania nad słowniczkiem Termana przebadał tego samego ucznia odm~anką kolumn i pl:rzekTojów. Kon:statJawaJnie jego było następujące: ponieważ w badaniu metodą kolumn 'Uczeń spośród 3600 wyrrazów znał
2106, to z ogólnej l:i!czby 7200 haseł w]nien 1znać 42 120 wyrazów. Ze
WZJględu :n a to, ż. e w !badaniu pr21ekrojem na 1200 wyrazów uczeń znał
827, więc 'Z ogólnej liczby 72 000 powinien rozumieć 49 620 słów. Bi-orąc
pod uwagę powyższe odchylenia, ustalił sł-ownictwo badanego ucznia na
dkoł.o 40-50 tyrs. ·w yrazów1 7 . Zdaniem autolfa, wyrazy zn:alne uczniowi
posi:adającemu najmniejszy Z!a.Loóh słownietwa można uważać za znane
W1s zystkim, nlarodmilast nie znane przez najlepszych UICzmiów n..ależy traktować 'Za powszechnie nlie istniejące w słowniku danej grupy wiekowej.
Według sądu tego hadalcza, wyrazy ze ·zHioru słów dzieci klasy pierwszej
są ·znane również dzlieciom klasy te zwartejlB. Jak z powyższego W)'lnik:a,
metoda badawcza Romahna jest dość problema't)'lCzna. Można by wysunąć
poważme 'zastrzeżenia zalfówno do ·zastosowanego C'ZJasu ·bada~nia (6 godzin),
mechaniC'2ll1iego sposobu jej przeprowadzania, ja'k i do pewnej c·zęśd
przedstawian.ego toku jego rozumowania.
S. Stefański, który lmntynuował badania Romahna, zamierzał ustalić
przyl'ost słovvn:tka d!ziecka w poszczególnych latach 1n:a:uczania w szkol,e.
Do próby ba.dawJCzej wy.bra·ł z każdej ~lasy dwoje diiieci wyrr-ó2lniających
się w pra1cy szko1lnej i dwoje sł1ahszy;ch w 1nauce, w tym ·:taw,sze dwie
d~iewczyn'ki i dwóch chłopców. Badaez ten w pracy posłużył się, podobnie
jak RIQ!Inahn, trzema odmiankami tenmanowskiej ·za,sady: listami, szpaltami i przekrojem. ObseTWacje przepr:owadzał indywidualnie. Każdego
z uc'z niów 1badał in1ną 1 ilstą, co IIliewątp:Uwie, wbrew autarowi testów, który wyra:żał odmiem!ne zdanie, niekorzysltmie :odlbijało się na określaniu
przeciętnej wyniku da:nego Łro:cznika . Zróżnicowane testy si'osowane w
jednorodnej pod względem wielku grupie .badanych nie dają 'rzetelnych
podstaw d!o porównywaJn~a otrzy;manych tr ezultatów. Ponieważ wyniki
uzyskane metodą przek•r ojów były iba·rdzo ·zbtilżone do wynłku ogółnego,

kolumnę,

1

11

E. Rom a h n, op. cit., ss.
ss. 36-37.

ts Tamże,
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metodą przekroJową

za

najba~rdziej właś

ciwy. ObUczywszy średnią arytmetyczną z badań listami, szpaltami i prze-

krojem, ustalił przeciętne ogólne zasobu słownika dzieci w różnym wieku (od 6 do 19 lat)l9. Rezultatem 'Zbyt dosłownego potrakto:wania przez
badacza założcmia, że przypadkowy wybór słów 'Ze słownika pomnożony
przez liczbę jego stron daje rzeczyw'i1sty obraz zasobu słownika dziecka,
były znacznie zawyżone wyniki20. Na uwagę 'Zasługuje jednak fakt dlo ceniania przez Stefańskiego 'z naczenia znajomości słownictwa uczniów dla
autorów podręczników sz,kolnych i 1nauczycieli 2 l. Ze względu na to, że
obserwacje E. Romahna i S. Stefańskiego przeprowadzane były na małej
ilości badanych i obejmowały swo'im 'Zasięgiem tylko dzieci pod1odzenia
robotnkzego i ,chłopskiego, ich badania mogą posiadać w 'Zasadzie jedynie
zna,c zenie przyczynków metodologicznych.
Poza próbami i'lościowego ustalenia zasobu słownidwa w Polsce mię
d'zywojermej zajmowano się ttakże treśóą słownika dzieci. Wiele uwagi
Lemu problemowi poświęcili F. Dornański i J. Szaburriewiczowa. Franciszek Dornański przeprowadził w końcu 1933 tf!oku obserwacje na 112
dzieciach od 7 do 14 Toku życia (8 dziewezynek i 8 chłopców z ka:żdej
klasy) 22 . Test hadał rozumienie 262 słów związanJ11ch ze zjaw'i1s!kami psychicznymi (m.in. wyrazy z zakresu uczuć, woli, usposobienia, temperamentu itp.). W tslkład testu wchodziło 229 przym~otników i 33 ,rzeczmv,rriki,
w tym takie wyrazy, jak np. despota, lekkoduch, łakomy, niegodziwy, povvolny, subtelny, wielkoduszny. UcZin'iów klas młodszych (I-III) testowano indywidualnie drogą ustnego wypytywania, zaś sta,rszych pisemnie
i zbiorowo (czas badania WJ11nOsił od l godz. 45 min. do 2 godz. 45 min.)23.
Inny test badający leksykę z zakresu zjawisk psychiCznych (tzw. słow
nictwo charakterologiczme) opracowała Jatnina Sz.abuniewic'Z'owa24, /która
przebadała 15 dzieci 7- i S-letnich, uczęszczających do II klasy.
TeSJt 'słownlilwwy R. H. Seatshore'a i L. D. EdkerS'onta należy do jednego
z naj-dokładniej opracowywanych testów tego typu w Ameryce w lata'ch
czterdziestych 25 • Opracowano go po dolkonaniu pomiarów wyrazów piennYich i derywatów ze slownika Funka. WJ71niki testowe przemnażano przez
odpowiedni 'wskaźnik dla wyrazów podstawowych i pochodnych, infor" S. S t e f a ń ski, ·op. cit., s. 263.
" Por. J. Konopnicki, M. Z i e m b a, Zadania (testy) słownikowe i ich zastosowanie.
\Vroclaw-Warszawa-Kraków 1968, s. 12.
" S. S t e f a ń ski, op. cit., s. 256.
" F. D o m a ń ski, Słownictwo charakterologiczne d zieci od 7 do 14 roku życia . Polskie
Archiwum Psychologii 1934f35, t. VII, nr l, ss. 5-51.
:a

