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A puding próbája: 
Alapszintű angol feladatok 
bemérésének tapasztalatai

Bevezető
A Nemzeti alaptanterv 1998-as bevezetését megelőzően alapozó munkálatok indultak 
meg az idegen nyelvi alapműveltségi vizsga előkészületeként. Az eredeti elképzelések 
szerint a tizedik évfolyam végén letehető nyelvi vizsga 2002-ben kerülne bevezetésre, 
és alapszinten mérné a közoktatásban elért nyelvtudást (a vizsgareform hátterét rész
letesen tárgyalja Fekete, Major és Nikolov 1999). Bár a vizsga státusza az utóbbi évben 
a kerettantervek elkészültével, a Nemzeti alaptanterv átdolgozásával, valamint az 
iskolakötelezettség idejének várható kitolásával bizonytalanná vált, az 1997 óta készülő 
dokumentumok alapján elkészült feladatok - más tantárgyakhoz hasonlóan - kipróbá
lásra kerültek 1999 júniusában. Reményeink szerint ez a munka nem volt hiábavaló, 
hiszen a hazai közoktatásban várhatóan megvalósul a vizsgareform, és a fokozott 
társadalmi elvárásoknak megfelelően sikerül olyan megbízható és érvényes vizsgarend
szert kidolgozni, mely átveheti a pénzért letehető külső állami nyelvvizsgák helyét.

A kilencvenes évek során az idegen nyelvek tudásának igénye rendkívüli módon 
felerősödött, de a közoktatás egyre kevésbé képes a követelményeknek megfelelni 
(Nikolov 1999a). Az oktatási kormányzat tett lépéseket a minőségbiztosítás irányába, 
de az intézményi háttér, a résztvevők szerepkörei, valamint az új vizsgák bevezetésének 
ideje és hatásköre a mai napig tisztázatlan. Az idegen nyelvi vizsgák jövője szempont
jából a mai napig kérdéses az Országos Közoktatási Intézet (OKI), az Országos 
Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont (OKÉV), és az Országos Közoktatási Szolgál
tató Iroda (OKSZ1) szerepköre: melyik intézmény feladata a új vizsgák kidolgozása, 
hány szintre, milyen határidővel, és kinek a dolga lesz a vizsgák lebonyolítása. Mind
ezek ellenére az alapszintű vizsga előkészítése angolból meglepően jó ütemben és 
látványosan haladt előre az OKI Alapműveltségi Vizsgaközpontja (OKIAVK) irányí
tásával és a British Council támogatásával, és a többi tantárgytól eltérően, az érettségi 
reformján dolgozó kollégákkal (OKI Értékelési Központja) közösen.

Fentiekből következően a feladatok kidolgozása és kipróbálása kiegyensúlyozatlan 
körülmények között történt, de szakmailag sokat tanultunk a folyamatból. Ez a cikk ezt 
a tanulási folyamatot dokumentálja. Először a kipróbálás hátterét vázoljuk fel, majd a 
résztvevőket jellemezzük. Ezt követően az 1999. júniusi kipróbálás lebonyolítását 
részletezzük, amit az eredmények részletes elemzése követ. A statisztikai elemzés 
példákon keresztül mutatja be a klasszikus és IRT-s tesztelemzés lépéseit és eredmé
nyeit. Az adatokból az egyes iskolatípusokban, különböző évfolyamokon és feladattí-
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pusokon nyújtott teljesítményeket értékeljük, majd végezetül az iskolák visszajelzéseit 
foglaljuk össze.

A kipróbálás célja és háttere
A célok a következők voltak:

• Előzetesen kis mintán kipróbált feladatok nagy mintán történő bemérése minden 
tantárgyból, amiből elkészültek használható feladatok.

• Élő idegen nyelvekből csak angolból készültek feladatok, mivel a hivatalos 
elképzelés szerint először ezen a nyelven kerültek kipróbálásra a szöveg- és 
feladattípusok, a többi nyelv pedig az eredmények tükrében és újabb források 
elérhetőségével kerülnek majd sorra.

• Kizárólag írásbeli feladatokat próbáltunk ki minden tantárgyból, szóbeli feladatok 
ezért nem szerepeltek a projektumban.

• Hallott szöveg értését mérő feladatokat sem állt módunkban kipróbálni, mivel a 
kazetták sokszorosítása és a lebonyolítás nem volt biztosítható.

• Mivel minden tantárgyból nyolc különböző füzet készült, angolból is ennyi füzetet 
állítottunk össze.

• A rendelkezésre álló idő minden tárgyból, így angolból is, 45 perc volt.
• A feladatok kipróbálásán túl egy kérdőív segítségével összefüggéseket kerestünk 

a nyelvtanulással töltött évek, a heti óraszámok, a feladattípusok ismertsége, 
egyéb nyelvvizsgák megléte, a diákoknak a feladatok nehézségéről alkotott véle
ménye és a nyelvi teljesítmények között.

A résztvevő diákok
Az alapműveltségi vizsga problémás státusza miatt önként jelentkező iskolákban 
történt minden tárgyból a feladatok kipróbálása: az iskolák maguk dönthették el, mely 
tantárgyakból kívánják diákjaikkal kitöltetni a feladatokat. Emiatt a minta nem repre
zentatív, és az eredetileg 10. évfolyamos diákok számára tervezett füzeteket 8., 9. és 
10. évfolyamos diákok oldották meg. A kipróbálásban 811 iskola vett részt, közülük 
körülbelül 500 jelentkezett angolra is. A nyolc feladatlapot összesen 8212 diák töltötte 
ki, sokkal több, mint amennyire a feladatok megbízható kipróbálásához szükség lett 
volna. A jelentkező iskolák mindegyike kapott a feladatlapokból, így adódott a kívána
tosnál jóval magasabb létszám.

Az 1999. júniusi kipróbálás ütemezése és lebonyolítása
Az angol feladatokat a többi tantárggyal egy időben, azonos feltételek között próbáltuk 
ki. Annak ellenére, hogy az előkészületek során 1997-ben több feladat is elkészült a 
Részletes vizsgakövetelmények és a vizsgáztatás eszközei, módszerei (Cseresznyés, 
Horváth, Martsa, Nikolov, Pércsich, Sulyok, Szabó és Szabó 2000) című dokumentum 
kidolgozásával párhuzamosan, 1998 februárjára, amikor a kismintás kipróbálásokat 
bonyolítottuk, nem állt rendelkezésre elegendő megfelelő minőségű olvasott szöveg 
értését és íráskészséget mérő feladat. Ezért a részletes követelmények előírásait tükröző 
feladatokat kellett egy hónap alatt készíteni.

A megírt feladatokat először családtagjainkon, barátainkon és kollégáinkon próbál
tuk ki a kismintás bemérések előtt. A tapasztalatok tükrében az utasításokat pontosítot- 
tuk, az autentikus szövegeket módosítottuk, vagy elvetettük. Ezt követően állítottuk
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össze a nyolc feladatlapot, melyek mindegyike két olvasott szöveg értését és egy 
íráskészséget mérő feladatot tartalmazott. Ezeket négy középiskola 10. évfolyamos 
diákjain próbáltuk ki, füzetenként ötven diákon. Ehhez az előzetes kipróbáláshoz lelkes 
pécsi tanárokat kértünk fel, akiknek nem állt módunkban fizetni, de a munka végeztével 
egy értékes szótárt kaptak ajándékba a British Counciltól.

1999 áprilisában és májusában a 24 feladatot központilag értékeltük, az adatokon 
számítógéppel elvégeztük a szükséges statisztikai elemzéseket. Az eredmények tükré
ben ismét néhány módosítást hajtottunk végre: az olvasási feladatokban a rosszul 
működő itemeket megváltoztattuk vagy kihagytuk, az angol nyelvű utasításokat és a 
feladatlapok külalakját egységesítettük. Az írásfeladatokban egyszerűsítettük a feladat 
megszövegezését és egységesen 100 szóban határoztuk meg a létrehozandó szöveg 
hosszát.

Az előzetes kismintás kipróbálás eredményei kedvezőek voltak, egyetlen dologtól 
eltekintve: az egyik iskolában a diákok közel fele hozzá sem fogott az íráshoz, míg az 
olvasási feladatokat viszonylag jól oldották meg. Kiderült, hogy az iskolában lebonyo
lító tanár - levelünk tartalmával ellentétben - a kevés óraszámban tanuló diákokat nem 
bátorította a levélírási feladatra, azt állítva, hogy ez magasabb tudásúaknak való. A 
diákok, mivel tét nélkül töltötték ki a feladatlapokat, meg sem kísérelték az írásfelada
tot. A többi iskolában a tanulók láthatóan minden tőlük telhetőt megtettek, és érdeklőd
ve várták eredményeiket.

Az előzetes kipróbálásban résztvevő iskolák diákjaik naplósorszám szerint lekódolt 
eredményeit kapták vissza, és a diákokat tanító kollégákat arra kértük, hasonlítsák össze 
a feladatlapokon nyújtott teljesítményeket a tanulók egyébként tipikus teljesítményé
vel. Véleményük egybehangzó volt: a rendszeresen jól teljesítő diákok jobb eredményt 
értek el gyengébb társaiknál. Ugyanakkor két iskolában néhány diák magasabb pont
számot ért el a vártnál, és ez kellemes meglepetést okozott számukra.

