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OSCE – Objective Structured Clinical Examina-
tion, czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 
Kliniczny, służy do sprawdzenia umiejętności w 
warunkach symulacyjnych i może być używany do 
oceny efektów kształcenia. Kompetencje uczest-
nika egzaminu OSCE oceniane są za pomocą li-
sty kontrolnej  tzw. Check-listy przy każdej stacji 
znajdującej się w Centrum Symulacji Medycznej, w 
której wykonuje określone zadanie. Egzaminator 
odpowiadający za poszczególną stację obserwuje 
studenta i  ocenia wykonane przez niego zada-
nie. Warunki symulacyjne pomagają w ewaluacji 
kompetencji studenta, na przykład: umiejętności 
technicznej, zbierania wywiadu i interpretacji da-
nych, obsługi sprzętu, umiejętności komunikacji 
i edukacji pacjenta, rozwiązywania problemów 
w różnych sytuacjach praktycznych i klinicznych. 
Egzamin OSCE jest bezpieczny dla studenta, ale 
przede wszystkim dla pacjenta, ponieważ czyn-
ności są symulowane, nie zagrażające życiu i 
zdrowiu co pozwala na ocenę efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności praktycznych – stanowią-
cych podstawowe umiejętności zawodowe pielę-
gniarki/pielęgniarza.

Egzamin OSCE został wprowadzony w Górno-
śląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach  w 2020 roku zgodnie 
ze standardami kształcenia – Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 luty 2018 rok , 
jako metoda egzaminująca efekty nauczania stu-
dentów na kierunku Pielęgniarstwo, w zamian za 
Egzamin Dyplomowy zdawany w oddziałach pla-
cówek ochrony zdrowia. MCSM – Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznej, które funkcjonu-
je w GWSH w Katowicach, umożliwiło zdawanie 
egzaminu dyplomowego OSCE, ponieważ zostało 
zaprojektowane do przeprowadzania egzaminów 
z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycz-

OSCE – nowe wyzwanie  
współczesnego Pielęgniarstwa 

mgr Pielęgniarstwa  
Sylwia Krybus

nego. Natomiast kadra dydaktyczna dzięki pro-
jektowi współfinansowanemu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
równocześnie została przygotowana do przepro-
wadzania takich egzaminów.  

Zajęcia przygotowujące do OSCE prowadzone w 
MCSM obejmują: ćwiczenia zadaniowe, zajęcia z 
Pacjentem Standaryzowanym, ćwiczenia z wyko-
rzystaniem trenażerów lub manekinów wysokiej 
wierności, stymulację komputerową. Wymienione 
zajęcia prowadzone metodą symulacji medycznej 
zapewniają wykształcenie umiejętności bez ryzy-
ka utraty życia i zdrowia pacjenta. Zmniejsza to 
odczuwanie stresu u pacjenta, a także u osoby 
wykonującej czynność. Nieprawidłowo wykona-
ne zadanie nie wpływa na stan zdrowia pacjen-
ta, ale pomaga na spokojnie wyciągnąć wnioski 
służące wyspecjalizowaniu umiejętności. Proces 
pielęgnacyjny wykorzystywany w opiece nad pa-
cjentem pozwala zebrać wywiad, zaobserwować 
pacjenta, wykonać badanie co ułatwia wyćwi-
czenie umiejętności pielęgniarskich oraz pozwala 
pracować w zespole terapeutycznym. Wyróżniamy 
symulację niskiej, średniej i wysokiej wierności 
co ułatwia studentom stopniowanie trudności w 
wykonywaniu ćwiczeń. Symulacja niskiej wierno-
ści wykorzystuje ćwiczenia zadaniowe, które uczą 
podstawowych i prostych czynności, na przykład: 
trenażer do pobierania krwi, manekin do resuscy-
tacji, trenażer noworodka do dokonania pomia-
rów. Symulacja średniej wierności wykorzystuje 
trenażery, manekiny w celu wykonania bardziej 
zaawansowanych czynności pielęgniarskich. Na-
tomiast symulacja wysokiej wierności wykorzy-
stuje manekina do zaawansowanej czynności Sim 
Man 3G z odpowiednim oprogramowaniem, ale 
także wprowadza pacjenta standaryzowanego w 
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postaci zatrudnionego aktora lub studenta odgry-
wającego rolę pacjenta.  Pozwala to na włącze-
nie komunikacji głosowej, pracy serca, oddechu, 
odczuwania bólu, itp. W połączeniu z symulacją 
komputerową można ocenić działanie studenta 
bez obecności nauczyciela, na przykład sprawdzić 
podanie prawidłowego leku dożylnego. 

Symulacja wysokiej wierności może także łączyć 
pacjenta standaryzowanego z trenażerem umie-
jętności, który zastępuje dany narząd i pozwala 
na wykonanie danej czynności bez przerwa-
nia ciągłości powłok skórnych, zachowując cały 
czas kontakt z pacjentem, na przykład trenażer 
wstrzyknięć podskórnych zakładany na ramię pa-
cjenta standaryzowanego. Wymienione symulacje 
wymagają od nauczyciela akademickiego przy-
gotowanie scenariuszy zajęć dotyczących danej 
czynności. Studenci bazując na swojej wiedzy 
oraz umiejętnościach zdobywają informację i od-
grywają scenę. W przypadku symulacji wysokiej 
wierności student uczy się komunikacji z pacjen-
tem, a także zdobywa umiejętność kontaktów in-
terpersonalnych i empatii. Symulacje przypisują 
rolę jednemu studentowi lub kilku studentom. 
Na zakończenie podczas Debriefingu, nauczyciel 
omawia swoje spostrzeżenia wspólnie z osobami 
obserwującymi czyli z pozostałymi studentami. 
W ocenie ćwiczenia przez nauczyciela, a także 
w samoocenie studentowi pomaga nagranie sy-
mulacji. Odczucia studentów biorących udział w 
scenariuszu przypominają kontakt z pacjentem 
w placówkach ochrony zdrowia, ponieważ wyma-
gają umiejętności w wykonaniu danej czynności, 
określonego czasu, priorytetów działania, a także 
komunikacji między ludźmi. 

Zdobyte doświadczenia i umiejętności w MCSM 
kończą się egzaminem OSCE na zakończenie 
przedmiotu z Podstaw Pielęgniarstwa, a następ-
nie egzaminem próbnym OSCE i egzaminem dy-
plomowym OSCE kończącym studia licencjackie 
na kierunku Pielęgniarstwo. Nauczyciel zobowią-
zany jest do zorganizowania stanowiska zalicze-
nia danej czynności pielęgniarskiej. W GWSH w 
ramach egzaminu OSCE jest sześć stacji, które 
co rok ulegają zmianie, co powoduje, że studenci 
ciągle pragną się rozwijać i są ciekawi nowych 
wyzwań. 