Tamże,

ss. 6-11.

" J. S z a b u n i e w i c z o w a, Słownik charakterologiczny dziecka 7 i B-letniego. Polskie
Archiwum Psychologii l934f35, t. VII, nr l, ss. 52-78.
" R. H. S e a s h o r e, L. D. E ck e r s o n, The measurement of individual differences in
general English vocabularies. Journal of Educational Psychology 1940, nr 31, ss. 14-38 (za:
D. M c C a r t h y, Language devetopment in children, ss. 528-530).
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mujący o stosunku za:chod:zącym między ogólną lietbą Wjl'razów danej
kategorii a 'illośoią tyt:h Wjl'r'a~zów w tekście. Opraeowany test autorzy
uz:nali ·z a odpalWiedni ido p["'zeprowadzen]a badań nad słownieibwem dzieci
klas od I do XII. Normy dla testu S?lk!oln~go rpo rprzebadamiu 867 uczniów ustaliła M. K. Sm±tih26. W przypadku niemożnośd udzielenia odpowiedZii w pootaC'i. dianego wyxa'ZIU autolika normy podawała do wyboru
cztery możliJwośm, spośród których badamy wirnien odszuk ać właściwe
słowo.

Od ornatwiernych powyżej ró2mią się nieco testy słoWJnikowe A. W. Wattsa z 1945 roku, spełniają'ce w pewnej mierze ·r<olę testów wiadomości27.
Badacz ten opraco'Wlał ~pięć testów poprzez dokonanie wyboru 100 poj ęć
spomiędzy ·z nanJich d:zieclku Wyr'la'zÓw w określonym wieku. W skład jego
testu wchodzą ;:rzecroWindiki, pmzymiotrni'ki i ezasown'ilki. Ptoszukiwany zasób słownika obrzJiffiał przez pomno.żeni:e odpowiedzi •przez pewną hipotetycznie przyjętą Hctbę.
Jeśli weźmiemy :pod uwagę okolieZiność, że za ~podsta,wę do ułożenia
testu słownikowego służył ~wyc;zaj ·różmarod!ny •materiał słownikowy,
n'iielkiedy liczorno wyrazy rdzenne, innym razem przyjmowano derywaty
za odrębne słowa , t o pO!równywanie uzyskanych w ten sposób wyników
nie jest w pełni uzasadni01ne. Ponadto baidania te przeprowadzorno w od.miennych warunkach, na dzieciach w .różnym wie...~u, o różnorakich cecha/ch o•sobowościowych, pochoozących ·i wycho'w ywarrych w 1różnych śro
dowiskach. Stoso wano 'l'Ó'Wrri, eż niejednolite kryteria przy 'klasyfikowaniu
odpow'i,e dzi na poszoczególne zada1nia testowe.
Jan Konopnicki i Marian Ziemha byli pierwszymi autmami testów
słownikowych w Polsce, którzy ·zestawiając ·t esty •słownikowe, wzięli pod
uwagę \Założenia pr!oglr'alffió'w sz'kiolnych i oparli się n'a słowtnictwie podręczn'ików szkolrnych 28 . O i'le we wcześniej przeprowadzanych próbach
slownrkor~.vych głównym 'z am'i aTem było ustalenie ogólnego i'loś'Ciowego zasobu słownictwa dzieci i młodzieży, to celem ibadań Konopni·clkiego i Ziemby było ok!reślenie rprr-zyrostu wyrazów i stapni1a ich przy:swojenia w poszezegó~nych latach nauki szkolnej. PośTednio tes,t y ich badały także słu&z
ność zało· żeń programowych w :z akresie slo:wnictwa oraz sprawdzały odpowiedzialność i 'celowość występowarni'a wielu nowo wprowadzanych do
podręcz.n:ilków S'ZJkol!nych wyra:zów oraz skuteezmość oddziaływania szkoły
1