A statisztikai elemzésből kiderült, hogy egyes füzetekbe két könnyebb, míg mások
ba két nehezebb olvasási feladat került. A végső változatokban arra törekedtünk, hogy 
minden füzetbe egy könnyebb feladat mellé egy nehezebb kerüljön. Ugyanakkor azt 
nem tudtuk biztosítani, hogy a nyolc füzet azonos nehézségű feladatokat tartalmazzon, 
mivel nem állt rendelkezésre bemért feladat. A nyolc feladatlapban különböző szöveg- 
és feladattípusok kerültek egymás mellé.

Az előzetes kipróbálás után az egyik írásfeladatot végleg el kellett vetnünk. Egy
szerű, autentikus formanyomtatványból állt, amilyet egy nemzetközi levelezőklubba 
belépéskor kell kitölteni. Ennek a korosztálynak a megcélzott nyelvi szinten a feladat 
érdekesnek és reálisnak tűnt. Annak ellenére, hogy a nemzetközi szakirodalom és az 
európai követelmények mindenütt felsorolják az ilyen típusú egyszerű, életszerű írás
feladatokat, mivel értékelésük objektiven kulccsal megoldható és egyszerű, a diákok 
válaszaiból kitűnt, hogy nem alkalmas nyelvi értékelés céljára. Már a feladattípus maga 
is kérdéses, mit mér: inkább olvasást vagy írást? Az előzetes kipróbálás során fény 
derült egy súlyos ellentmondásra a feladattípussal kapcsolatban: a füzetek kiosztásakor 
a diákokat gondosan lekódoltuk, majd a feladatban nevüket, lakcímüket, életkorukat, 
hobbijukat kellett angolul beírniuk. A tanulók jelentős része érzékenyen reagált: 
igyekeztek kilétüket titkolva vicces megoldásokat produkálni, például a nevük helyett 
híres sztárokét, életkorukhoz gyakran 99 vagy 101 évet, lakcímükhöz egzotikus helye
ket (pl. Beverly Hills) írtak be. Meglepetésünkre, többen két különböző iskolában
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tipikus roma családnevet jelöltek meg. Nem tudhatjuk, ugyanezek a diákok éles helyzetben 
hogyan reagáltak volna, de úgy ítéltük meg, a feladat ilyen formában nem alkalmas arra, 
hogy vele angol nyelvtudást mérjünk, ezért elvetettük. A feladattípust ennek következtében 
a részletes követelmények közül is kivettük, és helyette egy jól működő feladat újabb 
változatát alkalmaztuk (naplóbejegyzéseken alapuló irányított fogalmazást).

Az írásfeladatok értékelésére kritériumokból álló szempontsort állítottunk össze, 
melyet öt kollégával hét különböző feladaton kipróbáltunk, az észrevételek tükrében 
módosítottunk, majd véglegesítettünk. Végül a kismintás előzetesen kipróbált felada
tokból összeállt májusra a nyolc végleges füzet, melyet az 1999. júniusi beméréskor 
használtunk.

Júniusban a nyolc füzetet különböző iskolatípusokban és évfolyamokon kitöltötték 
a diákok. Az iskolák egy „mesterkópiát” kaptak postán fénymásolási célra, ezeket a 
kívánt létszámnak megfelelően lemásolták, és a diákokkal órarendjükhöz igazodva 
megoldatták minden külső kontroll nélkül. A kitöltött feladatlapokat aztán postán 
visszaküldték a szegedi OKIAVK-ba központi értékelés céljára. Az iskolák a feladat
lapokkal együtt az olvasási feladatok megoldó kulcsait és a fogalmazások értékelési 
szempontjait is megkapták, ezzel bátorítva de nem kényszerítve őket diákjaik munká
jának helyi értékelésére. Nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, a feladatlapok 
zöme érintetlenül érkezett a központi értékelésre. Nyilvánvalóan a tanévvégi tennivalók 
elfoglalták a szaktanárokat, a mérésről is kevés iskola fejtette ki véleményét (részlete
sebben erről később).

Július és augusztus folyamán az írásfeladatokat központilag értékeltük, egy kisebb 
hányadukat egymástól függetlenül két kolléga is pontozta. Az olvasási feladatok adatai 
objektiven értékelhetőek voltak, ezekkel nem volt más tennivaló, majd az adatok 
számítógépbe kerültek és elemzésük szeptemberben készült el. Ezek egy részét az 
Angoltanárok Egyesülete konferenciáján ismertettük (Nikolov 1999b), míg egy angol 
nyelvű tanulmányban részletesen is elemeztünk (Nikolov, Pércsich és Szabó 2000).

Az 1999. júniusi felmérés részletes eredményei
A nyolc füzetet (Al, A2,.... D2) összesen 8212 diák töltötte ki. Az 1. sz. táblázat 
bemutatja, melyik füzetet hány diák oldotta meg.

1. sz. táblázat. Az egyes füzeteket megoldó diákok száma

Füzet Diákok száma

A1 1142
A2 1025
B1 1155
B2 930
C1 1093
C2 909
D1 1059
D2 899

Mint a táblázatból leolvasható, a résztvevők száma igen magas. A kipróbálás céljára 
elegendő lett volna száz és kétszáz közötti diák, de mivel jóval több iskola jelentkezett, 
és kellemetlen lett volna őket elutasítani, minden intézmény a kért számban kitöltette
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a feladatokat. Ugyanakkor fontos adat, hogy ebből a létszámból az eredetileg meg
célzott 10. évfolyamosok éppen ennyien szerepeltek.

Mind a nyolc füzet négy A4-es oldalból áll, melyek két olvasott szöveg értését 
(P1+P2) és egy íráskészséget mérő feladatot (P3), valamint egy rövid, háttéradatokat 
kérő kérdőívet tartalmaz. A 16 olvasási feladat mindegyike párosításon alapul és 7 
vagy 8 itemet tartalmaz. A füzet első két feladatára összesen 15 vagy 16 pont az 
elérhető maximum (P1+P2), és 16 pont a P3 jelű, körülbelül 100 szavas irányított 
fogalmazásra.

A kipróbált feladatok jellemzése
Összesen 16 olvasási és 8 írásfeladatot próbáltunk ki. Sajnos, az egyik olvasási feladat 
(A2P2) a végső szövegszerkesztés alkalmával tönkrement, mivel a szövegszerkesztő 
program két itemet összevont. A hibát az OKIAVK-ban nem észlelték, így a feladat 
hibásan szerepelt a végső változatban: 8 helyett csak 7 itemet tartalmazott, míg 8 választ 
kellett megadni. A tanulság egyértelmű: a füzetek legvégső változatának alapos ellenőr
zésére is elegendő időt kell adni, az idő hiánya nem lehet mentség.

Az olvasási feladatok a következő szövegtípusokat tartalmazzák: cikkek ifjúsági 
magazinokból (B1P1; A2P1; B2P1; D2P1), természettudományos ismeretterjesztő 
könyvek rövid, de teljes szövegei (A1P1; B1P2; C1P1 ; C1P2; D1P1; B2P2; C2P1; 
D2P2) és újságcikkek (A1P2; D1P2; C2P2). A felhasznált szövegek mind eredetiek 
(autentikusak), és néhány kivétellel tizenéves olvasóközönségnek szólnak. Az első 
kismintás kipróbálást követően a szövegek egy részét „szerkesztettük”: például az egyik 
ifjúsági magazin eredeti címét - 19 - megváltoztattuk She-re, mert a szám zavarónak 
tűnt. Másik változtatásként a rövid szövegek címmel történő párosításakor a címeken 
kicsit változtattunk, hogy elkerülhető legyen a feladat megoldása szóazonossággal, és 
az egész szöveget át kelljen nézni a helyes megoldáshoz.

Annak ellenére, hogy körültekintően jártunk el a feladatok megírásakor, néhány 
problémával szembe kellett néznünk. Már a feladatok bírálata során kiderült, hogy 
néhány szöveg rövidebb a kívánatosnál: a részletes követelmények szerint 200 szónál 
hosszabbaknak kellene lenniük, de autentikus forrásokban ennél rövidebb és egyéb 
szempontból megfelelő szövegeket találtunk. A részletes követelmények nem tartal
maztak (de kis sem zártak) kvíz jellegű és interjú-szövegeket, melyeket a feladatokhoz 
használtunk. Más típusú probléma, hogy egyes itemekben elkerülhetetlen volt a szavak 
egyezésén alapuló megoldás. Ezeknek a hiányosságoknak nem szabad a jövőben 
előfordulniuk, de ehhez elegendő időnek kell rendelkezésre állni, hogy a csapdákat 
elkerüljük. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, az adatok statisztikai elemzése értel
mezhető és lényeges eredményeket tárt fel, bár megtapasztaltuk milyen bonyolult dolog 
a színvonalas feladatírás. Rendkívül nehéz megfelelő hosszúságú és minőségű auten
tikus szöveget találni.

A nyolc írásfeladat mind más típust képviselt. Egyiket (A1P3) egy kép alapján 
kellett megalkotni, ami a többi feladatnál több kreativitás igényelt: egy irodát ábrázoló 
kép alapján kb. száz szavas fogalmazást kellett írni az ott dolgozó nő munkájáról és 
napirendjéről. A diákok igen sokféle szöveget hoztak létre. Nem volt világos, kinek és 
miért kell írniuk, mennyire kell a képre alapozniuk, írhatnak-e detektívként. A szövegek 
szerkezete is igen eltérő képet mutatott, ezért is nehéz volt a szempontsort alkalmazni 
az értékeléskor. A tapasztalatok összesítésekor megállapítottuk, hogy bár a tananyagok
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sok hasonló feladatot tartalmaznak, itt mégsem volt elegendő támpont az utasításban. 
Hasonló feladatok alkalmazásakor sokkal körültekintőbben kell irányítani a diákokat.