W 2020 i w 2021 roku na potrzeby egzaminu dy-
plomowego OSCE przygotowano po sześć stacji 
wyposażonych w sprzęt medyczny, trenażery i ma-
nekiny, a także stanowisko odpoczynku i pierwszej 
pomocy. W organizacji egzaminu uczestniczy-
li: prodziekan do spraw Pielęgniarstwa, kierow-
nik MCSM, koordynatorzy OSCE, egzaminatorzy, 
technicy. Student zdający egzamin OSCE, którego 
obowiązywało umundurowanie i zmienne obu-
wie, został poddany identyfikacji oraz zapoznany 
z zasadami egzaminu, a następnie wręczono mu 
identyfikator.  Koordynator odprowadził studenta 
przed drzwi swojej stacji, gdzie miał dwie minuty 
na zapoznanie się z instrukcją dotyczącą sytuacji 
w stacji, pacjenta i wymaganych zadań. Następ-
nie zgodnie z zegarem wywieszonym na koryta-
rzu, na sygnał w formie gongu, student wchodził 
do sali egzaminacyjnej. Wykonanie wymaganego 
zadania trwało dziesięć minut, aż do sygnału 
dźwiękowego, po czym student zgodnie z ruchem 
zegara przemieszczał się do następnej stacji. Do 
każdej stacji był przypisany jeden egzaminator, 
który oceniał studenta za pomocą listy kontrolnej 
Check-listy, opracowanej przez wykładowców na 
kierunku Pielęgniarstwo. Po przejściu wszystkich 
stacji, student został odprowadzony do pokoju 
odpoczynku, gdzie zwracał identyfikator. Stacje 
zawierały zagadnienia z Podstaw Pielęgniarstwa, 
Chirurgii Ogólnej, Opieki nad Noworodkiem, ba-
dań fizykalnych, udzielania pierwszej pomocy i 
dotyczyły wykonania czynności praktycznych, ale 
także rozwiązania testu. Umiejętności studentów 
zostały ocenione na przykład podczas założenia 
sondy żołądkowej, założenia wenflonu i podłącze-
nia kroplówki, wykonania EKG, dokonania pomia-
rów noworodka, założenia cewnika Foleya do pę-
cherza moczowego, napisania testu z obliczania 
dawek leków i testu z RKO

Tworzenie współczesnego Pielęgniarstwa to długi 
i złożony proces, a program kształcenia w GWSH 
na kierunku Pielęgniarstwo z wykorzystaniem 
MCSM i egzaminem OSCE wprowadza studenta 
w najlepszy sposób w zawód Pielęgniarki i Pie-
lęgniarza. 
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Studia pielęgniarskie są specyficznym kierunkiem, 
na którym wiedza studentów weryfikowana jest 
nie tylko z przedmiotów teoretycznych ale przede 
wszystkim z przedmiotów praktycznych, gdzie 
większość godzin wypracowywana jest na oddzia-
łach szpitalnych. Wiele osób zapytanych dlaczego 
chcą zostać pielęgniarką/pielęgniarzem odpo-
wiada, że chce nieść pomoc ludziom, ale dopiero 
wielogodzinne przebywanie przy łóżku chorego 
uświadamia studentom, czym tak naprawdę jest 
ten zawód. W codziennej pracy towarzyszy radość, 
satysfakcja, stres, zmęczenie, walka z czasem, a 
nawet frustracja. Takie zderzenie z rzeczywisto-
ścią niejednokrotnie umacnia uczniów i moty-
wuje do zdobycia tytułu, albo wręcz odwrotnie, 
uświadamia, że obrana przez nich droga nie jest 
tą, którą są w stanie podążać i podejmują de-
cyzję o rezygnacji z kierunku. Najważniejsze, to 
zrozumieć, że na studiach pielęgniarskich teoria 
jest niczym bez praktyki, a studenci chcący uzy-
skać tytuł licencjata muszą tę wiedzę potwierdzić 
przystępując i oczywiście zdając na ocenę pozy-
tywną dwa egzaminy. Jeden z nich wiąże się z 
napisaniem i obronieniem pracy licencjackiej, a 
drugi to egzamin z umiejętności praktycznych.

Kiedy cztery lata temu zaczynałam pracę w GWSH, 
moim zadaniem podczas praktycznego egzaminu 
końcowego, było weryfikowanie i ocenianie wie-
dzy studentów na podstawie obserwacji ich pracy 
z pacjentem w warunkach szpitalnych. Od stro-
ny logistycznej przygotowanie takiego egzaminu 
praktycznego nie stanowiło większego wyzwania, 
ponieważ zaprzyjaźnione szpitale chętnie współ-
pracowały z naszą Uczelnią na co dzień. W trak-
cie trwania roku akademickiego, studenci mieli 
możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz za-
jęć praktycznych na wszystkich oddziałach szpi-
talnych. Więc mając zapewnione stanowiska do 
egzaminu, do dyspozycji nie tylko sale, ale rów-

Jak zmienił się praktyczny egzamin dla  
studentów kierunku pielęgniarstwo Górnośląskiej  
Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach? 
Autor: Monika Szatkowska

nież specjalistyczny sprzęt oraz medykamenty, 
pozostawała kwestia pozyskania pacjentów. Pie-
lęgniarka oddziałowa, która była też członkiem 
komisji egzaminacyjnej w przed dzień egzaminu 
wybierała pacjentów, którzy byli skłonni wyrazić 
zgodę na to, aby przez kilka godzin oddać się pod 
opiekę przyszłej pielęgniarce/pielęgniarzowi. Kilka 
dni przed ustalonym terminem egzaminu odby-
wało się losowanie oddziału, na którym dany stu-
dent miał przystąpić do egzaminu. Odkąd sięgam 
pamięcią, egzaminy praktyczne z pielęgniarstwa 
(czy to za czasów funkcjonowania liceów medycz-
nych, studium pielęgniarskiego czy już studiów li-
cencjackich) przeprowadzane były na trzech pod-
stawowych oddziałach: internistycznym, oddziale 
chirurgii ogólnej oraz oddziale pediatrycznym. 
Niniejszy egzamin zwykle trwał 6 godzin. Roz-
poczynał się o godzinie 7:00 odebraniem raportu 
pielęgniarskiego podczas, którego nocna zmiana 
pielęgniarek przekazywała najważniejsze infor-
macje o stanie zdrowia pacjentów leczonych na 
danym oddziale. Następnie, studentowi w drodze 
losowania powierzano jednego pacjenta, za któ-
rego był odpowiedzialny przez cały okres trwa-
nia egzaminu. W tym czasie musiał wykonać 
względem niego wszystkie zlecenia i czynności 
pielęgniarskie, a to wszystko pod nadzorem eg-
zaminatora. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi 
z pacjentem całe wydarzenie było realistyczne i 
autentyczne. Następnym zadaniem osoby zdają-
cej egzamin było napisanie procesu pielęgnowa-
nia dotyczącego wylosowanego pacjenta, a także 
udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez 
komisję egzaminacyjną. Wyniki były ogłaszane 
studentom kilka minut po zakończeniu egzaminu.                  

Wiem, że z samego opisu, dla wielu podejście do 
takiego egzaminu zawodowego jest przerażające, 
ale każdy, kto decyduje się na studia o profilu 
medycznym zdaje sobie sprawę z tego, że wie-
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dzę zdobytą z książek trzeba umieć wykorzystać 
w praktyce, poprzez ciągłą interakcję z pacjen-
tami, lekarzami, czy doświadczonym personelem 
medycznym. Takie są współczesne wymagania 
dydaktyczne, co nomen omen pozwala łączyć 
umiejętności praktyczne przyszłych pielęgniarek/
pielęgniarzy z kompetencjami miękkimi. W zawo-
dzie pielęgniarki nie ma miejsca na nieśmiałość, 
czy wątpliwości. Należy działać zdecydowanie, 
odważnie i przede wszystkim potrafić się komu-
nikować z pacjentami oraz z całym zespołem te-
rapeutycznym. 

