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Typy i charakterystyka zadań 

Zadanie testowe to najmniejsza, niezależna cząstka testu, wymagająca od badanego 

udzielenia odpowiedzi. Może mieć postać pytania, polecenia, wypowiedzi niekompletnej lub 

twierdzenia poddanego w wątpliwość. Powinno dotyczyć tylko jednej czynności ucznia i 

wymagać od niego pokonania jednej, istotnej trudności.  

Test osiągnięć szkolnych to zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązania przez uczniów podczas 

jednej lekcji szkolnej, odpowiednio dostosowanych do poziomu i wybranych treści nauczania. 

Test związany jest z pomiarem dydaktycznym. Jako narzędzie pomiaru ma na celu sprawdzić 

i ocenić osiągnięcia uczniów we wskazanym zakresie materiału. 

 

TYPY ZADAŃ:  

 
Zadania otwarte to takie, w których uczeń 
samodzielnie formułuje i zapisuje odpowiedź. 

 
Zadania zamknięte to takie, w których uczeń 
wskazuje jedną lub kilka z gotowych odpowiedzi. 
 

 

z luką (L) 
wyboru wielokrotnego (WW) 
 
 
 

 
krótkiej odpowiedzi (KO) 
 

 
prawda-fałsz (PF) 
 
 

rozszerzonej odpowiedzi (RO) 
 

 
na dobieranie (D) 

 

2. Charakterystyka zadań wraz z przykładami 

 • z LUKĄ (L) Zadaniem tym wymaga się od ucznia uzupełnienia zwrotu, zdania, fragmentu tekstu itd. 

Ze względu na gotowy kontekst wypowiedzi ucznia jest to zadanie rozwiązywane najszybciej, lecz 

najbardziej powierzchownie. 

Zadanie 1. (0–3)  

Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednią formę gramatyczną wyrazu książę w wyznaczone 

miejsce. A. celownik liczby pojedynczej B. biernik liczby pojedynczej  C. celownik liczby 

mnogiej  

1. Temu (A) …………………………… rycerze zazdrościli odwagi.  

2. Lud podziwiał (B) ……………………………. za niezwykłą dobroć.  

3. (C) ………………………….. przybyłym z wizytą oddano honory. 
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• WYBÓR WIELOKROTNY (WW) Polega na wyborze najczęściej jednej poprawnej odpowiedzi z kilku 

podanych. 

• KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (KO) Wymaga od ucznia udzielenia odpowiedzi w postaci jednego słowa, 

liczby, symbolu, jednego lub najwyżej 2–3 zdań albo zredagowania krótkiej odpowiedzi. 

Zadanie 1. (0–3)  

Napisz ogłoszenie o mającym się odbyć plenerze malarskim. Użyj dwóch argumentów, 

którymi zachęcisz do wzięcia w nim udziału. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod 

uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

  

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1. (0–1) Przeczytaj poniższy fragment.  

Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo I spójrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.  

Nazwij podkreślone części mowy.  

nam – ....................................................  

wstąpiłem, spójrzałem – .................................................... 

 

• ROZSZERZONEJ WYPOWIEDZI  (RO) Wymaga od ucznia rozwiniętej odpowiedzi pisemnej. 

 

Zadanie 1. (0–20) Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. 

Temat 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się 

sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur 

wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do innego utworu literackiego. Twoja 

praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.  

 

Temat 2. Napisz opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia, podczas których lis 

przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas podróży. Wypracowanie powinno 

dowodzić, że znasz lekturę Mały Książę. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. 

  

 

Zadanie 1. (0–2)  

Podaj imię i nazwisko bohatera lektury obowiązkowej, który recytuje Redutę Ordona, oraz 

tytuł tej lektury. 

imię i nazwisko bohatera: ….……………………….……………………………………….. ……………………. 

tytuł lektury: ….………………………………………………………………………………………………………………. 
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 WYBÓR WIELOKROTNY (WW) Polega na wyborze najczęściej jednej poprawnej odpowiedzi z 

kilku podanych 

 

Zadanie 1. (0–1) We krwi człowieka występują bezjądrowe fragmenty komórek. 

Ich liczba w 1 mm3 krwi zdrowego człowieka wynosi od 200 do 400 tysięcy. 

Chronią one organizm przed utratą krwi, zatykają uszkodzenia naczyń 

krwionośnych i biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. Dokończ zdanie. 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Opisane składniki morfotyczne 

krwi to  

A. płytki krwi.  

B. krwinki czerwone.  

C. krwinki białe – limfocyty B.  

D. krwinki białe – limfocyty T. 

 

 NA DOBIERANIE (D)  

Wymaga prawidłowego uzupełnienia informacji. Trzon zadań jest częściowo wspólny, a 

częściowo rozdzielony na hasła kolejnych zadań. Podane odpowiedzi pełnią funkcję 

odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych na zmianę. Wśród tego typu zadań występują 

zadania na uzupełnienie luk oraz na wybranie i uzasadnienie pojęcia/terminu/twierdzenia. 