' 8 M. K. S m i t h, Measurement of the size oj genera! Eng!i sh vocabu! ary through the elementary grades and high schoo!. G e neti c Psychology Monography 1941, nr 24, ss. 311-345 (za:
D. M c C ar t h y, op. cit., ss. 528-529).
27 A . W.
W a t t s, The !anguage and mental deve!opment of cht!dren . London-Toronto
1945 (z~ : J . Konopnicki, M. Ziemba, op. cit., ss. 10-11).
" J. K o n o p n i ck i, M. Z i e m b a, op. cit., s. 5.
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na wychiowanka29. Konstrukcja ·testów słowni:kowych, którymi autorzy
przebada'li w laltach sześćdziesiątych 2078 uczniów klas III-VII ze szkół
n'ajwyżej zorg•aniz.owa:nych 9 miejskich 'ł 16 wiejskich, przebiegała w
kilku etapach. Po zanalizowaniu prog1ramów i podręczmików ustalono domniema:ną ilość nowych słów, liczba ich dla IPOS'zczególnych klas wyrlOsiła od 455 do 686 W'jlrazów. Ponieważ uz}'lska•na liczba słów okazała się
Zlbyt duż:a, by móc ją zastosować w badaniu, zmndejszon:o ją do 100 lub
200 wyrazów, biorąc pod uwagę rzeczywiistą nowość słowa, czyli wystę
powa~ni'e jego po raz ·p ierwszy w podręczJn:iku, -oraz - ICO W)'ldlaje się :rzeczą
ball."dzo istotną - jego dalszą użytec<zność w późmiejszej nau1ce. O zakwalifi-kowaniu wyrazu do testu decydowała też jego reprezentatywność. Przy
układaniu pytań ·do testu wzorowano się niejednokrotm!i.e na testach W attsa. Zastosowa:no tu następujące zadania: pyt•a nia o nazwę (najczęstsze),
pytania wyboru, grupy wyrawwe, uzupełnianie ·zdań, pyta~n'ila o inną nazwę, skiróty i pytaJni.a o nazwę .ryS'Ulllku. Moim ·zdaniem za dużo tu jest
testów wyboru, które - jak wiemy - •stwarzają szansę zgadywania,
sk·r óty z kolei w małym s·topniu mają zwią·zelk z testami słownikowymi.
Interesują•ce wydają się testy w 'ZJakresie uzulpełniania zdań oraz pytania
o 'i,nną nwzwę.
Doceniając w pełni wkła1 d Konopinickiego i Ziemby w zakresie konstrukcji testów !Słownikowych, podkireś·lając też duże '2'lna•c zenie przeprowadzanych prób dla rozwoju ruchu testowego w Polsce3o, należałO'by jednak
wysunąć !kiLka wątpliwości. Sądzę, że ·nie należa}oby ngraniiCzać roli temów
słowniikowych tylko do hada~ma wiedzy dziecka31, ale 'i'ch funk· cję można
by poszerzyć o badanie s.prawrrmści leksykalnej. Konopnicki, podobnie jak
W att'S, pod!kreśla przede wszystldm wiad!olmościowy rcha~rakter testów 'słow
nikowych. Według tego hada1cza nie na[eży wykiorzystywać testów słow
nikowych d!o 'U!stalani:a stopnia razwoju urnysł.owego dzieci, lecz do badania poii1omu wiedlzy pojęciowej uczniów, 1przyswoj01nej w toku nauki
sZJkolrrej3 2 . W załączOinych przez ·au1Jarów aJnaHzowanej książki przykła
dach testów :słowrili:kowych braik testów o charakterze wyłącznie leksykalnym. Tym~czasem w hada'Iliach sprawności leksykalnej rolę i'Stoiną odgrywa sprawdzanie znajomości poszczególny:ch ·w yrazów ara:z stwierdzanie umiejębności użycia ich w kontekście.
K o n o p n i ck i, Normy d!a testów słownikowych w szkole podstawowej. Nowa
11168, z. 9, s. 40; J. Konopnicki, M. z i e m b a, op. cit., ss. 16, 17; J. K o n o pn i ck i, Konstrukcja testów (zadań) słownikowych i pierwsze próby ich zastosowania. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1967, nr 2, ss. 15-27.
" Por. B. N i e m i erko, Testy osiągnięć szkolnych problematyka i drogi ro zwoju.
Przegląd Pedagogiczny 1972, nr 2, ss. 30-38.
31 Por. J. Konopnicki, M. Z i e m b a, op. cit., s. 6.
" J. Konopnicki, M. Z i e m b a, op. cit., ss. 11-16, 174; J. Konopnicki, Konstrukcja testów ... , op. cit., ss. 16-17; t e n że, Normy ... , op. cit., s. 39; t e n że, wstęp, (W:)
Dydaktyczna funkcja szkoly opolskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Konopnickiego. Opole
1974, s. 17.
" J.