Stres i nerwy na pewno towarzyszą wszystkim 
studentom przystępującym do jakichkolwiek eg-
zaminów, wiem to z własnego doświadczenia, ale 
proszę uwierzyć, że komisja egzaminacyjna, to nie 
banda potworów czyhających na biednego adep-
ta, ale grupa osób, z którymi niejednokrotnie stu-
denci odbywali wcześniej różne zajęcia, co moim 
zdaniem mogło niekiedy minimalizować stres u 
egzaminowanych. Skład wspomnianej komisji 
egzaminacyjnej, to przewodniczący, pielęgniarka 
oddziałowa i jeden lub dwóch egzaminatorów (w 
zależności od liczby osób zdających egzamin).  

Takie wytyczne co do przeprowadzania egzaminu 
praktycznego dla studentów kierunku pielęgniar-
stwo obowiązywały jeszcze trzy lata temu. Aktu-
alnie na studiach licencjackich w GWSH egzamin 
końcowy przeprowadzany jest metodą OSCE (Ob-
jective Structured Clinical Examination), pozwala-
jącą ocenić umiejętności kliniczne. To rodzaj eg-
zaminu, który jest przeprowadzany w warunkach 
symulowanych. Jego celem jest dokonanie stan-
daryzowanej oceny zdobytych w drodze kształce-
nia umiejętności praktycznych studentów. 

W GWSH przeprowadza się go w Monoprofilowym 
Centrum Symulacji Medycznych. Taki egzamin 
składa się z kilku zadań, które przeprowadza się 
w obwodzie stacyjnym. Oznacza to tyle, że aby 
zdać egzamin, osoba do niego przystępująca mu-
siała w określonym czasie zaliczyć zadania przy-
gotowane na każdej z sześciu stacji. Jednak nie 
tyle wyścig z czasem, przede wszystkim manual-
ne i precyzyjne przeprowadzenie procedury pielę-
gniarskiej mają tu niebagatelne znaczenie. Realny 
czas na wykonanie każdego z zadań jest ustalany 
z całym gronem osób odpowiedzialnych za przy-
gotowanie i przeprowadzenie egzaminu.

Planowanie takiego egzaminu ma miejsce już po-
czątkiem roku akademickiego. Rozpoczyna się od 
wyboru zadań dotyczących procedur pielęgniar-
skich z dziedzin: interna, chirurgia, pediatria. Po 
ustaleniu stacji egzaminacyjnych, należy dokonać 
ich szczegółowego opisu. Ten punkt przygotowań 
służy przede wszystkim kierownikowi MCSM oraz 
technikowi do przygotowania sal na egzamin. W 
opisie muszą znaleźć się wszystkie, nawet te naj-
drobniejsze szczegóły, takie jak chociażby usta-
wienie sprzętów. 

Kolejnym dokumentem, jaki należy stworzyć, to 
check lista dotycząca danego zadania. Zawiera 
ona szczegółowy opis procedury (schemat postę-
powania) uszeregowanych kolejno następujących 
po sobie czynności, które musi wykonać osoba 
zdająca egzamin. W check liście określa się tzw. 
punkty krytyczne, których pominięcie lub niewła-
ściwe wykonanie oznacza niezaliczenie zadania, a 
tym samym całego egzaminu. Wówczas, student 
ma możliwość podejść do niego ponownie, ale już 
na sesji poprawkowej. Na każdej stacji egzami-
nacyjnej jest osoba, która obserwuje wykonanie 
zadania przez studenta i odnotowuje w check li-
ście każdą wykonaną przez niego czynność. Oso-
ba egzaminująca nie kontaktuje się ze studen-
tem, nie zadaje pytań, nie ingeruje w działania 
podejmowane przez osobę egzaminowaną. Do-
datkowo, każda stacja wyposażona jest w system 
monitorujący i nagrywający, co w razie wątpliwo-
ści umożliwia ponowne przeanalizowanie danego 
zdarzenia. Wszystkie zadania są identyczne dla 
każdego przystępującego do egzaminu studenta, 
korzystają z tego samego sprzętu, mają tę samą 
ilość czasu na wykonanie dokładnie identycznego 
zadania, stąd pewność o równym traktowaniu.   

Trzy dni przed tym wielkim dniem następuje loso-
wanie numerów, co oznacza według jakiej kolej-
ności studenci będą przystępować do egzaminu. 
Check listy również są im udostępniane, aby mo-
gli zapoznać się z rodzajem zadań. W dniu egza-
minu należy zgłosić się o wyznaczonej wcześniej 
porze. Przed salą sprawdzana jest tożsamość stu-
dentów, oraz to, czy mają na sobie regulaminowe 
umundurowanie. Jego brak oznacza niemożność 
przystąpienia do  egzaminu. Studenci wpuszcza-
ni są na salę w równych odstępach czasowych. 
Przed wejściem na każdą ze stacji, mają 2 mi-
nuty na przeczytanie zadania i 10 minut na jego 
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poprawne wykonanie. Każde wejście i wyjście sy-
gnalizowane jest sygnałem dźwiękowym. 

Jak już wcześniej wspomniałam, zorganizowanie 
takiego egzaminu nie byłoby możliwe bez odpo-
wiedniego zaplecza personalnego. Nad jego pra-
widłowym przebiegiem czuwa zespół kilku pra-
cowników. Po pierwsze osoba odpowiedzialna za 
weryfikację studentów przystępujących do egza-
minu oraz czuwająca nad całym procesem zgod-
nie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Po 
drugie, przewodniczący komisji, który odpowiada 
za jego przebieg zgodnie z obowiązującym regu-
laminem,  a także sporządza protokół końcowy z 
egzaminu. Wśród personelu nie może zabraknąć 
również osoby koordynującej całe przedsięwzięcie, 
ponieważ to dzięki niej studenci trafiają na kolej-
ne stacje bezkolizyjnie, technika odpowiedzialne-
go za osprzęt oraz egzaminatora rezerwowego, 
który zastępuje tych, którzy potrzebują skorzystać 
z przerwy.  

Tak zmienił się egzamin praktyczny, czy jest to 
zmiana na lepsze czy gorsze? Według mnie w 
każdym z tych dwóch przypadków możemy zna-
leźć plusy i minusy. Pozytywnie oceniam egzamin 
OSCE ze względu na identyczne zadania do wy-
konania dla każdego z biorących w nim udział, 
co nie miało miejsca w tradycyjnym egzaminie 
ze względu na to, że każdy student opiekował się 
innym pacjentem i zadania były odmienne. 

Podczas egzaminu OSCE mamy ściśle określony 
czas na wykonanie procedury, co też zaliczam na 
plus, ponieważ w naszym zawodzie często musi-
my działać szybko i zdecydowanie. Nie ma czasu 
na powolne wykonywanie czynności medycznych, 
kiedy w grę wchodzi czyjeś życie. Podczas trady-
cyjnego egzaminu student skupiał się na właści-
wym wykonaniu procedury i poświęcał temu tyle 
czasu, ile potrzebował.

Kolejny pozytyw egzaminu OSCE jest taki, że eg-
zaminatorzy w roli obserwatorów nie mogą ko-
munikować się ze studentami. Podczas tradycyj-
nego egzaminu uczniowie często konsultowali z 
egzaminatorem pewne kwestie np. czy dobrze 
skompletowali zestaw do danej procedury, co da-
wało możliwość skorygowania błędów i uzyskanie 
wyższej oceny, nie do końca odzwierciedlając ich 
faktyczne umiejętności. 

Egzamin na oddziale szpitalnym wymuszał na 
studentach konieczność współpracy z całym ze-
społem terapeutycznym, komunikowanie się z 
pacjentem, prowadzenie edukacji swojego pod-
opiecznego czy też jego rodziny. Egzaminator 
mógł ocenić postawę studenta wobec pacjenta 
czy wykazał się empatią, czy był miły i delikatny, 
czy potrafił wyczerpująco udzielić odpowiedzi na 
nurtujące chorego pytania.

