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The test for examining of the computer science terminology  

“Informatics around us” – offering research tools 
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Streszczenie 

Artykuł zawiera propozycję autorskiego narzędzia badań. Zaproponowany test służy do ilo-

ściowego określenia zasobu i umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi. Ponadto 

można nim badać wybrane kompetencje komunikacyjne. 

Słowa kluczowe: terminologia informatyczna, narzędzia badań, test, badania językowe. 

Abstract 

The article includes proprietary research tools. The test proposed is used to quantify the abil-

ity of using the information technology concepts. Additionally, selected communication skills can 

be examined with it. 

Key words: technical terminology, tools research, test, language study. 

 

Wstęp 

Badania związane z rozwojem słownictwa prowadzi się głównie poprzez 

obserwację spontanicznych wypowiedzi małych dzieci, podczas których sporzą-

dza się rejestr słów pojawiających się w ich wypowiedziach. W wieku szkolnym 

taką rolę może pełnić analiza wypracowań uczniów, a także innych swobodnych 

ich wypowiedzi. 

Drugim sposobem pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju słownic-

twa oraz kompetencji językowych jest obserwacja zachowań badanych w spe-

                                                      
1 Temat zrealizowano w ramach prac statutowych Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów 

Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
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cjalnie aranżowanych sytuacja, których celem jest sprawdzenie, czy określone 

słowo jest im znane, czy potrafią się nim posługiwać adekwatnie do konkretnej 

sytuacji, a zatem można również sprawdzić, na ile słowo to jest rozumiane. 

Jednym ze sposobów aranżowania specjalnych sytuacji mogą być testy ję-

zykowe zawierające szereg zadań, na podstawie których można zbadać interesu-

jące badacza właściwości osób poddanych badaniu. 

Test jako metoda badań językowych 

Przewagą testu nad innymi metodami jest to, że wszyscy uczestniczący 

w badaniach pracują w identycznych warunkach, mają identyczne zadania, 

a ocena ich pracy jest jednoznaczna. 

Testy mają szerokie zastosowanie w praktyce pedagogicznej, dydaktycznej 

i psychologicznej.  

Testy dydaktyczne służą przede wszystkim do kontroli i oceny efektów pra-

cy nauczycieli i uczniów, podobnie zresztą jak i inne sprawdziany wyników, np. 

kartkówki, sprawdziany i inne prace pisemne, lecz jak podkreśla C. Kupisiewicz 

[2005: 34], są od nich bardziej dokładne i obiektywne. 

Testy psychologiczne z kolei, a szczególnie testy zdolności i osobowości, 

mogą dostarczyć m.in. informacji dotyczących ogólnego poziomu sprawności 

umysłowej uczniów, cech ich charakteru, przeżyć emocjonalnych oraz wolicjo-

nalnych czy motywów postępowania. Informacje takie są pomocne podczas 

wyjaśniania uwarunkowań postępowania uczniów, w tym determinant ich postę-

pów w nauce oraz przyczyn napotykanych trudności w tej kwestii.  

O różnorodności testów stosowanych w pedagogice i psychologii, ich po-

dziale, zadaniach, zastosowaniu, metodach konstruowania samych testów, jak 

i zadań testowych, metodach weryfikacji, standaryzacji, normalizacji, rzetelności 

itp. pisało wielu autorów [Zaczyński 1995: 117–118; Łobocki 2007: 115; Ło-

bocki 2003: 141–172; B. Niemierko 1999: 49, 55–60; Okoń 2003: 344–348; 

Hornowska, Paluchowski 2004: s. 151–191; Brzeziński 2005; Hornowska 

2007a, 2007b], w związku z tym nie będą tutaj one powtarzane. 

Mając na uwadze fakt, że każda nowo opracowana metoda oraz narzędzie 

badań wzbogaca repertuar możliwości dociekań naukowych, w niniejszym arty-

kule zostanie przedstawiona propozycja oryginalnie opracowanego przez autora 

pedagogicznego grupowego testu słownikowego w postaci papierowej do badań 

zbiorowych „Informatyka wokół nas”. Razem z testem „Technika wokół nas” 

[Lib 2015: 38–44] opracowany został na potrzeby badań semantyki i pragmatyki 

terminologii informatycznej i technicznej. Podstawą opracowania testu był test 

„Leksykon” wykonany, znormalizowany i wystandaryzowany na potrzeby ba-

dań terminologii ogólnej przez A. Jurkowskiego [1997] przy współpracy Pra-

cowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Budowa samego testu i występujących w nim zadań jest taka sama jak w teście 

wzorcowym „Leksykon”. Oprócz badań nad semantyką i pragmatyką terminolo-
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gii przynależnej do określonych pól pojęciowych (w przypadku testu „Informa-

tyka wokół nas” polem pojęciowym jest z informatyką) test ten może być także 

przydatny, jak podaje A. Jurkowski, w poradnictwie wychowawczo-zawodowym. 