Szkoła
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Testy słownikowe moilna zaliczyć w pewnej m1erze do :rzędu testów
dydaktyc:zmych, poniev,raż ustalają one diagnozę dotychczasowych osiąg
nięć uczniów w ·za:lrres1e słownictwa. Ich wartość diagnostyc'ZI!lą jak
podaje literatura przedmiotu 33 - określają kryteria trafności, rzeteln•ośd
i ;przydatności (użyteczności). Z kryterium trafności mamy do czyn!ienia
w przypacliku ·zgddlności ·celu naJszych badań ·z osiągniętym wyniikiem. Przy
konstrukcji testu należy zwrócić uwagę 1na jego tl'arność wewnętrzną
i zewnętr:zmą34. Trafność we'WIIlętlr.ztn!a występuje wtedy, j-eśli wyrazy
użyte w teście .występują również w !zasobie leksykalnym dzieci podobnego wieku. Na1om'ilast z trafnoś-cią ·zewnętrzną spotykamy się wówczas,
gdy możemy 'Stwierdzić wysoką współzależmość wyni:ków osiągniętych
przez d111nego ue2'Jnia w teście .słownikowym z wyn!iikami otrzymywanymi
przez tegoż 'll!C'Zlnia w następnych podobnych próbatch. Trafność zewnętr:2'Jną
testu słownilkowego najłatwiej m!dŻUJa sprawdzić w toku lek cji. Naj•waż
niejszą cechą testu jest jego trafność wewnętrzna, •toteż istotną rzeczą
jest sprawdizenie, czy poszcz·egbLne ;n asze zam'i1a~y znajdują odJzwierdedlenie w kolejny>eh zadania!ch testowych. Poza tym n:ależy zwrócić uwagę
na to, 'by zaigadlnieni'a dla nas najistotniejsze .były odpowiednio wyekspondWane w teście. Prowi[llmśmy ~ównież sprawdzać jednmmalczność zadań
testowych, ·z arówno ·co do treści, jak i formy. Z testu nałeży wy:kl!Uczyć
zadania, !które nie dawałyby ;pewności •co do otrzymania - z metodologilcznego punktu widizelnia - w miarę jednorodnych odpowiedzi.
Innyrrn kryterium wartości diagnootycznej testu jest jego rzetelność,
czyli db'kładność, ·zwana też niekiedy Wiarygodnością. R21ete'lność można
osiągnąć przy przestr:zeganiu 1Za!Sady jednomatCl2lności poleceń zadań
testu i Wn!ikliwyim pr2iewiidywaniu w:szystkich wariaJntów odpowiedzi na
pOSZ'C'Z'egó~e ·zaldan!ila testorwe. Przydatna 'ileż może się okazać dokładna
instruktj.a dla sprarwdzając•ego test. Z.ale'C!a się U:stalenie jednolitej oceny
pwnkroowej m każdą tpra:widłową odpowiedź. Najła:twiej•szym sposobem
sprawdlzalnia rzetelności testu jest testowanie ucznia powtórnie tą samą
1

" Po·r . M. Grzyw ak- K a czyń ska, Testy w szkole. Warszawa 1960; J. P i e t e r,
Nowe sposoby egzaminowania. Kraków 1948, ss. 20-79; t e n ż e , Egzamin obiektywny. Warszawa 1969; z. D o b rus z e k, K. N i e m i e c, znaczenie testów wiadomości i techniki ich
konstruowania, (W:) Kształcenie myślenia i działania w szkoleniu zawodowym. Warszawa
1951, ss. 155-175; I. Ja n i s z o w ska, K. Ku l i g o w ska, Jak kontrotować osiągnięcia
uczniów. Warszawa 1965, ss. 89-103; z. S k o r n y , Współczesne metody badań psychologicznych. w.r•ocław 1956, ss. 190-196; J . Konopnicki, op. cit., s. 41; S. P. Kaczmarski,
Z problematyki opracowywania testów językowych. Języki Obce w Sz~ole 1968, nr 5, ss. 278283; B. N i e m i e r k o, Testy dydaktyczne własnej konstrukcji. Klasy Łączone 1969, n~ 2,
ss. 118-121; t e n że, zasady konstrukcji testów dydaktycznych. Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie 1969, nr 3, ss. 219-239; s. Ł o b o ck i, O kon struowaniu testów dydaktycznych. Ruch Pedagogiczny 1972, nr 1, ss. 27-48; H. K o m o r o w ska, Testy w nauczaniu
języków obcych. Warszawa 1974, ss. 18-41, 80-102; B. N i e m i e r k o, Zagadnienia ogólne,
(W:) ABC testów osiągnięć szkolnych. Praca zbiorowa pod red. B. Niemierki. Warszawa
1975, SS. 7-89.
" Por. H. K o m o r o w s k a, op. cit., ss.
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próbą 1SłO\"\nn1kową. Pom.a'Cna może być tzw.

m€toda połó\V-ko.wa, stwierdzająca istnienie ·vvspółz·a:leżności wyników z testorNania każ·dej ·'Z ·d·wu
częśc'i testu albo ~metoda .lrorelacji 'WeWlnętrznej, !która testującemu stvvarza m·ożli'w·ość ·\vye1imin·o wania ·z testu ·zadań, na rJ.ctóre ud'z ielono naj\vięcej

i najmniej 1prawidłowyc-h odpovvie dzi.

Każ,dy

test ·w inien ·być zaopatrz(ony w !i1nstrukeję wyjaśniającą dla
resp·on~d·e1nita. Warto niekiedy ~dla celów ·ba1datwezych, a tal\:że ·d:y""daktycz.ny.ch, stnso,wać pu·nktację testowych ·o dpowie.d'zi u;cznió-vv. Można by t·u
zastosować na p~rzykład zasadę pu·nktacj'i, ~przyjętą przez autora a'rtyik·ułu
w książ.ce Nauczanie języka polskiego w klasie V" 35.
Test słow·niko·wy :wykorzystywać ~m;ożn:a ~do .badania słow1nictwa biern·ego i czynn:etgto. Bier~ne słownietWio iU!eZlnria stwier.dzamy na 1ogół p~rzy zadaniach ~o ·Odpolwied'Ziia ch zaml{Jnięt)Tieh, a ciz ynny slown1k 1przy ·p ol:e cenia,ch io ·od·p owied:zliach otwart)71ch. W ·zadaniach z.amkniętY'ch . uczeń winien ~odiróż·nić !prawid~lową od·powie~dź od dys.tralk torów (odpowiedzi po~
Z·or!nie pra w·d~zi\vych )36.

