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Określenie dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy 

„pouczający", a didasko - „uczę”. Chociaż pierwszy raz użyli go w 1613 roku w Niemczech 

K. Helwig i J. Jung w kontekście działalności Wolfganga Ratkego (propagatora nauczania w 

języku ojczystym), kiedy to dydaktyka została uznana za sztukę nauczania, to korzenie jej 

sięgają okresu starożytności. Wówczas i przez wiele kolejnych lat ideą przekazywania wiedzy 

zajmowały się najwybitniejsze oraz najbardziej zaawansowane intelektualnie jednostki czyli 

filozofowie. W antyku byli to Sokrates, który opisał heurystyczną metodę nauczania 

polegającą na kierowaniu ucznia na drogę samodzielnego dochodzenia do rozwiązania 

postawionego problemu, Platon, który w swojej Akademii w praktyce weryfikował poglądy 

pedagogiczne oraz Arystoteles, który stworzył podwaliny teorii nauczania i jest uznawany za 

ojca dydaktyki ogólnej.  

Współcześnie dydaktykę definiuje się jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, co 

stanowi proces kształcenia. Do planowania kształcenia należą następujące czynności: wybór 

celów ogólnych, określenie celów pośrednich, opisanie zadań dydaktycznych, dobór metod 

uczenia, dobór środków dydaktycznych, wybór nauczycieli, określenie miejsca i czasu zajęć 

i zaplanowanie metod kontroli i oceny wyników. 

W dydaktyce kontrola jest to postępowanie zmierzające do uzyskania informacji 

w jakim stopniu zostały osiągnięte zaplanowane cele kształcenia. Ocena wobec tego jest to 

poparta wynikiem egzaminu opinia o wiedzy i umiejętnościach odniesiona do wcześniej 

ustalonych kryteriów. Wiarygodna ocena charakteryzuje się trafnością, rzetelnością, 

obiektywnością i praktycznością. Kontrola i ocena ma wiele funkcji: dydaktyczną 

(porządkowanie wiedzy, wskazanie błędów), wychowawczą (motywacja do dalszej, 

ukierunkowanej nauki), dydaktyczno- prognostyczną (ocena osiągniętych celów kształcenia w 

stosunku do założeń programowych oraz grupy), selektywną (wybór najlepszych spośród 

grupy), psychologiczną (mobilizacja do nauki mająca na względzie nieuchronną weryfikację 

wiedzy), sterująco- metodyczną (doskonalenie procesu kształcenia), socjologiczną 

(kształtowanie stosunków w grupie uczących się). 



Celami pracy były: ocena trudności pytań testowych z zakresu Anatomii Prawidłowej 

Człowieka oszacowanych przez sędziów czyli nauczycieli o różnej długości stażu 

dydaktycznym oraz studentów wolontariuszy kierunku lekarskiego młodszych i starszych 

roczników odniesiona do wyników osiągniętych przez studentów I roku kierunku lekarskiego, 

ocena ilościowa wyników poszczególnych testów w kontekście regionu oraz układu 

anatomicznego a także określenie schematów odpowiedzi występujących w testach pod kątem 

ich rozkładów oraz funkcjonujących dystraktorów. 

Przeanalizowano 11 kolokwiów z zakresu Anatomii Prawidłowej Człowieka 

przeprowadzonych przez kadrę nauczycielską Zakładu Anatomii Prawidłowej dla studentów I 

roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 

2014/2015. Kolokwia miały postać testu jednokrotnego wyboru z jedną prawidłową 

odpowiedzią oraz 4 dystraktorami. Każde kolokwium składało się z 25 pytań, za prawidłową 

odpowiedź można było otrzymać 1 punkt. Kolokwia były przeprowadzone bezpośrednio po 

bloku zajęć obejmujących materiał z danego regionu anatomicznego. W kolejności 

chronologicznej testy obejmowały wiedzę z zakresu anatomii: grzbietu, klatki piersiowej, 

kończyny górnej, jamy brzusznej, miednicy, kończyny dolnej                  (I semestr), czaszki, 

głowy, szyi, mózgowia, dróg nerwowych (II semestr). Treść pytań oraz karty odpowiedzi 

zostały umieszczone na papierowych arkuszach. Sprawdzone arkusze po unifikacji w zakresie 

kolejności pytań i odpowiedzi (funkcjonowały dwie wersje tego samego testu) zostały 

manualnie zdigitalizowane. 