Co tu dużo pisać, egzamin taki czy inny należy 
go po prostu zdać, jeżeli obrało się właśnie ten 
kierunek. Jest to jeden z wielu etapów, którego 
zdanie przybliża nas do osiągnięcia zamierzone-
go celu. Zmiany, jakie następują należy postrze-
gać, jako coś pozytywnego, bo to oznacza, że nie 
stoimy w miejscu, tylko ciągle poszerzamy swoje 
umiejętności. Wokół nas wszystko ulega prze-
obrażeniom, zarówno medycyna idzie do przo-
du, jak i nauki techniczne wciąż się rozwijają. W 
związku z powyższym pielęgniarka/pielęgniarz 
muszą ciągle się szkolić, aby umieć obsługiwać 
bardzo zaawansowane technicznie sprzęty. Jeżeli 
do naszych starań dołączymy systematyczność, 
to żaden egzamin nie będzie stał na przeszkodzie 
w zdobyciu wymarzonego zawodu.

Wszystkim absolwentom GWSH kierunku pielę-
gniarstwo gratuluję zaliczenia egzaminów, a za 
tych których to czeka trzymam kciuki i życzę po-
wodzenia.
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Planowanie próbnego egzaminu OSCE 
– doświadczenia własne

Opracowanie: mgr Anna Głos - starszy wykładowca
Wydział Medyczny GWSH, kierunek Pielęgniarstwo
Górnośląska Wyższa Szkoła  Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Ocenianie kompetencji zawodowych studentów 
kierunku Pielęgniarstwo przechodziło i nadal 
przechodzi wiele zmian. Każda zmiana ma z za-
łożenia przynieść poprawę jakości procesu dydak-
tycznego, metod pracy w tym technik i metod oce-
niania. Wszystko powinno zmierzać do tego, aby 
ocenianie studentów, którzy w przyszłości mają 
posiadać takie same kompetencje i wykonywać 
ten sam zawód, było jak najbardziej obiektywne 
w zakresie nabytych umiejętności i kompetencji 
dla zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Obiekty-
wizm jest najistotniejszą cechą procesu oceniania 
studentów; ale to nie jedyna cecha. Jeżeli oce-
nianie ma być obiektywne, to musi też być łatwo 
mierzalne, oceniane rezultaty powinny być osią-
galne przez wykonującego, łatwe do obserwowa-
nia przez nauczyciela/egzaminatora, zauważalne, 
działające na sferę emocjonalną ocenianego i ła-
twe do weryfikacji.

Podsumowując: proces egzaminowania  musi 
mieć następujące cechy:

1. obiektywizm – jest możliwy, jeżeli każdy stu-
dent zdający egzamin, wykonuje takie samo 
zadanie, w takich samych warunkach i w tym 
samym czasie. Istotne, aby zdający egzamin 
miał świadomość ważności zadania egzami-
nacyjnego do wykonania,

2. wysoki stopień ważności zadania do ocenia-
nia – zadanie to powinno być bardzo istotne w 
wykazie kompetencji zawodowych pielęgniar-
ki/pielęgniarza,

3. łatwość mierzenia – tylko wtedy, jeżeli sto-
sować będziemy ocenianie kryterialne. Każ-
de zadanie musi być jasno i zrozumiale 
sformułowane, aby każdy zdający tak samo 
jednoznacznie je zrozumiał. Kolejno do zada-
nia ustalamy szczegółowe kryteria, opisują-

ce kolejne czynności składające się na efekt 
końcowy. Najprostszą metodą jest ocenianie 
kryterialne 0 – 1. Kryteria powinny być przy-
gotowane wg ujednoliconych algorytmów 
konkretnych czynności lub zabiegów, znanych 
przez studentów, w formie check-list. Ocenia-
nie kryterialne punktowe należy tak zaplano-
wać, aby  w sposób prosty przeliczyć punkty 
na oceny wg ustalonych zasad przewidzianych 
w Regulaminie OSCE czyli ocena dostateczna 
jest przewidziana przy uzyskaniu 60% punk-
tów,

4. osiągalność/wykonalność – stanowisko egza-
minacyjne zwane stacją należy przygotować 
tak, aby warunki pozwoliły wykonać określone 
zadanie przez każdego zdającego,

5. łatwość obserwowania – to zadanie realizo-
wane jest przez egzaminatora, który ocenia 
wg ustalonych kryteriów oceniania. Aby za-
pewnić duży obiektywizm, można wprowadzić 
na stację obserwatora, którego zadaniem bę-
dzie przede wszystkim obserwacja pracy eg-
zaminatora,

6. zauważalność – kryteria powinny być sfor-
mułowane tak, aby egzaminator mógł za-
obserwować każdą czynność. Stanowisko 
egzaminacyjne tak przygotowane, aby każda 
czynność zdającego zapisana w kryteriach, 
była możliwa do zobaczenia przez egzamina-
tora,

7. angażowanie emocji zdającego – jeżeli zdają-
cy będzie zaangażowany emocjonalnie, lepiej 
wykona zadanie, czyli zadanie powinno być 
tak sformułowane, aby zaangażowało emo-
cjonalnie,

8. łatwość weryfikacji – nagranie – w sytuacji, 
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gdy egzaminator ma wątpliwości co do wyko-
nania lub nie przez zdającego, można odtwo-
rzyć dany fragment nagrania i upewnić się, 
jaki był przebieg wykonania zadania. Ta za-
sada egzaminowania może też rozwiać wąt-
pliwości studentów zdających, którzy zechcą 
odwołać się od wyniku egzaminu.  

W planowaniu egzaminu OSCE wyłoniłam kilka 
etapów:

ETAP 1  
– Uwarunkowanie koncepcji zadania/ 
zadań

• Autor zadań praktycznych musi wziąć pod 
uwagę uwarunkowania wynikające z możli-
wości organizacji egzaminu. Z założenia re-
zultatem wykonania zadania przez zdającego 
jest usługa, wyrób lub dokumentacja

• Określenie czasu wykonania zadania na stacji, 
czasu na przejście na kolejną stację, określe-
nie ilości stacji

• Opracowanie wytycznych i wskazówek do zor-
ganizowania stanowiska egzaminacyjnego 
(stacji)

ETAP 2  
– Konstruowanie planu zadania praktycz-
nego 

Autor zadań powinien rozpocząć planowane od 
analizy umiejętności właściwych dla danego EUs 
i podjęcia decyzji o wyborze tych, które mają być 
sprawdzane zadaniem. Z wyłonionych EUs autor 
dobiera umiejętności i rozpisuje dla każdej z nich 
czynności szczegółowe.

Tworząc koncepcję zadania należałoby określić:

• oczekiwane rezultaty wykonania zadania

• sytuację zadaniową

• polecenie dla zdającego egzamin

• dokumentację potrzebną do wykonania zada-
nia

• kryteria oceny rezultatów wykonania zadania.