Do:b1rym sposobem
s2Jczególlnych uczJ11iów

st'\vie~d!zaJniia różnicy 'W b~ogaot\vie l~k'sylkalaym

m·ogą się oka·zać

testy typu: I. P·od1aj j'a'k

po-

naj'więoej

związków frazeologi~oz·nyeh okTeślają:cych \ezł,owieka. Przykł-ad: człowi·ek

II. Do tpodany·eh .pir zymiotników ·dopisz j-ak ~n:aj:więeej w·J71raZÓ\V b'ltsiko:llna~z,nych i każ~dy z ni:ch 'połącz ·z ~odpowiednim rzeczo\vnikiem.
Przykła,d: z:męez~ony
·asła! b ·iony ·w~zrok, s1truid zony podróżny, 'Zmofldowany upia lem, wyczerpaJny wysiłikieni. Przymi:ot,Illiiki: ·n.ajlepszy, siilny, wyjątkowy, wstrętny, wesoły, ważny, stały,
smutny,
przykry,
przyjen1ny
.
.
III. Bodaj ja:k n,aj~\vięcej odpo·w iednich ·przymiotn~ików oik·reślającyeh: l.
~ch·arakter; 2. usposobienie; 3. umysł. Rrz·ykła~d: usposobienie beztroskie.
A·n atli'za jakości i il~ośei Wj11r~ów·, które ·S'tanowiią rozwiązanie pod!o bnych 1d;o \vy·żej zamielslZC Zdnyeh zadlań testow)1leh37, pozwala na ukaza'n ie
różnic ·w :z ak1resie ·poziomu sprawności leks)nkalnej ·u ,ba~dainYJch. Przy 'tego
r-odzaj-u tes.ta~ch ró.iJniicę ·w zaso·b ie leks)1ikal'n')'1m 1pOSlZ:aze,gólny:ch ueznió~w
m·<Yżna będ·zie 'naw'e t ·vvyrazić statystye~nie: ~liC'iba 'w ymielniionycl1 p'rzez
starej

~daty.

1

•

1

z.

N o w a k o w a, E. P o l a ń s k i, E. P r z y k I e n k, I. T. a b a k o w.
s k a, Nauczanie języka po-Lskiego w kLasie V. Warszawa 1975, s. 239.
311 Por.
A. B o gdańsk a- Z ar e m b i n a, Konstruowanie zadań wyboru. Nowa Szkoła
1973, nr 6, ss. 26-29; · S. Ł o b o ck i, ·o p. cit., ss. 33-48; B. N i e m i er ·k o, Formy zadań testów
pisanych. Nowa Szkoła 1973, nr 10, ss. 34-35, Por. także R. D o t t -r e n s, G. M i a l a r e t,
E. R e s t, M. R a y, Wychowanie i kształcenie. Warszawa 1970, ss. ·133-136.
37 P o r.
przykłady innych testów ·słownikowych ułożonych dla poszczególnych klas (od
klasy I sxkoły podstawowej do klasy IV szkoły średniej), które aut~oT niniejszego artykułu
za.mieś cił w pracy Testy słownikowe i ich zastosowanie w badaniach nad zasobem ·leksykalnym dzieci i młodzieży, (W:) z teorii i praktyki dydaktycznej języka poLskiego,
t. .I. Ka.
..
.
towice 1977, ss. 60-74.
Wybór rodz9.ju t estów w dużej mierze winien być uża1eżniony
wieku, szczebla nauczania, poziomu zróżnico·wania wiedzy i sprawnoś ci dydaktycznej uczniów (p·or. np. R.
\V i ę c k o w s k i, Nauczanie zróżnicowane. wats.z awa 1975).
35

J.