A hét másik írásfeladatban száz szóban kellett levelet írni. Közülük kettőben (B 1P3; 
D1P3) rövid naplóbejegyzések alapján kellett egy baráti levelet megfogalmazni, három 
pedig bemutatkozó levelet igényelt: egyikben angol családnak (C1P3), másikban 
levelezőtársnak (C2P3), a harmadikban pedig a magyar diákhoz vendégségbe érkező 
cseregyereknek (D2P3). Két feladatban eredeti hirdetésekre kellett érdeklődő levelet 
írni: egyikben könnyű nyári diákmunka iránt érdeklődtek (A2P3), a másikban ifjúsági 
szállást rendeltek a maguk számára (B2P3).

Hagyományos item-analízis*
A hagyományos item analízis segítségével fontos információt kaptunk arról, hogy 
hogyan működtek a feladatok. Mivel nagyon sok adatról van szó, itt nem térünk ki az 
item-szintű elemzésre, csak a feladatok egészére vonatkozó eredményeket mutatjuk be. 
Ahogy a 2. sz. táblázat mutatja, a feladatok közel felének nehézségi szintje magasabb 
volt, mint a vizsgált csoport képességszintje. A tizenhat feladatból hét túl nehéz volt a 
mintába került tanulók számára. Azokat a feladatokat tekintettük „nehéznek”, melyek 
esetében a helyes válaszok aránya nem érte el az 50%-ot. Ez a megközelítés önkényes, 
de jól jellemzi a tanulók teljesítményét.

2. sz. táblázat. A 16 olvasás feladat eredményei

Füzet Feladat N Itemek száma Helyes válaszok (%) Átlag Szórás

A1 1 1142 8 67 5.3 2.5
A1 2 1142 8 35 2.8 2.4
A2 1 1025 7 75 5.2 2.1
A2* 2 1025 8 7 0.5 1.1
B1 1 1155 7 75 5.2 2.0
B1 2 1155 8 48 3.8 2.4
B2 1 930 7 76 5.3 2.1
B2 2 930 8 35 2.7 2.5
C1 1 1093 8 37 2.9 2.5
C1 2 1093 8 68 5.4 2.6
C2 1 909 8 43 3.4 2.6
C2 2 909 7 83 5.7 1.9
D1 1 1059 8 48 3.8 2.7
D1 2 1059 7 74 5.1 2.0
D2 1 899 7 65 4.5 1.9
D2 2 899 8 80 6.3 2.2

A teszt változatok szerkesztésének elsődleges szempontja az volt, hogy a tesztfüzetek
ben egyaránt helyet kapjanak a célcsoport várható szintjével közel azonos és annál 
valamivel nehezebb feladatok is. A táblázatból leolvasható teljesítménykülönbségek 
egy része tehát nem meglepő. Nyilvánvalónak látszik azonban, hogy a feladatok

* A magyarban is egyre terjedő item-analízist meghagytuk nemzetközi angol formájában, mert a „tét
elelemzés” félrevezető lenne az iskolai keretben. (A szerk.)
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nehézségi szintje meghatározásához nem lesz elegendő a becslés, hanem a tesztanalízis 
egzakt módszereit kell ötvözni a tanári tapasztalatokkal. A most kipróbált és bemért 
feladatok közül néhányat feltehetően nem célszerű alapszinten használni - ezek a 
nehezebb feladatok viszont a vizsga magasabb szintjein jól beválhatnak.

A kipróbált olvasásfeladatok megbízhatósági szintje (Cronbach’s Alpha) meg
felelőnek bizonyult. A 0,8 fölötti megbízhatósági érték már jónak tekinthető. Az is 
kedvező jel, hogy ezeket az értékeket olyan, 7-8 itemet tartalmazó feladatokra kaptuk, 
ami 15-20 itemet tartalmazó feladatok esetében is ritka. (Az itemek számának csök
kenésével a megbízhatósági szint is csökken.)

3. sz. táblázat. A kipróbált olvasás feladatok megbízhatósági és átlagos diszkriminációs értékei

Füzet Feladat N Itemek száma Cronbach's Alpha Diszkrimináció

A1 1 1142 8 .83 .89
A1 2 1142 8 .83 .90
A2 1 1025 7 .84 .98
A2* 2 1025 8 .72 .95
B1 1 1155 7 .80 .92
B1 2 1155 8 .83 .89
B2 1 930 7 .83 .96
B2 2 930 8 .82 .86
C1 1 1093 8 .83 .88
C1 2 1093 8 .87 .95
C2 1 909 8 .84 .88
C2 2 909 7 .86 .97
D1 1 1059 8 .86 .91
D1 2 1059 7 .82 .95
D2 1 899 7 .79 .82
D2 2 899 8 .87 .98

A feladatok átlagos diszkriminációs értékei - melyek alapján arra következtethetünk, 
hogy a feladat mennyire különíti el a jobb és gyengébb képességű tanulókat - szintén 
kedvezőek: a 0,8 már jó, a feladatok többsége viszont a 0,9-es értéket is meghaladja.

IRT elemzés
Bár az adatok klasszikus elemzése számos kérdésre választ ad, a feladatok és az itemek 
működésének még teljesebb megismerése érdekében célszerű egy másik adatelemzési 
megközelítést is alkalmazni, nevezetesen a valószínűségi tesztelméletet, más szóval az 
IRT (Item Response Theory) analízist. A tényleges elemzés előtt azonban tekintsük át 
röviden az IRT főbb jellemzőit.

Az IRT, melyet „látens képesség elméletként” is ismernek, a 60-as években szü
letett, s gyökereit a pszichológiai méréselméletben találjuk, nyelvi mérés céljaira 
azonban csak a 80-as évek közepén kezdték alkalmazni. Lord és Novick (1968, 359) 
szerint a „látens képesség” kifejezés eredetileg egy olyan feltételezett pszichológiai 
konstruktumra vonatkozott, amely egy vizsgált személy megfigyelt viselkedésének 
szolgál alapul. Amint Wainer és Messick (1983, 343) kifejtik, mérési kontextusban ez 
a definíció azt jelenti, hogy a látens képesség egy olyan jellemző vagy attribútum, amely
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a feladatokat megoldó személy válaszainak konzisztenciájáért felelős. Egy ilyen ké
pességet elképzelhetünk egy egyenesként is, melyen elhelyezhetjük a vizsgált szemé
lyeket és itemeket, előbbieket képességi, utóbbiakat nehézségi szintjük szerint. A 
vizsgált személyek elhelyezkedése ezen az egyenesen, mely numerikus skálaként is 
felfogható, az alapján állapítható meg, hogy milyen válaszokat adnak megfelelő Re
mekre (Hulin, Drasgow és Parsons 1983, 15). Más szóval, az IRT azt tételezi fel, hogy 
minden itemnek rögzített nehézségi szintje van, s ha különböző nehézségi szintű 
itemeket válogatunk össze, az ezekre adott válaszok lehetővé teszik egy adott személy 
képességi szintjének meghatározását. A gyakorlatban az IRT egy adott személynek egy 
adott itemre adott helyes válaszának valószínűségén alapul.

Az elemzés során vizsgált item-paraméterek függvényében az elmélet alapján 
három modellt állítottak fel. Az egy paraméteres modellben (melyet megalkotójáról, a 
dán matematikus, Georg Raschról Rasch-modellként is ismernek) az item nehézsége 
és a vizsgált személy képessége egyazon paraméter két megjelenési formájaként kerül 
definiálásra, s így egyazon skálán el is helyezhető. Ily módon bármely item nehézségi 
szintje közvetlenül összehasonlítható egy adott személy képességével. Ebben a modell
ben az egyszerűség és a gyakorlati alkalmazás megkönnyítése érdekében az itemeket 
úgy kezelik, mintha egyforma volna a diszkriminációs indexük. Az egy paraméteres 
modellt viszonylag egyszerű alkalmazni, s megbízható eredményekkel szolgál már 
mindössze százfős minta esetén is. A két paraméteres modell figyelembe veszi az 
itemek között esetlegesen meglévő diszkriminációs különbséget is; s bár ez nagyobb 
pontosságot eredményez, azt is jelenti egyben, hogy a modell nagyobb komplexitása 
miatt nagyobb - legalább kétszáz fős - mintára és bonyolultabb szoftverre van szükség. 
A háromparaméteres modell még a találgatást, illetve a vizsgált személyek egyéb 
rendellenes viselkedését (pl. csalás) is figyelembe veszi, ám ennek az az ára, hogy 
minimum ezer fős mintára van szükség (Alderson, Clapham és Wall 1995, 91).

Mindhárom modell matematikai háttere meglehetősen bonyolult, ebből adódóan itt 
nem tárgyaljuk őket. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy valamennyi modell 
statisztikai természetű. Ez azt jelenti, hogy a minta nagysága döntő fontosságú a 
számítások pontossága szempontjából. Részben éppen ez az oka annak, hogy a Rasch 
modell szélesebb körben terjedt el, mint a másik kettő. Az érdeklődők számára az 
IRT-ről és a három modellről általában részletesebb képet ad Crocker és Algina (1986), 
Hambleton, S waminathan és Rogers (1991), valamint Henning ( 1987), a Rasch modell
ről pedig Wright és Stone (1979), illetve McNamara (1996).