Przykład:

1. Oczekiwane rezultaty:

• R1 - Obliczenie dawki leku zleconego do poda-
nia domięśniowego dziecku 4-miesięcznemu 

• R2 - Dobranie odpowiedniego sprzę-
tu do przygotowania i podania leku 

• R3 – Przebieg wstrzyknię-
cia domięśniowego zleconego leku 

• R4 - Dokumentowanie wykonanego zabie-
gu

2. Polecenie/Zadanie do wykonania

3. Dokumentacja zadania

4. Kryteria oceny zadania

ETAP 3  
– Konstruowanie zadania

1. Zapis zadania musi mieć precyzyjnie i po-
prawnie określone dane niezbędne do jego 
rozwiązania/wykonania oraz określone szuka-
ne (rezultaty wykonania)

2. Zapis zadania musi mieć jednoznaczną i czy-
telną dla zdającego formę

3. W treści zadania muszą być precyzyjnie okre-
ślone warunki wykonania, ze względu na wy-
posażenie MCSM muszą uwzględniać cechy 
producenckie urządzeń, narzędzi, aparatów.

Przykład zapisu zadania:



11

Stacja nr... Nr studenta .....

Czas wykonania zadania: …min

Zadanie:

Wykonaj wstrzykniecie domięśniowe leku u niemowlęcia 4-miesięcznego wg załączonej Indywidual-
nej Karty Zleceń Lekarskich (na fantomie niemowlęcia znajdującym się na stanowisku egzaminacyj-
nym). Dobierz odpowiednią strzykawkę, igłę do przygotowania i podania leku, przygotuj niemowlę 
do wstrzyknięcia, podaj zlecony lek. Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt znajdujący się na 
stoliku zabiegowym. Udokumentuj wykonanie zadania. Uporządkuj stanowisko pracy. Pamiętaj o 
przestrzeganiu przepisów bhp.

Matka dziecka jest nieobecna, ale wyraziła zgodę na podanie leku. 

Autor zadania przygotowuje niezbędną dokumen-
tację czyli IKZL (dołączona do zadania egzamina-
cyjnego) a w niej zapisane:

• Dane dziecka, wiek, nazwa oddziału: pedia-
tryczny

• Nazwa i dawkowanie leku, podpis lekarza, 
data zlecenia (zgodna z datą egzaminu)

• Miejsce na zapis pielęgniarki/zdającego – go-
dzina podania leku, podpis

Dokumentacja musi być czytelna, zapisy wyraźne. 
Dla każdego zdającego nowa IKZL, którą dołącza 
się do dokumentacji zdającego.

ETAP 4  
– Konstruowanie zasad oceniania – chec-
klist

1. W części praktycznej egzaminu ocenianiu 
podlega:

• Jakość wykonania rezultatu końcowego – 
wytworu, wyrobu, usługi, dokumentu – pod 
względem spełnienia wymagań określonych w 
zadaniu.

• Jeżeli nie ma możliwości oceny jakiegoś kry-
terium po wykonaniu zadania to musimy oce-

niać jakość rezultatów pośrednich np. obliczo-
na dawka zleconego leku, dobór strzykawki do 
rozpuszczenia lub pobrania leku z ampułki/
fiolki, dobór igły do nabrania leku z fiolki/am-
pułki

• Przebieg wykonania czynności pod względem 
przestrzegania przepisów bhp oraz zgodność 
z procedurą, zasadami, algorytmem właści-
wych dla wykonywanego zadania

2. Fazy konstruowania zasad oceniania:

• Ustalenie elementów podlegających ocenie.

• Ustalenie całkowitej liczby punktów do uzy-
skania za wykonane zadanie.

• Zamiana punktów na ocenę zgodnie z Regula-
minem egzaminu OSCE.

• Ustalenie punktacji za poszczególne kryteria.

• Przeliczenie punktów na oceny – do zamiesz-
czenia w check liście.

ETAP 5  
– Sporządzenie opisu stanowiska egza-
minacyjnego (stacji) oraz wskazówek dla 
MCSM w tym technika, egzaminatora.
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1. Opis stanowiska egzaminacyjnego – pracow-
nik MCSM wg opisu przygotowuje stacje (sta-
nowiska egzaminacyjne). Przygotowuje go 
autor zadania w sposób bardzo szczegółowy, 
aby technik mógł bez zastrzeżeń wykonać za-
pisane instrukcje. Opis słowny, graficzny lub 
dołączone zdjęcie np. jak przygotować stolik 
zabiegowy – ułożenie sprzętu. Autor podaje 
wyposażenie niezbędne do wykonania za-
dania, wyposażenie stacji, wykaz narzędzi, 
sprzętu, aparatury, materiałów w tym zuży-
walnych w całości przez zdającego oraz wyko-
rzystywanych wielokrotnie przez zdających. W 
skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

• indywidualne stanowisko dla zdającego do pi-
sania (stolik, krzesło), 

• indywidualne stanowisko do wykonania zada-
nia, 

• stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk i sprzę-
tu – wspólne dla wszystkich zdających

• miejsce dla egzaminatora (stolik, krzesło) do-
brane tak, aby egzaminator mógł dyskretnie 
obserwować i oceniać i nie przeszkadzać zda-
jącym,

• aby egzamin mógł być zweryfikowany, każda 
stacja wymaga monitoringu. W polu monito-
rowania znajduje się student zdający i egza-
minator. Przebieg egzaminu jest dokumento-
wany i archiwizowany.

Planowanie egzaminu próbnego rozpoczęłam 
od rozpisania efektów uczenia się (EUs) przewi-
dzianych w Standardzie kształcenia na kierunku 
Pielęgniarstwo oraz kompetencji zawodowych 
pielęgniarek/pielęgniarzy. Stworzyło to macierz. 
Na początku zaznaczamy efekty, które chcemy 
sprawdzić i sposób, a więc wybieramy w ramach 
podstawowych kompetencji zawodowych przykła-
dowe w ilościach dostosowanych do ilości wy-
branych stacji na jeden egzamin. Do egzaminu 
próbnego wybrano po jednej stacji z każdej kom-
petencji. 

W przedstawionej macierzy EUs do egzaminu 
OSCE przedstawiłam EUs dla podanego przykła-
dowego zadania
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Zaplanowany egzamin musi być przedyskutowany w zespole dydaktyków, którzy jako autorzy zadań eg-
zaminacyjnych wraz z pracownikami MCSM, będą współpracować w ramach organizacji OSCE. Doświad-
czenie pokazuje, że dobra współpraca jest gwarantem jakości i sprawności przebiegu egzaminu OSCE.



14

Test osiągnięć jako narzędzie pomiaru  
dydaktycznego podczas egzaminu OSCE

dr n. med. Jolanta Kamecka-Krupa

Sprawdzanie osiągnięć jest stwierdzeniem opa-
nowania określonych wiadomości i umiejętności 
przez uczącego się. Sprawdzanie osiągnięć może 
mieć charakter kształtujący lub sumujący. 

Sprawdzanie kształtujące odbywa się w trakcie 
nauki i ma charakter ciągły. Sprawdzanie kształ-
tujące jest użyteczne zarówno dla uczącego się 
(daje informacje zwrotne dotyczące rozwoju wia-
domości i umiejętności), jak i dla nauczyciela 
(daje bieżącą informację o skuteczności podejmo-
wanych działań dydaktycznych). 

Sprawdzanie sumujące to sprawdzenie umiejęt-
ności i wiadomości wynikowych, które zostały 
ukształtowane w procesie dydaktycznym. 

W praktyce dydaktycznej spotyka się także spraw-
dzanie diagnostyczne występujące przed rozpo-
częciem procesu kształcenia. Nazywane jest ono 
także sprawdzaniem na wejściu. Ma ono znaczenie 
przy indywidualizacji procesu kształcenia, dostar-
cza nauczycielowi informacji o umiejętnościach i 
wiadomościach przyswojonych we wcześniejszych 
etapach edukacyjnych, które mogą być wykorzy-
stane w tym etapie, do którego uczący się wła-
śnie przystępują. Ten rodzaj sprawdzania pozwala 
także efektywnie wykorzystać czas przeznaczony 
na osiągniecie celów kształcenia na danym etapie 
edukacji.