C o f a l i k,

'
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z
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badanych słów sta1nii·e się podstawą kryterium oceny ich poziomu słow
nktwa.
Zast;oso•'.vanie w badaniach tych samych podobnego typu testów w kolejnych klasach stworzyć może szansę na uzyskanie ważnej z punktu widzcmia dydaktycznego odpowiedzi na pytanie: czy stwierdzony u testowanych prz)"rost słownictwa w s:tosunlm do przyrostu zasobu leksykal1nego
zawa:rtego w obowiązują•cych ·w danej klasie podręcznikach i lekturach
szkolnych jest proporcjonalny i wysta·rczają·cy? Konfrontacja sło\vnictwa
podr ęcznikóq,r i lekt:Ir szkolnych z ·z asobem leksykalnym uczniów stworzyć mo ż e podstawy do ·zerwan'ia z dotychczasową zasadą, że jedynym
kryterium d oboru słownictwa i frazeologii przy pisaniu podręcz;ników
sikol<nych ora-z przy wyborze leiktur dla uczniów może być tylko intuicja.
Konfrontację taką będ~iemy mogli w 'Pełni 'Przepmwadzać wówczas, gdy
będziemy dysponować słownikami poziomowymi uczniów 38 .
Zbadanie ezyiDJników u1 tirudniających oraz uła:twliających ucZliliom rozumienie tekstu39 'Podręczników i lektur szkolnyc h w poważnym st'Oipniu
mogł'Oby zracjonaii':wwać proces pisania pndr ę czników szkolnych, a także
stwoTzyć podstawę do uzupełnierri• a kryterium doboru lektur szkolnych
o zasadę komunikacyj<ności, ·wo:z.umiałośoi. Poszczególne wyrazy nieznane
lub też w małym stopniu zmane (np. przy zmianie znaezenia wyrazu w zależności od k·o nteikstu), zawarte w opra-cowywanych przez uezniów tekstach, hraik słownruezków wyjaśniających nowo ·wprowadzane słowa albo
też niewystarczające, mało komunikatywne objaśnienia, a także zbyt ·dłu
gie · zdania, Zlwła•s:?X:za wówc·zas, !kiedy występują w nich zdania wtrącone
(z nowymi myślami) - w odbiorze uozniów w mn::.e jszym lub większym
stopniu zniie'ks:ztałcają treści i stanowią .przeszkodę w dokładnym, właści
wym rozumieniu 'całoś c i tekstu. Frekwencja wyrazów winna 'również być
brana 'POd uwa•gę przy opra•c awywaniu podręczników i do.boTze lektur,
i to z dwóch punktów wid<z enlia- ·zarówno z uwagi na częstość wyrazów,
zanotowaną w słownikach frekwen.cyjnych4o, jalk i frE!kwe~ncję wyrazów
wewnątrzpod1ręczniJk'Ową (częstość użycia wyrazów w danym podręczni
ku). 2Jbytnie nagromadzemie wyra'zÓ<w statystyc·71nie rzadkich41, o małej
" P or . E. P o l a ń ski, z badań nad słownictwem dzieci i młodzieży. Prace Dydaktyczne,
t. VII. Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego, Katowice 1975, nr 83, ss. 108-109; por. także
.T. T ok a r s ki, Gramatyka w szkote. Warszawa 1966, ss. 18-19; P. W i e r z b i c k i, Slownictwa uczniów a nauczanie języka potskiego. Nasza Szkoła 1964, nr 2, ss. 18-20.
W .Jugosławii Vera L u kić •opublikowała słow nik uczniów klas II-VII pt. Decji recnik.
Belgrad 1970; por. B. Pro kić, Badania p sychalingwistyczne ja ko niezbędny eLement pracu
nad

językiem

i styLem

współczesnych podręczników , (W:)

z

warsztatu podn; cznika sz1•oLnego.

Praca zbiorowa pod red. T. Parnowskiego. Warszawa 1973, s. 207.
" Por. M. K r e u t z, Rozumienie tekstów. Warszawa 1968, ss. 186, 29.
"Por. np . A. L e w i ck i , W. M a s l o w ski, J'. S a m b o r, J'. W o r o n czak, Słow
n i ctwo współczesnej publicystyk i poLskiej. Listy frekwencyjne. warszawa 1971; r. Kur c z,
A . L e w i ck i, J'. S a m b o r , J'. W o r o n czak, SłOwnictwo współczesneg o ję zy1w poLsk i ego,
Listy frekwencyjne, t. II. Drobne wiad omoś ci prasowe. Warszawa 1974.
u P or. J'. S a m b o r, o słownictWie statystycznie rzadkim. War szawa 1975, ss. 8-15.
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1nau~ce,

·z którYJm to ·z jaWiskiem niestety się sp,o tykamy, jeis t cz·yrn~n1kie·m ut~ru,dniająicym rozurmi:en!ie tekstu:
Z rd rugiej ZllÓ"\V -srtrony
j-a!k wyniik!a :z ·bla~dań
is tnieje ·k ·drelacja między
częstością użycia wyrazów '\V ~podręeznika:ch li lelkturaeh a ich opa:nowan1em prze'Z u~CZilll'OW.
Dla tzba'dalnia ·zależności :zacho~d~zątcej 1międz:y \C'zęstoś~cii.ą wystęlrowa1nia
wyra:zów w podręoz·nikach szkiol,n ych a zasobem leksykalnym dzieci, dok·onałem rOidpowd.e'd nich obll1czeń staJty.sty~;znJ7!ch. Baclanie op:a;rłem >na slowniiet~wie po,·dręcznikó ·vr rd la k las pli e!rvViSZjllch42 i C1ZWa!rtych43. Sp·orządziłem
sł~ownil{ f'r ekwen;cyj-n·y tyoh podJręeZ1niików, 'Z ik tórego ·V\rybrałem wyrazy
. . ezęst o tl"
, l• p on1ewaz
.
. me
.. k.,.t,ore spos.ro
, , d \vyra'zow
,
o !mał eJ. 1. .du~zeJ
· lWOSQł.
rz:a d..ki!ch zostały rdbj'a~śn~Ol!le 'W p1rzypiJs1a1Ch J.ub !SfOWllirc zku ·podręeznika, ZWrÓciłem ~u·wa,gę 1na pir oblem, ,o ile 'tego typ·u ~obj.aśnienia !I)!OmaJgają w opanowaniu słownli,ctwa przez ·d'zieci. Od;p ow;i eidin i o sko·nstruowH!ny·m teste;m
slovvnik'·OWy..,m ·ba,dJałem ZJ...1'1ajomość 'U uezniów poszczegól:nyeh słów. Test
o'bjął ·wyrazy' które pod1zi.eriłem n:a trzy rg rllipy:
A. wyrazy o małej f~re!k'N;enreji (f
l 3)
1nłe dbja:śn:ione;
B. 'wyrr-.a zy ·o ·mał,ej f,relkvven·c ji (f
l 3)
objaśnion;e;
c. wyrazy -o rdużej frekw·e neji.
P·o :zb:a,dalmu 'znaj~omioś~C~ ip rosz:czegól:n·ycih wyrarzb·w ujętych ·w :grupy
A, B, C ~oblic:z,ono ·dla każ1dego sŁo\v.a średnią liczbę .p·oprawnych od)powiedii ·Olia'.Z ro drc hylenie s tan:da;rdowe44. By stwie:rrd:zić, ·c'zy otrZ)71mane ró-Ż!n'i'Ce
są różniCia,mi li ,s tounymi, tj. spo~liOld·owanymi pTzez ,różrną fre'kwen~cję '\vyrazów, czy też są dziełem przypaid ku, dokonra1no ~oblic-zeń statystycznych,
zwanych testami istojtn,ości TÓŻJnie45. Zastosowano test S;t udenta, w ·k tórym !Sprarwd~za się istatn10ść ~róilni:cy międ·zy 'dv'Vloma gru·pami wyni'k·Ó'W,
0
Olbliezają'c d1la ~nich wa:r.tość test~ową 't . W arto~ść tę pio równuje się następ.
nie z ;w"1a~toś\cią !odclzyta:ną z ta~blic ~rozkła!du t StJu~denta46, w których dla
danej fulośrci stopni SW!obady (ruma li,ozebności w !o bu grupaic h ·m i;n :u s 2)
są 'WYiSZ-ozególnione ·wartości ,gra;niczne tp. J e:Żieli ·dla ~da:neg·o poró\v-nJan~iia
t 6 będzie większe od tp, to m:ożna stwierrd:zić, że wyniki w ob.u grupa·e h
różnią się istot1n;ie. Ryzy;ko pope~niema ·błędu przy prrzyjęciu stwierdzenia o 1stot,ności róż;mc jest ·w te1d y 'nie większe niż p 0/o. V.l :prze.d,sta~.rion·yeh
•