A valószínűségi tesztelmélet nyilvánvaló komplexitása felveti a kérdést, vajon 
milyen előnyöket nyújt ez a megközelítés a hagyományos eljárásokhoz képest. Amint 
a szakirodalom általában (pl. Cohen 1994,102) leírja, a klasszikus tesztelméletben egy 
item nehézsége az erre az itemre adott helyes válaszok és az összes válasz hánya
dosaként adható meg. Ily módon bármely item nehézségi szintje mindig attól függ, 
milyen képességű populációban került bemérésre. Az IRT azonban lehetővé teszi egy 
objektív item-nehézségi sorrend felállítását, mely egybevethető a vizsgált személyek 
képesség értékeivel. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy vizsgázók egy csoportjában 
kipróbált itemek biztonsággal megfelelőnek vagy alkalmatlannak ítélhetők egy teljesen 
más csoport vonatkozásában is. Mindez az itemek ismételt kipróbálása nélkül lehet
séges, s ez olyan előny, amelyet a klasszikus elemzési módszerek nem képesek nyújtani. 
A fentebb leírt eljárás azt is jelenti egyben, hogy a különböző tesztekben felhasznált
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itemek összegyűjtésével lehetőség nyílik feladatbank felállítására, melyben az itemek 
a nehézségi skálán elfoglalt helyük alapján kerülnek tárolásra és rendszerezésre. Megint 
csak a praktikum oldaláról közelítve, egy ilyen feladatbank azt az előnyt kínálja, hogy 
ha egy adott csoport átlagos képességszintjét legalább hozzávetőlegesen sikerül megál
lapítani, további előtesztelés nélkül egy komplett tesztet lehet összeállítani számukra 
az összegyűjtött itemek felhasználásával.

Tekintve, hogy a jelen projektum nyilvánvalóan feladatbank létrehozását is célozza, 
az ÍRT alkalmazása kívánatosnak tekinthető. Különböző gyakorlati és elméleti meg
fontolások alapján (lásd Wright és Stone 1979, McNamara 1996, és Pollit 1999) erre a 
célra a Rasch-modellt találtuk legalkalmasabbnak.

A próbamérés adatainak elemzése kapcsán azonban néhány óvatosságra intő té
nyezőről még szólnunk kell. Először is, bár az IRT lehetőséget nyújt a különböző 
tesztekben felhasznált itemeknek azonos nehézségi skálán történő elhelyezésére, ez 
csak akkor tehető meg, ha a tesztek között létezik valamilyen kapcsolódási pont. Ezt a 
kapcsolatot biztosíthatja akár néhány közös item, akár néhány személy, aki mindkét 
tesztet megoldotta. A jelen próbamérés adatait illetően nem létezik ilyen kapcsolat a 
különböző füzetek között. Bár a füzeteken belül a két feladatot összeköti az azonos 
populáció, a különböző füzeteket teljesen eltérő összetételű csoportok oldották meg, s 
a feladatok füzetenként más-más itemekből álltak. Ebből adódóan az itemek nehézségi 
értékeinek összehasonlítása a füzetek között nem lehetséges. Arra azonban van le
hetőség, hogy azok az itemek, illetve feladatok, amelyek a próbamérés során jól 
működtek, ún. „horgony itemekként” kerüljenek felhasználásra a jövőben. Más szóval, 
ezek a feladatok közös referencia-pontként szolgálhatnának a további próbamérések 
során, megteremtve a kapcsolatot a különböző füzetek között.

Másodszor, a különböző feladatokból származó itemek összehasonlítása még egy 
füzeten belül is némileg problematikusnak tűnik. Bár elméletileg a két feladat össze
hasonlítható, hiszen azonos konstruktumra épülnek és ugyanazok a személyek oldották 
meg őket, nem árt némi óvatosság. A vizsgált személyek a füzetben található két 
feladatot egy alkalommal oldották meg. így a feladatok egy teszt két részeként jelentek 
meg. Együttes elemzésük azonban mégsem egyértelműen a legcélravezetőbb. Mivel 
egy feladat sem esett át korábban próbamérésen, valószínűsíthető, hogy közülük 
némelyek - item-problémák miatt - kevésbé sikeresen funkcionáltak. A rossz itemek 
viszont befolyásolják az elemzések során vizsgált válaszok következetességét. Más 
szóval, ha egy füzetben az egyik feladattal komoly problémák vannak, a másik 
feladathoz kapcsolódó eredmények is eltorzulnak, jóllehet amaz esetleg tökéletesen 
funkcionált. Mindezek alapján tanácsos a feladatokat külön-külön is elemezni, s az 
eredményeket az együttes elemzésekével összevetni.

Mindemellett, mint azt már jeleztük, esetenként a vizsgált személyek válaszainak 
validitása is megkérdőjelezhető, s ezt különösen fontos szem előtt tartani, amikor 
horgony-itemek vagy -feladatok kiválasztása a cél.

E néhány alapvető probléma felvetése után vizsgáljuk most meg közelebbről, 
hogyan működtek a feladatok az IRT elemzés fényében. Ezen cikk keretei nem teszik 
lehetővé, hogy valamennyi feladat és füzet elemzésének eredményeit részletezzük. 
Ehelyett tipikus jelenségeket mutatunk be néhány példa segítségével.

Minden egyes füzet elemzése azonos mintát követett. Az adatokat először a BIG
STEPS programmal (Wright és Linacre 1992) elemeztük, majd a második lépésben
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megvizsgáltuk az itemekre, illetve személyekre vonatkozó ún. „fit” vagy illeszkedési 
statisztikákat, s azonosítottuk a nem illeszkedő személyeket. A személyek és modellek 
illeszkedése alapvető fontosságú fogalom az IRT-ben. A fit statisztikák segítségével 
lehetőség nyílik az olyan személyek és itemek azonosítására, akik, illetve amelyek 
viselkedése nem konzisztens, s ily módon nem illeszkedik a mérési modell probabi- 
lisztikus kereteibe. A vizsgált személyek esetében ez olyan viselkedést jelent, amely 
nem áll összhangban a válaszokért felelős képességgel, s így számos valószínűtlen 
helyes vagy helytelen választ eredményez. Az itemeket illetően az illeszkedés hiányát 
olyan jelzésként értelmezhetjük, mely szerint az item nagy számban vált ki váratlan 
válaszokat a vizsgált személyekből. A személyeket és itemeket érintő illeszkedés 
kérdéseiről részletesen szól Wright és Stone (1979), Wright és Masters (1982), Ham
bleton és tsai (1991), valamint McNamara (1996).

Harmadik lépésként a nem illeszkedő személyek válaszait töröltük az adatok közül. 
Erre azért volt szükség, mert egyes személyek következetlen viselkedése negatívan 
befolyásolja az itemek működését leíró számértékeket. Ahhoz tehát, hogy valós képet 
kapjunk az itemek teljesítményéről, létfontosságú a személyek illeszkedését biztosí
tanunk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy csupán korlátozott számú személyt lehet 
jogosan nem illeszkedőnek tekinteni. A populációhoz képest szokatlanul nagy arány 
inkább súlyos item-problémákra utal, amelyek látszólag következetlen viselkedést 
váltottak ki a vizsgált személyekből.

Ezek után a módosított adatokat újabb elemzésnek vetettük alá, s így megkaptuk a 
végleges eredményeket mind az itemek nehézségi értékeit, mind a nem illeszkedő 
itemek azonosításához szükséges fit statisztikákat illetően.

Vizsgáljuk meg először az Al-es füzet elemzésének eredményeit. Az IRT segít
ségével közvetlenül összehasonlítható a vizsgált személyek képessége és az itemek 
nehézsége. Ezt az összehasonlítást jeleníti meg az 1. ábra (lásd a 13. lapon).

A bal oldalon látjuk a vizsgált személyeket, illetve képességszintjüket (MÉRŐ
SZÁM). A jobb oldalon, ugyanazon a skálán, az itemek szerepelnek nehézségi sorrend
ben. Amint megfigyelhető, a vizsgált személyek képessége rendkívül tág határok között 
mozog, ez azonban nem meglepő, hiszen a mintában igen eltérő tudásszintű személyek 
szerepeltek. Az itemek ugyancsak elég nagy szóródást mutatnak, ám úgy tűnik, közöt
tük két csoport különíthető el. Egy meglehetősen nagy üres terület figyelhető meg 
durván a 10-es és 11-es nehézségi érték között, s ez arra utal, hogy az itemek két, 
többé-kevésbé elkülönülő szintet képviselnek. Természetes a feltevés, hogy ez az 
elkülönülés a két feladat különbözőségében keresendő. A feltevést úgy ellenőrizhetjük, 
hogy azonosítjuk az itemeket és megvizsgáljuk azok nehézségi értékét. Ezt elvégezve 
azt találtuk, hogy a feltevés helytálló. Az első feladat (A1P1) valamennyi iteme az 
alacsony nehézségi szintű itemek között található, a második feladat (A1P2) itemei 
közül pedig egy kivételével valamennyit a magasabb nehézségi szintű itemek között 
találjuk. Nyilvánvalóan ez a két feladat igen eltérő szintet képvisel, s valószínűleg nem 
célszerű őket egyazon teszten belül szerepeltetni. Annak eldöntéséhez, hogy melyik 
feladat felel meg a leendő alapvizsga szintjének, össze kell hasonlítani az itemek 
nehézségi szintjét a mintában szereplő 10. évfolyamos diákok képességszintjével.