Wartościowanie osiągnięć szkolnych jest ocenia-
niem. Ocena spełnia zasadnicze funkcje wtedy, 
gdy dokonywana jest zgodnie z jej podstawowymi 
cechami, a więc ocena musi być obiektywna, traf-
na, rzetelna, jawna  i mobilizująca. 

Obiektywną jest taka ocena, która została wydana 
nie według mniemania egzaminatora, a na pod-
stawie z góry ustalonych kryteriów.  Osiągnięcie 
pełnego obiektywizmu jest jednak trudne, podob-
nie jak w przypadku wymagania, by ocena była 
sprawiedliwa.  Miedzy oceną obiektywną a spra-

wiedliwą jest różnica, gdyż ocena obiektywna jest 
wystawiona na podstawie z góry ustalonych kry-
teriów i jest jednakowa dla wszystkich uczniów, 
natomiast ocena sprawiedliwa jest wystawiona 
wtedy, gdy nauczyciel uwzględni indywidualne ce-
chy rozwojowe każdego ucznia. Problem obiekty-
wizmu oceny miały rozwiązać testy, skonstruowa-
ne w ten sposób, aby uniemożliwić identyfikację 
osoby zdającej.  Taki system egzaminowania po-
winien wykluczyć wszelkie subiektywne odczucia 
w relacji nauczyciel- uczeń. Jednak nie wszędzie i 
nie zawsze można stosować testy. Test wymusza 
także dość ograniczony sposób zadawania pytań i 
zapewne dlatego nie przez wszystkich jest lubiany  
i akceptowany. Wielu uczniów, zwłaszcza posia-
dających sporą wiedzę, nie radzi sobie z testami, 
zastanawiając się nad wyborem jednego z arbi-
tralnie ustalonych wariantów odpowiedzi, gdyż 
pytania testowe nie przewidują bowiem możliwo-
ści interpretacji.

Trafność oceny wiąże się z obiektywnością, gdyż 
ocena jest wtedy trafna, kiedy wyraża odpowiedni 
zakres osiągnięć ucznia i odzwierciedla rzeczy-
wiście to, co zamierzaliśmy stwierdzić. Ocena o 
dużym stopniu trafności wyróżnia się zdolnością 
różnicowania poszczególnych uczniów w zależno-
ści od reprezentowanego przez nich poziomu wie-
dzy i umiejętności, pozwala wyodrębnić w danej 
grupie uczniów lepiej i gorzej przygotowanych. 
Przykładem narzędzia, którego najważniejszą 
właściwością jest trafność może być test dydak-
tyczny. 

Ocena jest rzetelna, gdy przy sprawdzaniu osią-
gnięć ucznia z tego samego zakresu materiału, 
otrzymujemy ten sam lub zbliżony wynik.  Rzetel-
ność oceny jest tym większa, im wynik jest bar-
dziej uzależniony od poziomu wiedzy uczniów, a 
mniej od pewnych niekontrolowanych czynników, 
takich jak usposobienie nauczyciela, jego samo-
poczucie w danym dniu, uprzedzenia lub sympa-
tie do niektórych uczniów, zmęczenie uczniów czy 
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niezrozumienie pytania. Stopień rzetelności oceny 
można ustalić w trakcie kontroli tematycznych, a 
okazją do tego są również zajęcia kontrolne i po-
wtórzeniowe.

Jawność oceny jest warunkiem koniecznym. Każdy 
oceniany musi znać wynik swojej pracy, dlatego 
nauczyciel powinien przekazywać tę informację 
możliwie jak najszybciej. Ważnym elementem jest 
również uzasadnienie oceny i wskazanie uczniowi 
kierunku dalszej pracy. Znając oceny i zalecenia, 
uczeń może usprawnić swoją dalszą edukację. 

Mobilizacja ucznia do pracy jest cechą oceny, któ-
ra jest spełniona, gdy nauczyciel potrafi wskazać 
zarówno pozytywne, jak i negatywne strony wy-
ników pracy ucznia. Bezstronna, rzeczowa analiza 
odpowiedzi dopinguje do dalszej pracy nad sobą, 
daje wiarę we własne siły i zachęca do uzyskiwa-
nia coraz lepszych wyników w nauce.

Ocenianie wewnątrzszkolne to ocenianie wspiera-
jące rozwój szkolny ucznia, a ocenianie zewnętrzne 
to ocenianie głównie do celów diagnozy i moni-
torowania systemu szkolnego. Zarówno ocenianie 
wewnątrzszkolne, jak i zewnętrzne powinno być 
oparte na starannie dobranych kryteriach.

Ocenianie osiągnięć powinno zawierać trzy ele-
menty:

• ustalenie wymagań programowych;

• budowa skali ocen;

• ustalenie oceny osiągnięć.

Proces oceniania jest więc procesem, na który 
składa się określenie wymagań programowych, 
sprawdzenie osiągnięć oraz przyporządkowanie 
ich do określonego poziomu wymagań. W ocenie 
można uwzględnić wyłącznie wymagania progra-
mowe (w dużym uproszczeniu można je określić 
poprzez cele kształcenia ujęte w układzie opera-
cyjnym) lub też uwzględnić kryteria pozaprogra-
mowe (tzw. zmienne kontekstowe).

Tradycyjnie ocenianie ma charakter intuicyjny i 
jest silnie zależnie nie tylko od doświadczenia i 
wiedzy nauczyciela ale również od czynników psy-

chologicznych (wzajemnych relacji, postrzegania 
ucznia itd.) Ma ono swoje miejsce w procesie dy-
daktycznym, nie powinno być jednak dominujące.

Dużo większe znaczenie ma ocenianie oparte na 
regułach pomiaru dydaktycznego. Pomiar dydak-
tyczny jest przyporządkowaniem symboli (ocen) w 
taki sposób aby relacje pomiędzy symbolami od-
powiadały relacjom między uczniami ze względu 
na określone osiągnięcia. Zasady przyporządko-
wania powinny być ustalone i możliwie dokładnie 
przestrzegane.  Ze względu na układ odniesienia 
pomiar dydaktyczny może być pomiarem różnicu-
jącym lub sprawdzającym. 

Pomiar różnicujący, to pomiar, w którym wyniki 
ucznia odnosi się nie do wymagań programowych 
ale do osiągnięć innych uczniów. Pomiar ten wy-
korzystuje zadania o specjalnych właściwościach 
(dużym współczynniku mocy różnicującej). W 
praktyce szkolnej ten sposób oceniania ma nie-
wielkie znaczenie.

Drugim rodzajem pomiaru dydaktycznego jest 
pomiar sprawdzający. W pomiarze sprawdzają-
cym osiągnięcia uczących się są odnoszone do 
wymagań programowych. Punktem wyjścia do 
oceny osiągnięć uczących się zgodnie z zasadami 
pomiaru dydaktycznego jest więc analiza treści 
kształcenia, określenie umiejętności i wiadomości 
wynikowych (czyli odpowiedź na pytanie: Co po 
zakończonych procesie kształcenia uczeń będzie 
umiał?), operacjonalizacja wyszczególnionych ce-
lów kształcenia oraz przyporządkowanie ich do 
określonych poziomów wymagań. Tych poziomów 
może być tyle, ile np. stopni szkolnych (podział 
na wymagania konieczne, podstawowe, rozsze-
rzające, dopełniające i wykraczające) lub też inna 
określona przez nauczyciela ilość. 