 

Zadanie 1. (0–1) Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. W 

wypowiedzeniu Początki sztuki były ściśle związane z religią i mitem występuje orzeczenie 

A/B, które odnosi się do podmiotu wyrażonego rzeczownikiem  

C/D.  

A. czasownikowe                                                      B. imienne 

C. początki                                                                  D. sztuki 

 

 

 PRAWDA/FAŁSZ (P/F) 

Polegają na rozstrzygnięciu, czy dane stwierdzenie/sformułowanie jest prawdziwe/fałszywe.  

 

Zadanie 1. (0–1) W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. 

Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł. Oceń prawdziwość 

podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F. 

 

Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 

3500 zł. 

P F 

Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których 

jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia 

arytmetyczna zarobków się nie zmieni 

 

P 

 

F 
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WADY  ZALETY  

Zadania otwarte  
 
 
 
 
 
 
 

udzielenie odpowiedzi 
zajmuje dużo czasu  
▪ mały obiektywizm 

punktowania 
 ▪ niewielka liczba zadań w 

jednym teście 
 ▪ czasochłonny proces 

sprawdzania i oceniania  
▪ trudne jest stworzenie 
wersji równoległej testu 

łatwe do skonstruowania 
 ▪ wykluczają zgadywanie 

odpowiedzi 
 ▪ pozwalają na wykazanie się 

samodzielnością i 
kreatywnością ucznia  

▪ pokazują tok pracy ucznia na 
drodze do rozwiązania 

problemu  
▪ wymagają poprawnego 
zastosowania języka oraz 

zapisu 

Zadania zamknięte   
przewaga formy zadań nad 

treścią 
 ▪ podatność na 

zgadywanie  
▪ brak możliwości 

samodzielnego 
formułowania odpowiedzi  
▪ możliwość zgadywania 

odpowiedzi 
 ▪ trudne i czasochłonne do 

skonstruowania 
 
 

szeroki zakres zastosowań 
 ▪ wdrażanie do 

podejmowania decyzji  
▪ obiektywizm punktowania  
▪ krótki czas na udzielenie 

odpowiedzi  
▪ prostsza analiza wyników 

 

Konstruowanie zadań  

 

Zasady tworzenia zadań: 

• kieruj się własnym planem testu, a nie przykładami zadań z innych testów,  

• wczuwaj się w sytuację ucznia rozwiązującego zadania, a nie sytuację nauczyciela, który 

realizuje podstawę programową,  

• najpierw zajmij się treścią kształcenia, a potem formą zadania,  

• staraj się, by polecenia były jasne i zwięzłe, maksymalnie uproszczone i oczyszczone ze 

zbędnych słów i symboli, jeśli nie chodzi o pomiar umiejętności czytania trudnych tekstów,  

•  stosuj w miarę możności język ucznia, gdyż poziom ścisłości języka powinien odpowiadać 

szczeblowi kształcenia ucznia, a nie szczeblowi wykształcenia nauczyciela. 

 2. Właściwe cechy zadań testowych:  

• poprawność merytoryczna i językowa,  

• język dostosowany do wieku ucznia,  

• zgodność z wymaganiami podstawy programowej,  
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• jasność i zwięzłość sformułowań,  

• odpowiedni stopień trudności. 

 

Budowa zadania zamkniętego 

O żywocie ludzkim  

Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy,  

Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy;  

[…] Zadanie Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zacność, uroda, 

moc, pieniądze, sława to dla podmiotu lirycznego  

A. Poprawna 

odpowiedź 

A. wartości przemijające, mało znaczące.  

B. wartości, o które należy zabiegać w życiu.  

C. wartości, bez których nie można godziwie żyć.  

D. wartości niezbędne do otrzymania życia wiecznego     

 

 

Tekst źródłowy  

Polecenie zadania  

A. B. C. Niepoprawne odpowiedzi  

 

Budowa zadania otwartego  

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy 

rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur 

wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do innego utworu literackiego. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.  

❖ forma  

❖ problem 

 ❖ lektura obowiązkowa  

❖ inny utwór literacki  

❖ co najmniej 200 wyrazów (wskazówki formalne) 
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Zadanie otwarte sprawdza kilka umiejętności, uczeń musi również wykonać wiele czynności. Każda 

umiejętność lub czynność musi zostać oceniona/sprawdzona, dlatego stosuje się szczegółowe 

kryteria oceniania, którym przypisuje się punkty lub poziomy. W przypadku powyższego zadania 

uczeń może otrzymać aż 20 punktów w 8 w następujących kryteriach: 

 1. Realizacja tematu wypowiedzi (2 pkt)  

2. Elementy twórcze/elementy retoryczne (5 pkt)  

3. Kompetencje literackie i kulturowe (2 pkt)  

4. Kompozycja tekstu (2 pkt)  

5. Styl (2 pkt)  

6. Język (4 pkt)  

7. Ortografia (2 pkt)  

8. Interpunkcja (1 pkt)  

 

Czynności nauczyciela budującego zadanie w pięciu krokach. 