A következő lépés az itemek fit statisztikájának ellenőrzése. Mint említettük, ez az 
elemzés lehetővé teszi az inkonzisztens válaszokat eredményező itemek azonosítását. Az 
analízis szempontjából fontosabb típusú illeszkedési statisztikát szakszóval outfit-nek
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1. ábra. A személyek képességének és az itemek nehézségének 
közös eloszlási térképe az A1-es füzetben

hívják. Ennek segítségével olyan itemeket azonosíthatunk, amelyek olyan személyek
ből váltanak ki váratlan válaszokat, akiknek képességszintje távol esik az item ne
hézségi szintjétől. Az itemek outfit statisztikáit a 2. ábra jeleníti meg vizuálisan (lásd a 
14. lapon).
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2. ábra. Az itemek outfit eloszlási térképe az A1-es füzetben

A 2-nél és -2-nél található vízszintes vonalak a legmagasabb és legalacsonyabb 
elfogadható fit értékeket jelölik. A kb. 10-es értéknél található függőleges vonal a 
vizsgált személyek átlagos képességszintjét jelzi. A -2 körüli és alatti itemek, bár nem 
illeszkednek tökéletesen, nem jelentenek különösebb problémát, mivel a negatív fit 
értékek ún. túlilleszkedést jeleznek. Ez azt jelenti, hogy az item oly módon működik, 
hogy egy bizonyos képességszintig egy személy sem ad rá helyes választ, míg e ponton 
túl mindenki jól válaszol. Ez a fajta item-működés nem illeszkedik a modellbe abban 
az értelemben, hogy a probabilisztikus megközelítés szükségszerűen igényel legalább
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néhány alacsony képességszintű személyt, aki helyes választ ad, illetve magas képes
ségszintűt, aki rosszul válaszol. Amennyiben ez ritkábban fordul elő, mint azt a modell 
megjósolta, az item nem illeszkedik megfelelően (McNamara 1996, 171). A túl
illeszkedő itemek azonban nem szoktak problémát jelenteni. Gondos vizsgálatnak 
valójában azokat az itemeket kell alávetni, amelyek ténylegesen nem illeszkednek, azaz 
amelyek outfit értéke meghaladja a +2-t. Amint az a 2. ábrán látható, az Al-es füzetben 
két ilyen item szerepelt. Érdekes módon, egyik az első, a másik a második feladatban 
található. Ezen a ponton válik szükségessé a feladatok elkülönített elemzése, hogy 
kiderüljön, vajon ez-e a valós helyzet a fit statisztikákat illetően. Az elkülönített elemzés 
végrehajtása után ugyanez a két item jelentkezett nem illeszkedőként. Bár a fit értékek 
nominálisan csökkentek valamelyest, a következtetés nem módosult: ez a két item 
problémát jelent, vizsgálat után át kell őket írni, vagy esetleg ki kell őket hagyni.

A nem illeszkedő itemek gyakran azért problematikusak, mert nem diszkriminálnak 
kellőképpen. Annak eldöntésére, hogy ez esetben is erről van-e szó, célszerű szemügyre 
venni a hagyományos item-statisztikákat. Az Al-es füzetre vonatkozó klasszikus item 
statisztikák a 3. ábrán szerepelnek.

Item Statisztika Opció Statisztika

Sor Skála % Diszk. Point Ossz Választás Point
Sz. -Item Helyes Index Biser. Opc. % Alsó Felső Biser. Kulcs

1 1-1 56 .89 .75 1 56 11 100 .75 *

2 44 89 0 -.75
2 1-2 79 .48 .61 1 79 52 100 .61 *

2 21 48 0 -.61
3 1-3 78 .56 .68 1 78 44 100 .68 *

2 22 56 0 -.68
4 1-4 54 .88 .73 1 54 12 100 .73 *

2 46 88 0 -.73
5 1-5 74 .60 .66 1 74 40 100 .66 *

2 26 60 0 -.66
6 1-6 63 .82 .74 1 63 18 100 .74 *

2 37 82 0 -.74
7 1-7 68 .72 .69 1 68 28 100 .69 *

2 32 72 0 -.69
8 1-8 65 .65 .58 1 65 35 100 .58 *

2 35 65 0 -.58
9 2-1 29 .66 .69 1 29 2 68 .69 *

2 71 98 32 -.69
10 2-2 38 .82 .71 1 38 3 85 .71 *

2 62 97 15 -.71
11 2-3 36 .85 .75 1 36 2 87 .75 *

2 64 98 13 -.75
12 2-4 24 .56 .66 1 24 3 59 .66 *

2 76 97 41 -.66
13 2-5 35 .77 .70 1 35 3 80 .70 *

2 65 98 20 -.70
14 2-6 24 .56 .65 1 24 3 58 .65 *

2 76 98 42 -.65
15 2-7 25 .62 .70 1 25 2 64 .70 *

2 75 98 36 -.70
16 2-8 69 .66 .59 1 69 33 98 .59 *

2 31 68 2 -.59
3. ábra. Az ITEMAN által közölt adatok az A1 -es füzetről
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4. ábra. A személyek képességének és az itemek nehézségének 
közös eloszlási térképe a C1-es füzetben

Amint megfigyelhető, a point biszeriális korrelációs értékek (lásd a 3. sz ábrát), 
amelyek az itemek diszkriminációs képességére vonatkoznak, rendkívül magas érté
keket mutatnak. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy bár nem léteznek 
szigorú szabályok az elfogadható értékeket illetően, a legalacsonyabb még megfelelő
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értéket általában 0,4 körül szokás megadni (Alderson és tsai. 1995:82). Az IRT analízis 
alapján nem illeszkedő itemek a 8-as (1-8) és a 14-es (2-6) számmal szerepelnek. 
Diszkriminációs értékük, bár alacsonyabb, mint a többségé, még mindig elég magas. 
Következésképpen az illeszkedés hiányát ezen itemek valamely más tulajdonságában 
kell keresnünk. Valószínűsíthető, hogy ezek az itemek kissé eltérő képességet, illetve 
részképességet mérnek, mint a többi item.

Egészen más esetet példáz a Cl-es füzet elemzése. Az első lépés ismét a vizsgált 
személyek képességi és az itemek nehézségi értékeinek összehasonlítása, amint azt a 
4. ábra mutatja.

Bár a vizsgált személyek képessége itt is nagy szóródást mutat, a Cl-es füzetben az 
itemek is szélesebb sávban helyezkednek el nehézségük szerint. Az is megfigyelhető, 
hogy az itemek nehézségének eloszlása egyenletesebb, azaz nem mutatkozik olyan üres 
terület, amely alapján az itemeket két csoportba sorolhatnánk. Ehelyett három-négy 
item-csoportot figyelhetünk meg. Érdekes módon az itemek azonosításakor az derül ki, 
hogy a nyolc legnehezebb item ugyanahhoz a feladathoz, a füzet első feladatához 
(ClPl) tartozik. A 4. ábra alapján ez nem állapítható meg, ám az előző esettel 
ellentétben itt valamennyi item követi az általános trendet.

Az igazi meglepetést azonban a fit statisztikák szolgáltatják. Az itemek fit értékeit 
az 5. ábra mutatja (lásd a 18. lapon).

Amint látható, úgy tűnik, öt item nem illeszkedik. Ez viszonylag nagy szám, 
tekintve, hogy a füzetben összesen tizenöt item szerepelt. Az itemek azonosításakor az 
derült ki, hogy valamennyi nem illeszkedő item ugyanahhoz a feladathoz, az elsőhöz 
tartozik. Más szóval, a nyolcból öt item nem illeszkedik a modellbe. Ha ez így van, az 
azt jelenti, hogy az első feladat, bár nehéz itemekből áll, teljesen hasznavehetetlen, míg 
a második feladat, bár némiképp könnyebb, nem tartalmaz olyan elemet, amely ne 
illeszkedne, leszámítva néhány túlilleszkedő itemet, amelyek viszont nem jelentenek 
problémát.

A két feladat elkülönített elemzésekor azonban az eredmények egészen más képet 
mutatnak. Ez alkalommal csupán két nem illeszkedő itemet lehet azonosítani az első 
feladatban, s még ezek outfit értéke is épphogy meghaladja az elfogadhatóság határát 
(mindkét item esetében 2,1). Mi több, az egyik item (a 4. számú) az első elemzésben 
közepes, de még egyértelműen elfogadható fit értéket mutatott (outfit érték: 1,6). 
Mindemellett egy nem illeszkedő item a második feladatban is feltűnik 2,6-es outfit 
értékkel, amely egyértelmű illeszkedési problémára utal.

Ezek a számértékek egyértelmű következtetést sugallnak. Úgy tűnik, a két feladat 
viszonylag jól funkcionál külön-külön, ám valószínűleg meglehetősen eltérő dolgokat 
mérnek. Az első elemzés során több item felelt meg a második feladat (C1P2) által 
definiált konstruktumnak, s ezek között az első feladatból származó itemek is szere
peltek. Mivel azonban az első feladat itemeinek többsége más képességet mért, az 
elemzés nem illeszkedőnek mutatta őket. A második elemzés során aztán kiderült, hogy 
az első feladat valami másra koncentrált, és hogy ebben a feladatban csupán egy 
ténylegesen problematikus item van, az, amelyik mindkét elemzés során nem illesz
kedőnek mutatkozott (az 5. számú item).