Dość popularne jest dzielenie wymagań progra-
mowych na dwie grupy: wymagania podstawo-
we i ponadpodstawowe. W przypadku, gdy mamy 
więcej niż jeden poziom wymagań mówimy o po-
miarze sprawdzającym wielostopniowym. W przy-
padku, gdy pomiar dydaktyczny dotyczy wyłącznie 
jednego poziomu wymagań mówimy o pomiarze 
jednostopniowym (najczęściej nie ma wtedy oceny 
szkolnej a jedynie informacja o charakterze zdał/
nie zdał). 
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W pomiarze dydaktycznym do mierzenia osią-
gnięć uczących się wykorzystywane są testy osią-
gnięć czyli inaczej mówiąc narzędzia pomiaru dy-
daktycznego.

Testem osiągnięć szkolnych nazywamy zbiór za-
dań do rozwiązania w czasie jednego zajęcia i tak 
dobranych aby na podstawie wyników tych zadań 
można było wnioskować o określonych osiągnię-
ciach uczniów.   

Istnieje wiele klasyfikacji testów osiągnięć. Z 
punktu widzenia nauczyciela najważniejsze wy-
dają się następujące podziały:

1. ze względu na odniesienie do skali wyników - 
testy różnicujące i testy sprawdzające;

2. ze względu na proces doskonalenia testu - te-
sty standaryzowane i testy nauczycielskie;

3. ze względu na liczbę poziomów wymagań - 
testy jednostopniowe i testy wielostopniowe;

4. ze względu na czas w procesie kształcenia - 
testy diagnozujące, testy kształtujące i testy 
sumujące;

5. ze względu na formę zadań testowych - testy 
pisemne i testy praktyczne. 

Dobrze skonstruowany test powinien być obiek-
tywny (cecha stojąca najwyżej w hierarchii po-
miaru dydaktycznego), trafny i rzetelny. 

Właściwości testów (i szerzej pomiaru sprawdza-
jącego) mają strukturę hierarchiczną. 

• Niezależność sytuacji pomiarowej rozumiana 
jest jako oddzielenie sprawdzania od kształ-
cenia oraz niezależność oceny od osoby oce-
nianej i oceniającej.

• Dokładność punktowania zadań rozumiana 
jako precyzja określenia kryteriów oceny za-
dania egzaminacyjnego. Ta cecha zależy od 
rodzaju użytych zadań (zadania zamknięte 
są dokładnie punktowane, zadania otwar-
te dopuszczają możliwość interpretacji przez 
oceniającego) oraz jakości schematów punk-

towania (dotyczy zadań otwartych zwłaszcza 
praktycznych).

• Rzetelność pomiaru rozumiana jest jako po-
wtarzalność wyników w czasie oraz powta-
rzalność wyników uzyskanych od różnych 
osób oceniających.

• Trafność pomiaru to zgodność zastosowanych 
narzędzi z wymaganiami programowymi (test 
jest trafny wtedy, kiedy bada wyłącznie to co 
zaplanował konstruktor – tzw. trafność we-
wnętrzna.

• Obiektywizm pomiaru jest miarą dokładności 
z jaką wyniki pomiaru odzwierciedlają po-
ziom opanowania umiejętności i wiadomości 
zawartych w wymaganiach programowych. 
Obiektywizm pomiaru jest najwyższą cechą 
pomiaru sprawdzającego, którą można osią-
gnąć po spełnieniu pozostałych , wymienio-
nych wyżej wymagań.

Procedura konstruowania testów osiągnięć jest 
dość prosta. Wymaga jednak od nauczyciela pod-
jęcia szeregu kluczowych decyzji, od których za-
leży ostateczny kształt narzędzia pomiaru dydak-
tycznego. Podstawowe decyzje dotyczą:

• celów, którym ma służyć konstruowany test;

• zakresu treści kształcenia, które będzie test 
obejmował;

• rodzaju zadania, które będą w teście użyte;

• adresata/użytkownika testu.

Można określić następującą procedurę tworzenia 
testu osiągnięć szkolnych:  

1. Ustalanie nazwy testu, który determinuje za-
równo zakres, przeznaczenie testu jak i rodzaj 
zadań, których będzie używał konstruktor/au-
tor testu.

2. Wybór formy zadań, który jest zdeterminowa-
ny przede wszystkim rodzajami umiejętności, 
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które badamy testem. 

3. Opracowanie planu testu, w którym przypo-
rządkowuje się poszczególne umiejętności do 
określonego poziomu wymagań, co znacznie 
ułatwia formułowanie oceny.

4. Opracowanie zadań testowych i kryteriów 
oceny.

5. Ustalenie technicznych warunków testowania.

6. Opracowanie instrukcji dla uczącego się oraz 
instrukcji dla nauczyciela.

Zadania testowe dzieli się ze względu na rodzaj 
czynności wykonywanej przez zdającego na pi-
semne i praktyczne. Najpopularniejsze zarówno 
w praktyce, jak i w teorii pomiaru dydaktycznego 
są zadania pisemne, które dzieli się na dwie za-
sadnicze grupy, tj. zadania zamknięte i zadania 
otwarte. 

Zadania zamknięte są zadaniami, w których zda-
jący ma wskazać odpowiedź zawartą w zadaniu 
zgodnie z poleceniem. Do zadań zamkniętych za-
liczyć można zadania:

• Zadania prawda - fałsz, które polegają na 
określeniu, czy treść zadania jest prawdziwa 
czy nie. Zaletą  tych zadań jest prosta for-
ma, łatwość oceny, bardzo krótki czas prze-
znaczony na odpowiedź. Wadą zadań jest to, 
że są podatne na zgadywanie, badają bardzo 
niewielki fragment treści i wymagają dużego 
nakładu pracy od nauczyciela przy opraco-
wywaniu treści zadań. Konstruując zadania 
prawda-fałsz należy:  

• zapewnić jednoznaczność twierdzeń;

• przestrzegać zasady, by treść zadania nie była 
zbyt długa, a liczba twierdzeń prawdziwych i 
fałszywych powinna być podobna;

• unikać błędów logicznych (np. podwójnych za-
przeczeń) w treści zadań.

• zadania na dobieranie są zadaniami, w któ-
rych zdający ma uporządkować dwa zbiory 

danych według określonego kryterium. Zale-
tą zadań jest łatwa konstrukcja, możliwość 
sprawdzenia jednym zadaniem dużego zakre-
su treści kształcenia (np. kilku definicji).

• zadania wielokrotnego wyboru polegają na 
wskazaniu jednej (najczęściej) prawidłowej 
odpowiedzi spośród kilku zamieszczonych w 
zadaniu. Zadanie składa się z trzonu zadnia 
(polecenia) oraz odpowiedzi poprawnych (wer-
straktorów) i  odpowiedzi błędnych (dystrak-
torów). Są zadaniami powszechnie stosowa-
nymi w testach. Zaletą ich jest szeroki zakres 
zastosowań, łatwość oceny umożliwiająca za-
stosowanie automatów oceniających i krótki 
czas potrzebny na rozwiązanie zadania. Do 
wad tego typu zadań należą: podatność na 
zgadywanie, brak możliwości sprawdzenia 
niektórych umiejętności, dość trudna kon-
strukcja. Zasady tworzenia trzonu tego typu 
zadań, to:  

• zawsze należy posługiwać się planem testu;

• należy unikać udzielenia odpowiedzi w trzonie 
zadania na inne zadania;

• trzon zadania ma umożliwiać rozwiązanie za-
dania bez czytania odpowiedzi;

• należy tworzyć zadania bez podstępów i puła-
pek dla zdającego;

• trzon zadania musi być jednoznaczny, trafny 
i prosty.