Na podstawie wyników osiągniętych przez studentów, skategoryzowano pytania 

w zależności od stopnia trudności na bardzo łatwe, łatwe, umiarkowanie trudne, trudne oraz 

bardzo trudne. Dodatkowo kadra nauczycielska Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz studenci 

kierunku lekarskiego- wolontariusze w Zakładzie Anatomii Prawidłowej oszacowali 

przewidywany dla studentów I roku stopień trudności 100 spośród wszystkich pytań w 

analogicznej, 5-stopniowej skali trudności, gdzie cyfra 1 odpowiadała pytaniom bardzo 

trudnym a cyfra 5- bardzo łatwym. Asystenci zostali podzieleni na 2 grupy: młodszy asystent 

z około 2- letnim stażem dydaktycznym i straszy z około 10- letnim doświadczeniem w 

nauczaniu. Wolontariuszy natomiast podzielono na grupę młodszą, do której należeli studenci 

2-ego oraz 3-ego roku studiów oraz starszą, w skład której wchodzili studenci 4-ego oraz 5- 

ego roku kierunku lekarskiego. Każda oceniająca grupa szacowała trudność pytań mając na 

uwadze hipotetycznego, przeciętnego studenta, który był obecny na wszystkich 



przewidzianych planem zajęciach oraz poświęcił przewidziany sylabusem czas na naukę 

własną.   

Dodatkowo każde pytanie przydzielono do odpowiedniego układu anatomicznego: 

kostnego, mięśniowego, krwionośnego, nerwowego, pokarmowego, oddechowego, moczowo-

płciowego, chłonnego, endokrynnego. Pozostałe pytania dotyczyły praktycznego 

zastosowania wiedzy anatomicznej w sytuacjach klinicznych. 

Do oceny wyników testów zastosowano zarówno parametry statystyczne służące do 

ustalenia miar położenia: średnią i medianę, miar rozproszenia: wariancję testu, błąd 

standardowy średniej, odchylenie standardowe oraz wynikające z nich skośność i kurtozę oraz 

parametry określające jakość testu jak rzetelność, łatwość oraz moc różnicującą zadania. 

Dodatkowo przeanalizowano pytania z zakresu anatomii grzbietu, kończyn dolnych, miednicy 

oraz jamy brzusznej pod kątem występowania schematów wśród dystraktorów. Kryterium 

podziału stanowiła modalność rozkładu oraz moc dyskryminacyjna pytania w pierwszej 

propozycji podziału, oraz liczba funkcjonujących dystraktorów w drugiej wersji. Następnie 

przeprowadzona została analiza wariancji (ANOVA), w której porównane zostały ze sobą 

poprawne odpowiedzi osób badanych oraz średnia moc dyskryminacyjna pytań w ramach 

kolokwium. W tym celu zostały wyliczone dodatkowe wskaźniki dla teoretycznej sytuacji 

gdy pytania zawierają cztery odpowiedzi (trzy dystraktory) oraz trzy odpowiedzi (dwa 

dystraktory). 

Przeprowadzono analizę i omówienie wyników własnych z innymi badaniami 

i sformułowano następujące wnioski:  

 1. Istnieją istotne różnice między studencką a asystencką predykcją trudności pytań 

testowych: asystenci mają tendencję do niedoszacowywania poziomu trudności pytań 

testowych co w konsekwencji może prowadzić do zaburzenia proporcji między pytaniami 

łatwymi, umiarkowanymi i trudnymi, a więc zaburzoną ostateczną ocenę wyników 

kolokwiów. 

 2. W analizie materiału własnego potwierdzono istnienie istotnych różnic w trudności 

poszczególnych kolokwiów.  

 3. Zdecydowana większość analizowanych kolokwiów charakteryzuje się akceptowanie 

umiarkowanym poziomem zgodności wewnętrznej a więc ocena uzyskana na ich podstawie 



jest miarodajna. 

 4. Wielomodalność rozkładu odpowiedzi nie jest gwarantem wysokiej jakości pytania, gdyż 

nie jest tożsama z wysoką mocą dyskryminacyjną. 

5. Zmniejszenie liczby dystraktorów poprawia wyniki z kolokwium, co jest niezależnie od 

tematyki testu. 

6. Moc dyskryminacyjna oraz rzetelność zmienia się pozytywnie w sytuacji mniejszej ilości 

dystraktorów, gdy kolokwium jest zrównoważone pod względem liczby pytań łatwych i 

trudnych, natomiast moc dyskryminacyjna i rzetelność spadają w przypadku kolokwium 

bardzo łatwego lub bardzo trudnego co pokazuje, iż nie należy robić kolokwiów skrajnie 

łatwych, ani skrajnie trudnych niezależnie od liczby dystraktorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The term didactics comes from the Greek language, in which didaktikós means 

"instructive" and didasko means "to teach." Although it was first used in 1613 in Germany by 

K. Helwig and J. Jung in the context of the activities of W. Ratke (propagator of teaching in 

the native language ), when didactics was recognized as an art of teaching, its roots go back to 

ancient times. Then, and for many years to come, the idea of transmitting knowledge was 

dealt with by the most outstanding and intellectually advanced individuals- philosophers. In 

ancient period, it was Socrates, who described a heuristic method of teaching consisting in 

directing the student to the path of self-inquiry to the solution of the given problem, Plato, 

who verified pedagogical views in practice in his Academy, and Aristotle, who created the 

foundations of teaching theory and is considered the father of general didactics. 