Világos tehát, hogy a kettőből bármely konstruktum mérésére csak az egyik feladat 
alkalmazható hatékonyan. Azt azonban, hogy melyik konstruktum alkalmas a leendő 
alapvizsga céljaira, csak a feladatok szubjektív elemzése után lehet eldönteni.
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5. ábra. Az itemek outfit eloszlási térképe a C1-es füzetben

A fenti példákból egyértelműnek tűnik, hogy az IRT fontos információkkal tud hoz
zájárulni az itemek teljesítményének megismeréséhez. Mi több, feladatbankok léte
sítéséhez az IRT-n alapuló nehézségi értékek és fit statisztikák egyenesen elenged
hetetlenek. A következő lépés tehát azon feladat kiválasztása, amely megfelelően 
funkcionált mind a hagyományos, mind az IRT elemzés fényében. Ezt lehet majd aztán 
horgony-feladatként alkalmazni. A többi feladatot ehhez a horgony-feladathoz kell 
majd kalibrálni oly módon, hogy együttesen kell őket kipróbálni egy újabb populáció
ban. Ez alkalommal az itemek nehézségi értékei a horgony-itemek esetében rögzítettek
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lennének, a többi item pedig újra kalkulált nehézségi értéket kapna. Hasonlóan kell 
eljárni új feladatok esetében is.

Egy valamit azonban hangsúlyoznunk kell. Amint azt az A2-es füzet példájából 
láthattuk, előfordulhat, hogy feladatok statisztikai szempontból jól működnek, ám 
valami mást mérnek, mint ami kívánatos volna. Ebből adódóan, a horgony-feladat 
kiválasztása óriási jelentősséggel bír. Mivel a későbbi feladatok nehézségét a horgony
feladathoz viszonyítva kalibrálják, s illeszkedésüket is a horgony-feladat függvényében 
vizsgálják, kiemelt fontosságú, hogy a horgony-feladat a megfelelő konstruktumot 
képviselje.

A statisztikai adatok alapján öt feladat rendelkezik olyan jellemzőkkel, melyek 
alapján eséllyel pályázhat arra, hogy horgonyként kerüljön felhasználásra. Mindkét 
feladat az A1 -es és a C1 -es füzetben, valamint a második feladat a D1 -es füzetben. Ezek 
a feladatok mind kedvező statisztikai karakterisztikát mutatnak mind a hagyományos, 
mind az IRT elemzés fényében. Mindegyik magas megbízhatóságot és átlagos item- 
diszkriminációt mutat, s valamennyiben csupán egy nem illeszkedő item szerepel. 
Mivel minden illeszkedési probléma item-revíziót igényel, a fit értékek nagysága nem 
nyújt alapot arra, hogy ez alapján rangsoroljuk a feladatokat. A hagyományos statiszti
kai adatok alapján a ClP2-es feladat mutatja a legkedvezőbb tulajdonságokat. Az öt 
feladatból ennek a legmagasabb a megbízhatósága (0,87) és átlagos item diszkrimi
nációja (0,95). Más részről a D lP2-es feladat, mely ugyanolyan diszkriminációs és csak 
kissé alacsonyabb megbízhatósági értékekkel rendelkezik, az IRT elemzés alapján 
nagyobb és egyenletesebb eloszlású itemnehézség-szóródást mutat. A végső döntéshez 
ismét a feladatok szubjektív elemzésére van szükség.

Még valamit nem szabad elfelejtenünk. A statisztikai elemzések során megvizsgált 
feladatok mindegyike párba rendezési feladat. Az egyes itemek ezekben a feladatokban 
elkülönítve kerültek pontozásra és elemzésre. Közvetett módon ez azt a feltevést 
tükrözi, hogy az egyik itemre adott válasz nem befolyásolja a másik itemre adandó 
választ. Az IRT-ben egy itemnek ezt a tulajdonságát lokális függetlenségnek hívják 
(Hambleton, Swaminathan és Rogers 1991, 10). Valójában azonban feltételezhető, 
hogy egy párba rendezési feladatnál az egyes itemek nem függetlenek egymástól. Ebből 
adódóan a statisztikai számítások megbízhatóságát némileg korlátozza az a tény, hogy 
az adatok nem teljesítik a lokális függetlenség követelményét, s ez még inkább aláhúzza 
a feladatok szubjektív értékelésének fontosságát.

Szövegtípusok
A három szövegtípusra vonatkozó eredmények (6. sz. ábra, lásd a 20. lapon) azt jelzik, 
hogy a tanulók többsége számára az ifjúsági magazinokból származó cikkek voltak a 
legkönnyebb olvasmányok, a természettudományos témájú szövegek pedig komoly 
nehézséget jelentettek. (A három felhasznált újságcikk kevésnek tűnik ahhoz, hogy 
összehasonlítsuk ezek eredményeit a többivel.)
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Ifjúsági magazinok Természettudományos szövegek Újságcikkek

B1P1: 75 A1P1: 67 D1P1: 48 A1P2: 35
A2P1: 75 B1P2: 48 B2P2: 35 D1P2: 74
B2P1: 76 C1P1: 37 C2P1: 43 C2P2: 83
D2P1: 65 C1P2: 68 D2P2: 83

6. sz. ábra. A három szövegtípus alapján csoportosított feladatok átlageredményei 
(az 50% alatti értékeket kiemeltük)

A 6. sz. ábra eredményei megerősítik a tanárok és a mérési szakemberek véleményét 
arról, hogy a természettudományos szövegek nehezebb olvasmánynak számítanak, 
mint más témaköröket érintő szövegek.

Fontos, de a jelen felmérés alapján empirikus adatokkal nem alátámasztható ténye
ző, hogy a korosztály számára érdekes témakörök (szabadidő, kikapcsolódás, párkap
csolatok, híres emberek stb.) nem a szövegen elvégzendő feladat jellegét emelik ki, 
hanem valódi olvasmányélményt jelentenek, ráadásul a tanulók háttértudása vagy 
legalábbis érdeklődése folytán megkönnyítik a megértést.

A többszörös választás feladattípus alkalmazott formái
A nyolc tesztfüzetben az alábbi négy feladattípust különböztethetjük meg:

1. Egymáshoz tartozó kérdések és válaszok megkeresése párbeszédben.
2. Egymáshoz tartozó kérdések és válaszok megkeresése természettudományos 

kvízben.
3. A szöveg hiányzó bekezdéseinek kiegészítése a megadott és összekevert részek 

felhasználásával.
4. Rövidhírek címének megkeresése.

7. sz. ábra. A három szövegtípus alapján csoportosított feladatok átlageredményei 
(az 50% alatti értékeket kiemeltük)

1. típus 2. típus 3. típus 4. típus

Magazinok Term. tud. szöv. Vegyes Újságcikkek

B1P1: 75 A1P1: 67 A1P2: 35 (újságcikk) D1P2: 74
A2P1: 75 C1P2: 68 B1P2: 48 (Term.tud.) C2P2: 83
B2P1: 76 D2P2: 80 C1P1:68 (Term.tud.)
D2P1: 65 D1P1: 48 (Term.tud.)

B2P2: 35 (Term.tud.)
C2P1: 43 (Term.tud.)
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A négy feladattípus eredményei azt jelzik, hogy a 3. típus volt a legnehezebb. Mivel 
azonban a hatból öt szöveg természettudományos témájú volt, az alacsony teljesítmény 
oka ez is lehet. A pontosabb elemzéshez további kutatás szükséges.

Háttérváltozók
Az alábbi táblázatok többsége az Al jelű tesztfüzet (N= 1142) eredményeit mutatja. A 
főbb tendenciákat ennek három feladatán mutatjuk be. Terjedelmi okok miatt a maradék 
hét tesztfüzet eredményeit nem közöljük, mivel az itt talált összefüggések hasonlóak 
voltak a másik hét tesztfüzetnél megfigyelt tendenciákkal.

A középiskolai évfolyamok teljesítménye
A vizsgált háttérváltozók szerepének elemzése előtt elsőként a felmérésben részt vett 
középiskolások eredményeit adjuk közre, évfolyamok szerinti csoportosításban. A 
táblázatból - a bemutatott négy tesztfüzet eredményei alapján - jól látszik, hogy a teljes 
mintát tekintve (gimnáziumok és szakközépiskolák) a nyelvtudás szintje nem feltét
lenül írható le szabályos lineáris összefüggésként. Bár a magasabb évfolyamok tanulói 
- a várakozásnak megfelelően - nagyobb számban nyújtottak jó teljesítményt, mint 
fiatalabb társaik, a magas szórásértékek már itt is jelzik az évfolyamok közötti kisebb- 
nagyobb átfedéseket.

4. sz. táblázat. Átlagpontszámok négy füzetben

A1 N átlag szórás min max A2 N átlag szórás min max

oszt. oszt.

9 506 12,56 7,84 0 32 9 480 9,03 6,37 0 29
10 169 11,16 7,89 0 31 10 125 8,02 4,87 1 22
11 333 14,77 8,29 0 31 11 297 11,24 5,84 0 25
12 129 17,57 8,20 1 32 12 120 11,80 5,27 2 22

B1 N átlag szórás min max B2 N átlag szórás min max

oszt. oszt.