Szczególnie w przypadku porad dotyczących orientacji zawodowej młodzieży 

kończącej gimnazjum, związanych z zawodami informatycznymi. Ponadto 

w trakcie badań z użyciem tego testu zauważono, że konstrukcja zadań w po-

szczególnych bateriach zadań umożliwia zbadanie również określonych kompe-

tencji komunikacyjnych w zakresie pojęć informatycznych [Lib 2013: 179–191; 

Lib 2007: 52–60; Garwol 2014: 322–327]. Do kompetencji komunikacyjnych, 

które można zbadać proponowanym testem, należą:  

 umiejętność wiązania nazwy z rzeczywistym przedmiotem, czyli nazywa-

nie różnych rzeczy na podstawie ich opisu – umiejętność taka świadczy o znajo-

mości przez badanego danego pojęcia oraz posiadaniu go w zasobie słowniko-

wym, a także o tym, że potrafi przypisać pojęcie do opisywanego desygnatu, 

 umiejętność powiązania nazwy z jego rzeczywistym odpowiednikiem 

poprzez nazywanie różnych rzeczy na podstawie definicji encyklopedycznej – 

rozpoznawanie nazw rzeczy i zjawisk na podstawie encyklopedycznej definicji, 

świadczy o posiadaniu w zasobie językowym nazwy określonego desygnatu, 

 umiejętność doboru wyrazów o podobnym znaczeniu – człowiek znają-

cy wiele słów oznaczających to samo posiada większy zasób pojęć niż osoba 

potrafiąca daną rzecz nazwać tylko jednym terminem; odnosząc to do kompe-

tencji komunikacyjnych, można uznać, że bogaty zasób pojęć bliskoznacznych 

pomaga nadawcy komunikatu w elastycznym dostosowywaniu wypowiedzi do 

sytuacji oraz możliwości percepcyjnych odbiorcy komunikatu; słuchaczowi 

natomiast pozwala na sprawne i płynne dekodowanie tych wypowiedzi, 

 umiejętność precyzowania pojęć – umiejętność dodania do pojęcia pod-

stawowego logicznie pasującego określenia przymiotnikowego to nic innego jak 

umiejętność precyzowania ogólniejszego pojęcia podstawowego mogącego do-

tyczyć grupy desygnatów (przedmiotów należących do danej klasy) o drugi jego 

człon (wyraz) dookreślający całe pojęcie; takie sprecyzowanie pojęcia powodu-

je, że odnosi się ono do jednego konkretnego desygnatu z danej kategorii; umie-

jętność dookreślenia pojęcia podstawowego świadczy o tym, że osoba badana 

posiada w swoim zasobie leksykalnym zarówno pojęcie odnoszące się do danej 

klasy przedmiotów, jak i pojęcia określające bez żadnych wątpliwości konkretne 

desygnaty z danej klasy, 

 umiejętność logicznego uzupełniania zdań – umiejętność sensownego 

uzupełniania zdań przez badanych jest wyznacznikiem sprawności stosowania 

pojęć w bieżącej sytuacji (w zależności od kontekstu zdania lub zastanej sytuacji), 

 umiejętność uzupełniania zdań na podstawie wnioskowania – posługi-

wanie się pojęciami na podstawie wyciąganego ze zdania wniosku jest jednym 

z komponentów kompetencji komunikacyjnych w zakresie logicznego stosowa-
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nia pojęć w oparciu o zawarte w zdaniu przesłanki; umiejętne posługiwanie się 