o ,

M. F a l s k i, Elementarz. Warszawa 1969.
43 S. A l e k s a n d r z a k,
z. P r z y r o w s k i, A czy znasz ty, bracie młody... Czytanki
dla klasy IV. War sza'\va 1970.
4ł Por. E. P o l a ń ski, Badanie sprawności ortograficznej uczniów metodami eksperymentalnymi i statys tycznymi, (W :) Prace z dydaktyki Literatury języka poLskiego, t. II.
Praca zbiorowa p od red. '\V. Da nka. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, t. 44. Wydavvnictwo
l'Jauk o\ve WSP, Kra ków 1972, s. 174. Niektóre sp,ośród podanych w tym artykule sposobów
autor zastosował do badania determinantów zasobu leksykalneg o uczniów.
' 5 W. S a d o w s k i, Par ametryczne t est y
i s totn ości, (W:) Sta t ystyka matematyczna. W a rszawa 1969.
' 8 R. z i e l i ń ski, Tablice statystyczne. Wartości krytyczne ro·zkładu t Studenta, ta b. s.
Warszawa 1972, s. 112.
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obliczeniach przyjęto -ryzyko błędu 'r ówne 5o/o. Poróvvnano wszystkie możliwe pa,ry grup: A - B, A - C, B - C.
Badania po~wo1iły ustalić, .ż:e wyrazy o dużej frekwencji są w więk
szym stopniu ·m ane niż wyrazy •rzadlkie. Wynik testu nie potwłerdza istotnego wpływu objaśnienia słów o nisk'iej frekwencji na ich znajomość
i ro2'l1lmienie przez uczniów. Porównując grupy A i C stwierdzono, że róż
nice średni:ch są wyra:źme, co dowodzi istnienia •zależności między frekwencją a Zlnajomośdą wyrazów. Wyra·zy grupy C, mające dużą frekwencję
w podręcZin~kach, są wyrazami znanymi, o czym świadczy wysoka ilość
poprawnych odpowiedzi w testach. Podobne wnioski nasuwa poróWlilanie
B i C. Z porównania gTupy A i B nie WYJnika, że objaśnienia wyrazów
grupy B mają istotny Vv>:pływ na ·znajomość tych wyrazów, poniev,.-aż róż
nica śred!ndlch jest tu zbyt niska. Grupa B obejmuje wyrazy o małej frekwencji w tekście badanego podręcznika, wyrazy specjalistyczne, archaizmy, k•tórych znajomość na tym etapie rozwoju slownictwa rnie jest konieczna. Definicje wyra·zów zamieszczane w podręczniku nie zawsze wydają się być dostosowane do poziomu rozwojowego dzieci, część objaśnień
w słowniczku poparta jest wabnymi, technklzmie źle wykonanymi i mało
czytelnymi rysunkami. Niece1owe wydaje się objaśnienie i wprowadzanie do słownictwa dziecka wyrazów, którymi ba11dzo długo jeszcze lub
nigdy nie będzie się ono posług!1wało, zwłaszcza przy braku wielu słów,
którymi uczniowie winni się posługiwać na co odzień. Brak ten potwie:rdzają badania M. Chmury, U. Napiwkowsk·iej, J. Nowak47, które postulują włąc~anie wyrazów do dbowiązująeego kanonu ,szkolnego na pods.tawie
badań ich zn: ajomośc!i u uczniów.
Tak,że lektury obowią:zJkowe i do wyboru na tym pozrom'ie nauczama
zawiera'ją sporo wy:rcrzów archaileZillych, wysoce :specjal:istyczmy;ch, których
nadmierne nagromadz,enie w tekście w dużym stopniu może utrudniać
pmwidłowy odbiór 'treści utworów. Roz;praszanie uwagi dzieciom zbyt
"trud:nY'mi" słowami nie jest celowe ze wZlględu na ekonomię dzirałania.
Przykładem nadu:n:iernego zagęszezenia tekstu 'tego typu wyrazami moż·e
być bajka Marii Kownackiej Szkoła nad obłokami4 8 , w której pomieszczono rponad sto takli'Ch wyrazów jak: basior, cyr, fidybus, ka (gdzie), [pedać (mówić) itp. fumym przykładem może być książka Antoniny Domań
skiej Paziowie króla Zygmunta49, w której obok tego typu wyrazów
Zlnajdujemy nwwet nie przetłumaczone zwroty włoskie. Nagromadzenie
w tekśde ta!k dużej ilości 1niewozumiały:ch wy:razów i zwrotów powoduje,
" M. C h m u r a, U. N a p i 6 r k o w s k a, J. N o w a k, z