9 507 13,04 8,24 0 31 9 438 10,80 7,90 0 31
10 160 12,92 7,62 0 30 10 99 10,32 6,81 0 28
11 348 16,02 7,56 0 31 11 276 13,55 7,18 0 30
12 134 19,75 7,29 3 31 12 116 15,18 6,74 4 29

A további elemzésekben néhány olyan tényezőre mutatunk rá, melyeknek fontos 
szerepe van a tanulók teljesítményének alakulásában. Ezek közül nem találtunk olyat, 
mely önmagában döntő fontosságú, inkább a vizsgált háttérváltozók együttes hatására 
hívhatjuk fel a figyelmet.
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Az angoltanulásra fordított évek száma 
és a teljesítmény viszonya

5. sz. táblázat A három feladat átlageredményei és az angoltanulásra fordított évek száma 
a teljes mintában

A1 füzet N átlag szórás átlag szórás átlag szórás

Évek 1. feladat 2. feladat 3. feladat

1 57 3,19 2,27 1,33 1,45 4,37 5,72
2 98 4,93 2,51 2,13 2,02 7,32 8,36
3 71 5,34 2,47 2,76 2,49 11,90 10,51
4 110 3,95 2,74 1,70 1,76 5,80 7.73
5 218 5,18 2,42 2,66 2,42 9,14 9,37
6 177 5,60 2,23 2,63 2,40 11,90 9,36
7 135 6,02 2,23 3,16 2,49 13,76 10,32
8 158 6,09 2,32 3,85 2,68 15,39 9,99
9 42 7,10 1,63 4,55 2,38 19,05 8,41

10 29 6,69 1,82 4,72 2,74 17,21 8,48
11 6 8,00 0,00 5,33 1,97 23,00 4,73

7 40 5,10 2,51 2,43 2,32 8,63 9,22

A táblázat oszlopait vizsgálva első látásra úgy tűnik, hogy egyenes arányosság van az 
angoltanulásra fordított évek száma és a teljesítmény között. Vannak azonban kivételek. 
Bár például a 2 és 4 év közötti fordított arányosság statisztikailag nem szignifikáns 
(tehát feltehetően a minta esetleges összetételének tudható be), mégis, a magas szórás
értékek arra utalnak, hogy jelentős átfedések vannak a teszteredményekben. A varian
cia-analízis azt mutatta, hogy egy vagy két év különbség a nyelvtanulásban még nem 
jelent szignifikáns különbséget.

Valójában csak az 1-3, 3-4 és 4-6 éves kategóriák között találtunk szignifikáns 
teljesítménykülönbséget, a három évnyi különbséget tekintve pedig csak a 4 és 7 év 
között. A 3 és 4 év közötti különbség ráadásul fordított arányosságot mutat: azok a 
tanulók, akik három éve tanulták a nyelvet, jobb átlagot értek el, mint azok, akik már 
négy éve! Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy az angoltanulással eltöltött évek számán 
kívül más tényezőknek is fontos szerepük van a tanulók teljesítményének alakulásában. 
Valószínűleg a családi háttér szerepe itt is meghatározó, mint egy másik vizsgálatban 
(Bors, Nikolov, Pércsich és Szabó 1999), mely nyolcadikosok nyelvi teljesítményeit 
mérve azt állapította meg, hogy a nyelvtanulás sikerének egyik legjobb bejósló ténye
zője a szülők iskolázottsági szintje, hasonlóan Csapó (1998) természettudományos 
tudásszint mérésének eredményeihez.

Az iskolatípus és a teljesítmény viszonya
A mintába került három iskolatípus tanulói közül a gimnáziumi tanulók teljesítménye 
volt a legjobb, őket követik a szakközépiskolák tanulói és a nyolcadikosok.
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6. sz. táblázat. A három iskolatípus tanulóinak eredménye -az A1, A2, B1 és B2 tesztfüzet átlagai

A1 N átlag szórás min max

8. o. 511 12,50 7,8 0 32
gimn. 369 16,90 8,3 0 32
szakk. 244 11,25 7,2 0 30

A2 N átlag szórás min max

8.O. 472 8,9 6,3 0 29
gimn. 199 10,9 5,1 2 25
szakk. 289 10,6 5,9 1 24

B1 N átlag szórás min max

8.O. 512 13,0 8,2 0 31
gimn. 376 18,1 7,9 0 31
szakk. 244 13,4 6,3 0 31

B2 N átlag szórás min max

8.O. 426 10,6 7,9 0 31
gimn. 185 14,3 6,8 2 29
szakk. 276 12,4 7,0 0 30

A varianciaanalízis alapján azt mondhatjuk, hogy a gimnáziumi tanulók szignifikán
san jobb eredményt értek el mint a nyolcadik osztályosok és a szakközépiskolások. A 
szakközépiskolások viszont nem szerepeltek szignifikánsan jobban, mint a nyolcadik
osok, annak ellenére, hogy 9-10 osztályosokból tevődött össze a szakközépiskolás 
minta.

A heti óraszám és a teljesítmény viszonya

7. sz. táblázat. A heti óraszám és a teljesítmény viszonya (teljes minta)

A1füzet N átlag szórás átlag szórás átlag szórás

Heti 
óraszám

1. feladat 2. feladat 3. feladat

2 270 4,37 2,64 2,23 2,27 7,78 8,85
3 269 5,05 2,53 2,48 2,32 10,20 9,83
4 364 5,72 2,27 2,99 2,55 12,14 10,20
5 158 6,37 2,07 3,68 2,49 14,61 9,30
6 45 7,00 1,83 4,40 2,51 17,73 9,39
8 2 6,50 1,50 4,50 3,50 8,50 8,50

n.a. 32 4,97 2,78 1,81 2,17 7,16 9,02

A példaképp kiemelt A1 tesztfüzet eredményei azt mutatják, hogy a heti óraszám 
növekedésével a tanulók teljesítménye is nő, és ez a tendencia leghangsúlyosabban a 
harmadik, írásfeladatra érvényes. A variancia-analízis azt mutatta, hogy a legnyilván
valóbb különbség a heti 2-5 és 3-6 óra között van, de a két órás különbség is szigni
fikáns különbségeket eredményezett a tanulói teljesítményekben.

A heti egy óra eltérés csak kevés különbséget mutat. Ennek egyik oka az lehet, hogy 
8-12 évfolyamos tanulók vegyesen voltak a mintában - a magas szórásértékek is jelzik, 
hogy a heti óraszámot tekintve egy kategórián belül is nagyon eltérő' volt a tanulók 
teljesítménye.

Érdemes megemlítenünk még az írásfeladatnál megfigyelhető nagyobb eltéréseket. 
Ezeknek a látványos különbségeknek az elsődleges oka feltehetően nem az, hogy az 
íráskészség fejlesztése különleges hangsúlyt kap a nyelvórán és a heti 3-5 órában 
tanulók az olvasás feladatokhoz képest ennyivel jobbak voltak az írásfeladatok meg
oldásában. Inkább arról lehet szó, hogy az írásfeladatok értékeléséhez alkalmazott 
analitikus skála, melynek maximum értéke 32 volt, jobban diszkóimnál, mint az olva-
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sásfeladatokra kapott pontok, melyek maximum értéke hét vagy nyolc, összesen 15 
vagy 16 volt.

A továbbtanulási szándék és a teljesítmény viszonya
érettségi N átlag szórás

nem 297 11,20 8,04
igen 477 14,42 8,17

nem tudja 368 14,35 8,09

felvételi N átlag szórás
nem 544 12,34 7,94
igen 130 17,07 8,03

nem tudja 468 13,99 8,30

8. sz. táblázat A tanulók szándéka arra vonatkozóan, hogy tesznek-e érettségi 
és egyetemi felvételi vizsgát (teljes minta)

Azok a tanulók, akik biztosak voltak abban, hogy angol nyelvből érettségi vagy 
felvételi vizsgát tesznek, szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak. Sokan nem 
voltak biztosak abban, hogy érettségiznek-e angolból, viszont éppen olyan jó ered
ményt értek el a tesztben.

A feladattípusok előzetes ismerete és a teljesítmény 
viszonya
A tesztfüzethez tartozó kérdőív egyik kérdése az volt, hogy a tanuló ismerte-e az 
alkalmazott feladattípusokat, oldottak-e meg hasonló feladatokat az iskolában. Az 
eredmények azt mutatják, hogy azok a tanulók, akik számára ismerősek voltak a 
feladattípusok, jobb eredményt értek el. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a 
tanulókat fel lehet készíteni a vizsgára az által, hogy a tanórán a vizsgán alkalmazott 
feladatokat gyakorolják.

9. sz. táblázat. A feladattípusok előzetes ismerete és a teljesítmény viszonya (teljes minta)

A1 N átlag szórás N átlag szórás N átlag szórás

1. feladat (olvasás) 2. feladat (olvasás) 3. feladat (írás)

nem 527 5,0 2,4 410 2,3 2,2 343 7,7 9,1
igen 349 5,9 2,3 478 3,2 2,5 535 13,8 9,9

nem tudja 149 5,0 2,6 137 2,3 2,3 147 7,9 8,9

A1 N átlag szórás N átlag szórás N átlag szórás

1. feladat (olvasás) 2. feladat (olvasás) 3. feladat (írás)

nem 408 4,9 2,2 477 0,5 1,1 393 5,1 7,7
igen 505 5,5 1,9 411 0,4 1,1 496 11,7 10,5

nem tudja 112 4,7 2,4 137 0,5 1,2 136 6,0 8,4

A feladattípust ismerő és nem ismerő tanulók eredményei között mindhárom feladat 
esetében szignifikáns különbséget találtunk.