Today, didactics is defined as the science of teaching and learning, which is an 

educational process. Planning of education includes the following activities: selection of 

general goals, definition of intermediate goals, description of didactic tasks, selection of 

teaching methods, selection of didactic resources, selection of teachers, determination of the 

place and time of classes and planning methods of controlling and evaluating results. 

In didactics, control is a procedure aimed at obtaining information to what extent the 

planned educational goals have been achieved. The assessment is therefore an opinion on 

knowledge and skills, supported by the result of the exam, related to the previously 

established criteria. A credible assessment is characterized by accuracy, reliability, objectivity 

and practicality. Control and evaluation has many functions: didactic (ordering knowledge, 

indicating errors), educational (motivation for further, targeted learning), didactic and 

prognostic (evaluation of the achieved goals of education in relation to the program 

assumptions and the group), selective (selection of the best from the group), psychological 

(mobilization to learn with a view to the inevitable verification of knowledge), control and 

methodology (improvement of the education process), sociological (shaping relations in the 

group of learners). 



The aims of the study were: to assess the difficulty of test questions in the field of 

human anatomy estimated by judges whitch were teachers of various lengths of teaching 

experience and volunteer students of the medical faculty, junior and senior years, compared to 

the results achieved by first-year students of the medical faculty, quantitative evaluation of the 

results individual tests in the context of the region and anatomical system, as well as 

determining the response patterns occurring in the tests in terms of their distribution and 

functioning distractors. 

11 tests on Human Anatomy conducted by the teaching staff of the Department of 

Human Anatomy for 1st year students of medical faculty at the Medical University of Lublin 

in the 2014/2015 academic year were analyzed. The tests were conducted in the form of a 

single-choice test with 5 distractors. Each test consisted of 25 questions, 1 point could be 

obtained for a correct answer. Tests were carried out immediately after the course block 

covering material from a given anatomical region. In chronological order, the tests covered 

knowledge of the anatomy of the spine, dorsum, upper limb, abdominal cavity, pelvis, lower 

limb (semester I), skull, head, neck, brain, nerve pathways (semester II). The text of the 

questions and answer cards were placed on paper sheets. Checked sheets after unification in 

the order of questions and answers (there were two versions of the same test) were manually 

digitized. 

Based on the results achieved by the students, the questions were categorized 

according to the degree of difficulty into very easy, easy, moderately difficult, difficult and 

very difficult. In addition, the teaching staff of the Department of Human Anatomy and 

students of the medical faculty - volunteers at the Department of Human Anatomy - estimated 

the degree of difficulty of 100 of all questions for first-year students on a similar,   5-point 

scale of difficulty, where the number 1 corresponded to very difficult questions and the 

number 5 - very easy . Teachers were divided into 2 groups: junior with about 2 years of 

teaching experience and senior with about 10 years of teaching experience. Volunteers, on the 

other hand, were divided into a younger group, which included students of the 2nd and 3rd 

year of studies, and an older group, which included students from the 4th and 5th year of the 

medical faculty. Each evaluating group estimated the difficulty of the questions taking into 

account the hypothetical, average student who was present at all the scheduled classes and 

devoted the time provided for the syllabus to self-study. 

 



To evaluate the test results, both statistical parameters used to determine the position 

measures: mean and median, measures of dispersion: test variance, standard error of the 

mean, standard deviation and the resulting skew and kurtosis as well as parameters 

determining the quality of the test, such as reliability, item easiness index and item 

discrimination. Additionally, questions related to the anatomy of the dorsum, lower limbs, 

pelvis and abdominal cavity were analyzed in terms of patterns among distractors. The 

division criterion was the distribution modality and the item discrimination of the question in 

the first division proposal, and the number of functioning distractors in the second version. 

Then, the analysis of variance (ANOVA) was performed, in which the correct answers of the 

respondents and the mean item discrimination of the test questions were compared. For this 

purpose, additional indicators were calculated for the theoretical situation when the questions 

contain four answers (three distractors) and three answers (two distractors). 

Results were analyzed and discussed with other studies and the following conclusions 

were drawn:  

1. There are significant differences between student and assistant assessment: assistants tend 

to underestimate the level of difficulty of test questions, which in turn may lead to 

a disturbance of the proportion between easy, moderate and difficult questions, and thus a 

distorted final assessment of the test results. 

2. The analysis of the author's own material confirmed the existence of significant differences 

in the difficulty of individual tests. 

3. The vast majority of the analyzed tests are characterized by accepting a moderate level of 

internal compliance, so the assessment obtained on their basis is reliable. 

4. Distribution multimodality of answers is not a guarantee of high-quality questions, as it is 

not synonymous with item discrimination. 

5. The fewer distractors, the better the results of the test are, which is regardless of the subject 

of the test. 

6. Item discrimination and reliability change positively in the case of fewer distractors, when 

the test is balanced in terms of the number of easy and difficult questions, while the item 

discrimination and reliability decrease in the case of a very easy or very difficult test, which 



shows that it is not necessary to do extremely easy or extremely difficult tests, regardless of 

the number of distractors 

 

 

 

 

 

 

 

 