I. Wybierz wymaganie ogólne i szczegółowe z podstawy programowej.  

II. Określ czynności ucznia.  

III. Zbuduj zadanie – polecenie; wybierz formę zadania; w przypadku zadań zamkniętych 

przygotuj przemyślane odpowiedzi,  zadanie możesz wzbogacić materiałem źródłowym, 

np. tekst, plakat, obraz, wykres, tabela itd. Upewnij się, że polecenie jest jednoznaczne i 

będzie zrozumiałe dla ucznia.  

IV. Przygotuj rozwiązanie zadania – w przypadku zadania zamkniętego prawidłową 

odpowiedź, w zadaniu otwartym przykładowe/oczekiwane rozwiązanie.  

V. Zaproponuj punktację zadania. 

 

Budowa testu 

Na test składa się wiele zadań, mogą być samodzielne lub połączone. Zadania połączone tworzą wiązki 

zadań. Na test mogą składać się również zadania otwarte, wskazane jest jednak stosowanie zadań 

otwartych krótkiej odpowiedzi i z luką. Jak zbudować test? Czynności konstruktora testu: 

I. Opracowanie koncepcji testu: określenie adresata testu; sprecyzowanie celu pomiaru, 

któremu test ma służyć; określenie rodzaju testu, np. test sprawdzający wielostopniowy z 

języka polskiego; ustalenie zakresu treści nauczania (materiału, celów, wymagań), które 

będą objęte sprawdzaniem.  

II.  Sporządzenie planu i kartoteki testu: analiza wybranego zakresu treści; sporządzenie listy 

umiejętności, które uczeń miał opanować; ustalenie liczby zadań i podział wg: kategorii 

celów, materiału, wymagań na poszczególne stopnie.  

III. Konstruowanie zadań i przygotowanie testu: wybór form i typów zadań; wstępna analiza 

zadań; ustalenie kolejności zadań; napisanie instrukcji dla ucznia; opracowanie schematu 

punktowania i karty odpowiedzi. 
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Weryfikacja poprawności konstrukcji zadań. 

 1. Czy zadanie dotyczy ważnego aspektu (lub aspektów) tematu? Należy unikać 

„drobiazgowego” pytania o szczegóły mniej istotne.  

2. Czy zadanie reprezentuje taki poziom wiedzy, jakiego należy oczekiwać od ucznia? 

Zadanie nie powinno być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. 

 3. Czy w każdym zadaniu problem zasadniczy jest sformułowany jasno i dokładnie? 

Dwuznaczne lub niejasne sformułowania mogą wprowadzić w błąd ucznia i pozbawić 

zadanie trafności.  

4. Czy zadanie jest napisane tak zwięźle, jak to możliwe, aby było jasne i kompletne? 

Zbędne słowa wydłużają czas zapoznawania się z treścią; test, sprawdzian, praca klasowa 

powinny kontrolować wiedzę w zakresie określonego przedmiotu, a nie szybkość czytania.  

5. Czy typ zadania został dobrany najlepiej dla danego zagadnienia lub tematu? Problem 

trudny do sformułowania w zadaniu jednego typu, może być znacznie lepiej wyrażony w 

zadaniu innego typu.  

6. Czy uniknięto podwójnych zaprzeczeń? Temat zawierający podwójne zaprzeczenie, 

zwykle może być poprawiony przez przeredagowanie na formę twierdzącą lub przez 

zmianę typu zadania.  

7. Czy forma (np. gramatyczna) zadania oraz wszystkich dystraktorów jest poprawna? Np. 

w zadaniach typu WW wszystkie alternatywy muszą pozostawać w zgodności 

gramatycznej z główką (trzonem) i ze sobą.  

8. Czy każdy dystraktor nosi pozory poprawności? Naiwne lub nonsensowne dystraktory 

nie oszukają nikogo, natomiast powodują zmniejszenie liczby działających alternatyw, 

przez co zadanie staje się łatwiejsze niż planowano.  

9. Czy cały test został sprawdzony? Pod kątem braku powtórzeń oraz celem upewnienia 

się, że żadne zadanie nie daje wskazówek do rozwiązania innego, zwłaszcza następnego 

zadania.  

10. Czy zadania nie układają się w ciągi lub grupy zadań logicznie lub merytorycznie 

powiązanych? Takie sytuacje ułatwiają egzaminowanym udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi wyłącznie w wyniku kontekstu sąsiednich zadań.  

11. Czy nie jest zbyt duża liczba zadań, w których prawidłowa jest odpowiedź ostatnia, 

zawierająca treść „wszystkie powyższe” lub „żadne z powyższych”? Takie zadania często 

najłatwiej ułożyć, a ich nadmierna liczba będzie przyczyną zbyt małej liczby zadań, w 

których prawidłowe dystraktory (werstraktory) zostaną zapisane przy innych literach. 

 

 

Opracowała: Małgorzata Rydelek 

doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii 

 

 

 

Przydatne linki:  

https://www.ore.edu.pl/2017/12/ppko/- link do podstaw programowych 

wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej  

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ - dostęp do arkuszy, informatorów, 

materiałów dodatkowych 

https://www.ore.edu.pl/2017/12/ppko/-
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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