Zasady budowania odpowiedzi w zadaniach są 
następujące:

• należy stosować od trzech do pięciu odpowie-
dzi;

• wszystkie odpowiedzi muszą być prawdopo-
dobne;

• wszystkie odpowiedzi muszą być podobnie 
wyglądające;

• odpowiedzi muszą być gramatycznie dostoso-
wane do trzonu zadania.
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Zadania zamknięte są powszechnie stosowane w 
pomiarze dydaktycznym, jednak nie zapewniają 
możliwości sprawdzenia wielu istotnych umiejęt-
ności, np. analizowania, syntetyzowania itp. Do 
tego celu nadają się zadania otwarte. 

Wyróżnia się trzy typy zadań otwartych:

• Zadania z luką, które polegają na uzupełnie-
niu luk (luki) występującej w treści zadania. 
Luka w treści może występować w zdaniu, ry-
sunku, schemacie, wzorze itd.

• Zadania krótkiej odpowiedzi, w którym zdają-
cy ma udzielić kilkuzdaniowej odpowiedzi na 
zadane w treści zadania pytanie lub polecenie.

• Zadania rozszerzonej odpowiedzi, które wy-
magają od zdającego wielowarstwowej, złożo-
nej odpowiedzi. Zadania te wymagają także od 
konstruktora/autora testu opracowania złożo-
nego schematu oceniania (sprecyzowania za 
co i ile punktów uczący się może otrzymać). 
Schemat oceniania tworzy się na podstawie 
modelowej odpowiedzi. Musi on być jednak na 
tyle elastyczny, żeby uwzględnić odpowiedzi 
poprawne, ale nietypowe.

O tym jaki rodzaj zadania ma być użyty w teście 
pisemnym decyduje rodzaj umiejętności bada-
nych w teście. Dlatego pierwszym krokiem przy 
układaniu testu powinno być zaplanowanie testu. 
Dla potrzeb testów pisemnych plan testu może 
obejmować: nazwę umiejętności, kategorię takso-
nomiczną, poziom wymagań, numer zadania w 
teście. Po opracowaniu zadań testowych zgodnie 
z planem testu należy określić warunki testowa-
nia oraz sformułować instrukcje testowania. Dla 
potrzeb testów pisemnych opracowuje się dwie 
instrukcje - dla ucznia oraz dla nauczyciela. In-
strukcje powinny zawierać:

• tytuł testu;

• przeznaczenie testu;

• opis testu, tj. liczbę i rodzaj zadań;

• opis rozwiązywania testu oraz opis kolejności 
odpowiadania na pytania; 

• czas rozwiązania testu; 

• wykaz dopuszczalnych pomocy dydaktycznych;

• normy punktowe na poszczególne oceny.

Dodatkowo w instrukcji dla nauczyciela powinien 
być przedstawiony klucz odpowiedzi. Ze wzglę-
du na pracę zdającego z testem, właściwe jest 
stosowanie w teście wyłącznie jednego rodzaju 
zadań zamkniętych. Opracowanie szczegółowego 
planu testu, jego makro- i mikrostruktury, po-
zwala uniknąć najczęstszych i najpoważniejszych 
błędów, dlatego pomocne mogą być zestawienia 
(check lists). 

Przy opracowaniu testu należy także pamiętać o 
kwestiach natury praktycznej, tj.:

• test musi spełniać określone wymagania 
techniczne, tj. być przejrzysty, czytelny, a kse-
rokopie muszą być dobrej jakości;

• test powinien mieć wyraźnie wydzielone czę-
ści, wyróżnione polecenia i zaznaczoną punk-
tację;

• miejsca przeznaczone na odpowiedzi uczących 
się muszą mieć odpowiednią wielkość; 

• w teście należy ograniczać liczbę zadań, któ-
rych przygotowanie jest kosztowne (np. wy-
magają zastosowania kolorowych kserokopii) 
lub zbyt czasochłonne.  

Gotowy test należy poddać analizie pod kątem 
autentyczności (stopnia, w jakim działania po-
dejmowane przez uczących się w celu realizacji 
zadań egzaminacyjnych, przypominają te, które 
mogliby wykonywać w rzeczywistości) oraz inte-
rakcyjności (poziom zaangażowania intelektual-
nego i emocjonalnego towarzyszącego zdającym 
w czasie realizacji zadań – im bliższy naturalne-
mu, tym lepiej wykorzystanych w nim zadań). 

Test warto również skonsultować z innymi na-
uczycielami, którzy mogą dostrzec błędy i podzie-
lić się uwagami dotyczącymi konstrukcji, a także 
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podsunąć lepsze rozwiązania. 

W czasie przeprowadzania testu wskazane jest 
notowanie wszelkich spostrzeżeń pomocnych przy 
układaniu kolejnego testu, np. czasu realizacji 
określonych zadań, czasu, w jakim pierwszy/ostat-
ni zdający oddał pracę, zauważonych problemów 
zdających itp. Trzeba również wziąć pod uwagę, 
że sam egzamin testowy, ocena i ocenianie za-
wsze pociągają za sobą ryzyko stresu dla osoby 
zdającej, dlatego działanie oceniającego musi to 
uwzględniać.

Bardzo ważna jest analiza uzyskanych wyników. 
Jeśli test został rozwiązany przez wszystkich na 
ocenę bardzo dobrą, można założyć, że składał 
się z zadań zbyt łatwych. Natomiast, gdy więk-
szość zdających radziła z nim sobie z wyraźnymi 
problemami, można przypuszczać, że zadania ce-
chował zbyt wysoki poziom trudności. 

Na zakończenie warto raz jeszcze podkreślić, że 
test osiągnięć jest bardzo ważnym narzędziem 
dydaktycznym, a jego tworzeniu powinna zawsze 
towarzyszyć refleksja nad celowością stosowanych 
rozwiązań oraz ich możliwymi konsekwencjami.

Podsumowanie i wnioski

Podczas egzaminów OSCE przeprowadzanych w 
formie testu najlepiej sprawdziły się zadania za-
mknięte wielokrotnego wyboru, na co niewątpli-
wie miało wpływ ograniczenie czasowe tej części 
egzaminu.  Z obserwacji zdających podczas egza-
minów oraz rozmów ze studentami po egzami-
nach nasuwa się kilka istotnych spostrzeżeń.

1. Wśród zdających studentów zaobserwowano 
duży poziom stresu, co niewątpliwie ma za-
wsze wpływ na wynik egzaminu.  

2. Zdający nie dokonują tzw. oglądu testu, tj. nie 
sprawdzają, czy zgadza się liczba stron, czy 
następne strony arkuszy testu są czytelne pod 
względem jakości kopii itp. 

3. Zdający często przystępują do rozwiązywania 
testu bez przeczytania instrukcji, co skutkuje 
błędnym/nieprawidłowym zaznaczaniem po-
prawnych odpowiedzi, nie wpisaniu wyloso-

wanego numeru w przeznaczonym do tego/
właściwym miejscu.

4. Zdający mają problem z czytaniem ze zrozu-
mieniem.

W ramach przygotowania do egzaminu, warto 
byłoby ze studentami przeprowadzić rozmowę na 
temat konieczności czytania instrukcji testu oraz 
trening czytania ze zrozumieniem i redukcji stre-
su. 
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