pojęciami świadczy o ich pełnej operatywności, 

 umiejętność logicznego uzupełniania zdań wyrazami o ustalonej liczbie 

liter – umiejętność stosowania pojęć właściwie do kontekstu zdania świadczy 

o rozumieniu zasadności występowania tego pojęcia w konkretnej wypowiedzi 

i sytuacji kontekstowej; umiejętność taka świadczy o pragmatycznej umiejętno-

ści posługiwania się pojęciami, 

 umiejętność posługiwania się posiadanym zasobem pojęciowym – sto-

sowanie pojęć znajdujących się w słowniku umysłowym człowieka adekwatnie 

do zaistniałej sytuacji i okoliczności jest podstawą istnienia komunikacji wer-

balnej oraz oznajmiania własnych sądów i uczuć; elementy te są niezbędnymi 

komponentami umiejętności komunikacyjnych; w technologiach informatycz-

nych to podstawowa umiejętność odbierania, przekazywania i przetwarzania 

informacji werbalnych w nowe jakościowo komunikaty, a także przekazywanie 

informacji potrzebnych w procesach wytwórczych [por. Lib 2013: 181–188]. 

Określone kompetencje komunikacyjne są potrzebne każdemu człowiekowi 

podczas codziennego użytkowania języka. Wydaje się też, że są szczególnie 

ważne w trakcie nauki szkolnej zarówno ze strony nauczyciela [Sałata 2014: 

420–427] przekazującego nową dla ucznia wiedzę, jak i praktyki konstruowania 

opracowań dydaktycznych dla uczniów [por. Walat 2013: 54–65]. 

Autorski test słownikowy badający język informatyczny: „Informatyka 

wokół nas” 

Test „Informatyka wokół nas” to 10-stronicowy test papierowy zawierający 

na pierwszej stronie metryczkę z rubrykami, do których badani wpisują dane 

służące do interpretacji uzyskanych wyników. Badani wpisują tu numer kodowy, 

szkołę, miejscowość, płeć, wiek, klasę oraz pochodzenie społecznie. Na dalszych 

stronach znajdują się 9 baterii zadań zawierających łącznie 60 zadań testowych. 

W bateriach (jednorodnych pod względem formy i sposobu rozwiązywania) znaj-

duje się różna liczba zadań. Baterie oznaczone są rzymską numeracją, a zadania 

w nich pogrupowane odpowiadają opisanym wyżej kompetencjom komunika-

cyjnym: I – Uzupełnianie zdań; II – Wyrazy o podobnym znaczeniu; III – Jaką to 

ma nazwę?; IV – Określenia; V – Jeśli…; VI – Dziesięć zadań; VII – To samo, 

ale trochę inaczej; VIII – Jak w encyklopedii…; IX – Zadania z ułatwieniami. 

W każdej baterii znajduje się instrukcja sposobu rozwiązywania znajdujących 

się w niej zadań oraz przykład prawidłowo rozwiązanego zadania. 

Zadania, na podstawie których można określić zasób pojęciowy badanych 

uczniów, znajdują się w bateriach zadań II, III, IV, VII, VIII. 

Zadania, na podstawie których można określić umiejętność stosowania po-

jęć, znajdują się w bateriach I, V, VI oraz IX. 

Połowa zadań testowych to zadania zamknięte (zadania w bateriach I–V), 

natomiast pozostałe to zadania otwarte (zadania w bateriach VI–IX). 
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Klucz poprawnych odpowiedzi do testu „Informatyka wokół nas” 
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Podsumowanie 

Test słownikowy badający język informatyczny „Informatyka wokół nas” 

razem z testami „Technika wokół nas” [Lib 2015: 38–77] i „Leksykon” [Jur-

kowski 1997] badającymi język techniczny i ogólny są narzędziami, z wykorzy-

staniem których można kompleksowo podjąć próby badań w zakresie semantyki 

i pragmatyki języka informatycznego, technicznego i ogólnego, a także opisa-

nych w artykule kompetencji komunikacyjnych. A musimy pamiętać, że infor-

matyka i technika to te obszary działalności człowieka, które jak żadne inne 

oddziaływają na język ogólny. Wielu autorów wskazuje, że to dzięki tym obsza-

rom język ogólny codziennie wzbogaca się o nowe pojęcia będące nazwami 

nowych rzeczy i zjawisk, które początkowo funkcjonują w języku specjalistów, 

a następnie przedostają się do języka potocznego, którym posługują się wszyscy. 

Obecnie ten proces przyśpiesza i coraz więcej pojęć do niedawna przynależnych 

inżynierom dziś jest w codziennym użyciu. 
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