A résztvevő iskolák visszajelzései
Cikkünk következő részében részletesen elemezzük az iskolák által az OKIAVK-ba 
visszaküldött írásbeli véleményeket. Első ránézésre is figyelemre méltó, mennyire 
kevesen vették a fáradságot a tanév végén, hogy véleményüket papírra vessék. Ezek
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többsége az iskolák kísérőleveleibe volt integrálva, mellyel a kitöltött feladatlapokat 
visszaküldték. A közel 500 résztvevő iskola közül összesen 17-en írták meg véle
ményüket: közülük 15 általános, egy középiskola, egy pedig nem jelezte az iskola 
típusát.

A 17 levél közül öt kizárólag elismerést tartalmazott, hat csak negatívumokat sorolt 
fel, míg másik hat egyaránt megfogalmazott pozitív és negatív véleményt. Nyolc 
levélben elnézést kértek a diákok alacsony nyelvi teljesítménye miatt, és elmagyarázták 
az okokat.

Először a kedvező véleményeket soroljuk fel, majd a kritikai megjegyzéseket, végül 
az egyéb véleményeket összegezzük. A zárójelben álló számok a vélemények gyak
oriságára utalnak.

A visszajelzések az alábbi elismerő véleményeket tartalmazták:
• Tanulságos volt a kipróbálás (1).
• Az írásbeli feladatok szempontsora árnyalt értékelésre adott lehetőséget (2).
• Jók voltak a feladatok (3).
• A gyerekek szívesen oldották meg őket (1).
• Összességében a felmérés jó, remélhetőleg hasznos lesz (3).
• 45 perc alatt kényelmesen meg lehetett oldani őket (1).

A kritikus megjegyzések sora már hosszabb:
• Egyik feladat rossz volt (7): leírták, hogy 7 item szerepelt a A2P2 feladatban, de 

a kulcsban 8. Néhányan átalakították a kulcsot, míg mások joggal kifejtették: „Ha 
már hivatásszerűen ezzel foglalkoznak, legyenek szívesek komolyabb kontrolon 
átengedni a lapokat.” Csak egy tanár vette észre, hogy az első két item össze- 
vonódott.

• Szótárhasználatot engedni kellene (3).
• A füzetek nem voltak azonos nehézségűnek (3).
• Nehéz volt a szókincs (4).
• Az írásfeladatok nem általános iskolásoknak valók, inkább 10. évfolyamosoknak 

(1).
• Több órában kellett volna ehhez a szinthez tanulniuk, heti 2-3 óra kevés (3).
• Változatosabb feladatokra van szükség (2).
• Kevés volt az idő (1).
• A témakörök és a szókincs nem volt összhangban azzal, amit a diákok tanultak. 

Csak azt szabad mérni, amit megtanítottunk (2).
• A Project English-ben nincsenek ilyen feladatok, csak alacsonyabb szinten (1).
• Nem volt eléggé hangsúlyos a nyelvhelyesség: „Mindhárom feladat elsősorban a 

tanulók szókincsét, lexikai tudását méri, a nyelvhasználat helyessége háttérbe 
szorul. Általános iskolában a követelményrendszer nyelvtancentrikusabb, a szö
vegértést elősegítő feladatok száma kevesebb.” (1)

Az egyéb megjegyzések között az alábbiak szerepeltek:
• „A mi diákjaink azért tudták jól megoldani a feladatokat, mert a Pitman vizsgára 

készítjük őket” (1).
• „Különböző feladatokra van szükség a különböző iskolatípusok számára” (1).
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• Kevés a 100 szó, legalább 120-150 kellene (1).
• Egy kolléga minden egyes diákra kiszámolta a százalékos teljesítményeket, és 

ezeket megküldte.
• Egy érdeklődő kérdés a szempontsorra irányult: ha 1 pontot adunk egyik szempont 

szerint, kaphat-e 8-at a többire?

Összegezve: igen kevés tanár írta meg véleményét a feladatok kipróbálásával kapcso
latban. Akik vették a fáradságot, általános iskolákban tanítanak. Ebből is az alapművelt
ségi vizsga ellentmondásos státusára következtethetünk: a középiskolák nem mutatnak 
érdeklődést iránta, szemben az általános iskolákkal, ahol a nyolcadikosok számára 
előnyösnek tartanák a megmérettetést. Ezt a résztvevők létszámában mutatkozó 
aránytalanság is alátámasztja. Összehasonlítva a hagyományos OKTV és OÁTV 
versenyekkel, azok rendszerint jóval hevesebb reakciókat és szélesebb körű érdeklődést 
váltanak ki (pl. Nikolov, Szabó és Kovács 1996; Nikolov 1996), holott jóval kevesebb 
gyereket érintenek.

A gyér érdeklődésnek feltehetően egyéb okai is lehettek:
• Mivel a projektum csak a feladatok kipróbálására irányult, sem a diákoknak, sem 

tanáraiknak nem volt veszítenivalója.
• A kipróbálás időpontja szerencsétlenül alakult, mivel június a tanév vége, min

denki unja a méréseket és fáradt.
• Az iskolák eldönthették, értékelik-e a diákok munkáját, ezért kapták meg a 

kulcsokat is. Úgy tűnik igen kevesek vállalkoztak erre.
• Valószínűleg az iskolavezetés nevezett be a kipróbálásba, nem mindenütt vonták 

be a szakos kollégákat a döntésbe, a diákokat pedig valószínűleg még annyira sem.

A listákból jól látható, hogy a vélemények széles skálán mozognak és gyakran egymás
nak is ellentmondanak. A mérés adataiból látható, hogy elsősorban általános iskolák 
vállalkoztak a megmérettetésre. Tudniuk kellett volna, hogy a füzeteket a tizedik 
évfolyam számára állítottuk össze, mégis a feladatok szintjére panaszkodtak. Ebből 
következően felmerül az a gyanú, hogy nem minden tanár tudta, miben is vesz részt.

Elgondolkodtató, hogy bár az egyik feladat (A2P2) egyértelműen rossz volt és a 
diákoknak is észre kellett venniük a hibát, összesen hét tanár jelezte a gondot. Vagy 
nem vették észre, vagy csak nem írták le észrevételüket.

Más természetű gondot jelez az a mód, ahogyan az a néhány tanár, aki a diákok 
írását önként értékelte, a megküldött szempontsort alkalmazta. Az egyoldalas levél- 
mellékletben részletesen leírtuk, hogyan kell a szempontok szerint értékelni az írásokat, 
és határozottan kértük, ne javítsanak bele semmit a fogalmazásokba. Mindezek el
lenére, a néhány értékelt írásban a nyelvtani és szókincsbeli hibákat pirossal aláhúzták, 
helyenként a hibák számát a lap alján összesítették. A megküldött szempontsort nem 
használták.

A visszajelzésekben érintett szakmai kérdések az alacsony minta ellenére egybees
nek a más kutatásokban ismertetettekkel (pl. Nikolov 1997). Egyrészt, a tanárok 
nincsenek tisztában a vizsgareform hátterével, nem látják tisztán kikre vonatkozik. Nem 
csoda, hiszen a szakma sem tudja mi várható. Másrészt, a tanárok olyan feladatokat 
szeretnének látni a felmérésekben, melyek az általuk megtanítottakat fedik le, holott
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jól tudják, hogy a sok eltérő paraméter miatt (pl. szabad tananyagválasztás, módszertani 
sokszínűség, sokféle kezdési időpont és heti óraszám) ez lehetetlen. Harmadszor, a 
hagyományos iskolai tudást tükröző nyelvtani tudást helyezik előtérbe, és problémás
nak találják a folyékonyságra, szövegösszefüggésből történő következtetésre, a jelen
tésen alapuló megértésre és a szótár nélküli feladatmegoldásra épülő értékelést. Mindez 
egybecseng az egyéb tantárgyak tanításával kapcsolatos gondokkal (pl. Csapó 1998), 
nem kizárólag az idegen nyelvek oktatásának sajátossága. Végezetül, sajnos lehetséges, 
hogy a visszajelzések hiánya csak egyik újabb jele annak, hogy a tanárok túlterheltek 
és kiábrándultak, mint egy másik tanulmányban feltártuk (Nikolov 1999c).

Konklúzió
Célunk az volt, hogy bemutassuk az 1999. júniusi kipróbálás hátterét, céljait, részt
vevőit, lebonyolításának tanulságait és eredményeit. Reményeink szerint feltártuk a 
hagyományos és IRT tesztelemzéssel a kipróbált feladatok előnyös és kedvezőtlen 
jellemzőit, és értelmezhető trendeket mutattunk ki a különböző iskolatípusokban tanuló 
diákok teljesítményeiről. Az iskolák visszajelzéseiből is megkíséreltük a tanulságokat 
levonni. Mindent összevetve, hatalmas és időigényes munka fekszik a feladatok kipró
bálásában. Most olvasóinkon a sor, hogy eldönthessék, mennyi tapasztalatot sikerült 
szereznünk és velük megosztanunk, mekkora erőfeszítés árán.
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