badań nad słownictwem dziecka
1970, nr 7-8, ss. 21-26.
" M. K o w n a c k a, Szkoła nad obłokami. Warszawa 1973.
" A. D o m a ń s k a, Paziowie kró!a Zygmunta. Opowiadania obyczajowe na t!e dawnych
wielców. Warszawa 1971, ss. 13, 36, 38, 109, 110, 111, 122.
rozpoczynającego naukę szkolną. życie Szkoły
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nawet najciekawsza z punktu widzenia fabuły książka może stać s:lę
atrak'Cyjna dla czytelnika.
W związ1<:u z powyższymi danymi możemy stWierdzić, że zna·czenie
komunikatywne omawianych wyrazów o małej frekwencji jest niewiellde. Są to wyrazy o małej użyteczności, toteż wprowadzanie ich do slownictwa podręczników, a za nimi, do zasobu leksykalnego dzieci, jest dyskusyjne, może utrudniać kontakt autora podręcznika z jego odb'iorcą, uczniem, a tym samym, ograniczać oddziaływanie na kształtowanie się jego
słownictwa i frazeologii. Objaśnianie wyrazów w słowniczkach, zamiesz·
czanych na końcu podręczników, jest niewątpliwie celowe, dobór wyrazów w tekście do wyjaśnienia musi być jednak dokonany w sposób właś
ciwy. Wyrazy ·z byt trudne dla uczniów danej klasy powinny być przesunięte do klas starszych, niektóre zaś :po stwierdzeniu ich małej przyda:tnoś~·i odrzucone. Dobrze opracowane słownkzki, umieszczone na
końcu podręcznika, ·nie tylko wzbogacałyby zasób leksykalny dzieci, ale
mogłyby także odda ć ·duże usługi nauczycielom w zaik resie poznawania
opanowanego już słownictwa w młodszych klasach. Stanowiłoby to także
cenną pomoc przy doborze wyrazów do ćwiczeń słownikowych, przy konsbruowa!niU testów leksykalnych itp.
Z potrzeby \Vłaś'C'i w ego, świadomego rozmieszczania słownictwa w
książka·ch dla poszczególny'Ch klas wynika postulat opracowania słownika
frekwencyjnego podrę'C:zn!iików i lektur szkolnych oraz słownika uczniów.
Informacje w zalkresie frekwencji mogą być cenną wskazówką dla autorów podr ęczników i programów szkolnych oraz nauczycieli, stając się
podsta wą planowego i celowego realizowania pro·cesu bogacenia języka
uczniów.
mało
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METHODOLOGY OF RESEARCH ON THE LEXICAL KNOWLEDGE OF
PUPILS

*
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Summary
At first 'the auth'o r makes a short and critical review of vocabular-y tests
undertaken in the course of research on the lexical knowledge of children
and yoUIIlg people. The authar defines the pT'i:n:ciples of the test's const-ru:ction and pays attention to those .criteria of the test which may have
a st rong hold on their diagnostical value. Next the author outlines the
melthods of his own resea.Dches on the comprehension of text-booiks and
school Hteratme by th e pupils (on the example .of the fourth gracle of an
Elementary School) from the view point of contents of lexical knowledge
and describes among others the way of taking advantage of parametrical
essenHal tests.
W1th the help of one of these tests, the so-called "Student'8 test",
whlch •i!s a 'lexic'a1 test and oorrtairns a voC'ahulary assembly of 3 groups
(A. voc:aibula:rs of a low text-'hook f.reque'ncy without any interpretation
or oomment, B. vocabulars of low frequency but with interpretation or
comment, C. vooabulars of high frequency) it was possible to prove the
interdependence between the level of text-book and such factors as vocabulary frequency in text-books and school literature, vocabulary interpretation in text-books arnd the degree of condensat1on of the text with
"difficult" words of special or a·rchai.!c mea:nirng and so on.
The autbor proposes to base the writing of text~hodks for pupils and
the c'hoi•c e of school reading on more rational grounds and put to use
informations about the f1requency of the applied vocabulary as well as
informations albout the percept:i onal possibilities of .pupils on the given
level of teaching.
In order to realize those propositians arises the necessity of not only
usual frequency dictł01I1a1ries of eontemparary language - whieh are
avallaibl.e - hut aLso of frequency dicti:onaries of our text-hooks rund
pupil's dictkmaries w 11th a subdivision into different ranges of teachi:ng.
Such kind 'o f ·d±ctionaries are not yet available.
Translated by Jiln Roenig

