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Biológia tesztek megoldásának 
struktúrája

1
999-ben az akkori Janus Pannonius, ma Pécsi Tudományegyetem Tanárképzõ Intéze-
te széleskörû felmérést végzett Baranya megye 69 általános, illetve középiskolájá-
ban. A tanulók tudását tantárgyankénti tesztekkel mérték, de számos más, a szociális

háttérre, a szülõk iskolai végzettségére, gondolkodási típusokra vonatkozó és pszicholó-
giai vizsgálat is készült. A mintegy kétezer gyermek két korosztályból került ki, hetedi-
kes és tizenegyedikes évfolyamokból.

A biológia tantárgy esetében is ezt a két osztályt mérték. A teszteket korábbi, a szege-
di, akkori József Attila, ma Szegedi Tudományegyetem 1995-ben készített és Csongrád
.megyében alkalmazott feladatlapokból változatlanul vettük át. (Csapó, szerk., 1998) A
Baranya megyei eredményeket feldolgozta és értékelte Géczi János: ,On the Biology
Knowledge of Students’ címû dolgozatában. (Géczi, 2001) E munka klasszikus statiszti-
kai módszereket alkalmaz. Fõ következtetéseinek egyike, hogy a tanulók biológia-tudá-
sa elsõsorban a verbális és a matematikai képességektõl függ.

Jelen írásban nem az elért teljesítményt vizsgáltuk. A tesztben szereplõ itemek más-
más gondolkodási képességet mozgósítanak. Azt kívántuk elemezni, hogy egy-egy
különbözõ gondolkodási mûvelet elvégzését igénylõ fajta itembõl mennyit tudnak meg-
oldani a gyerekek.

Eljárásunk ezúttal nem statisztikai, hanem algebrai módszeren alapuló úgynevezett
strukturális elemzés.

A minta

Feldolgozásunkban 23 osztály 427 tanulója szerepel. Õk mindannyian hetedik évfo-
lyamra jártak a dolgozat írásakor. Iskolai osztályzataik átlaga – teljesítményszázalékban
– 67,7% volt.

A teszt 16 feladatot tartalmazott, összesen 75 itemmel. Maga a feladatlap megtalálha-
tó ,Az iskolai tudás’ (Csapó, szerk., 1998) kötet 325–330. lapján. 

A tesztben elért átlagteljesítmény 18,9% volt.

Strukturális elemzés

A strukturális elemzés célja annak felmérése volt, hogy – az adott rendkívül alacsony
teljesítményektõl függetlenül – milyen gondolkodási mûveletek állnak közelebb a tanu-
lókhoz, illetve melyek okoznak nagyobb nehézséget számukra. Például más képességet
mozgósít egy olyan feladat, amelyben definíciót kell megfogalmazni, illetve amely a fel-
adatlapon ábrázolt rajz alapján az élõlény (vagy alkatrészének)  megnevezését kérdezi.
Megint más a gyermek feladata, ha megtanult felsorolást kell felidéznie. Döntési helyzet-
be kerül a tanuló, ha valamely felsorolásból választania kell (mármint egy jó megoldást).
Ha egy felsorolás elemei között bizonyos osztályozást kíván a feladat, ez feltehetõleg
szintén döntés, de bonyolultabb, mint az elõbbi.

Ilyen módon öt feladatfajtát különböztettünk meg:
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M – Megnevezés
V – Választás
O – Osztályozás
L – Leírás
F – Felsorolás

A dolgozat 75 iteme, így az elérhetõ maximális pontszám a következõképpen oszlik meg:
M: 51
V: 5
O: 7
L: 3
F:   9

75
E ponton két megjegyzést kell tennünk. Az egyik, hogy minden tanuló az idézett mûben

szereplõ feladatlap  (Csapó, szerk., 1998) úgynevezett A változatát írta, a pontszámok te-
hát erre vonatkoznak. A másik fontos és sajnos hátrányos dolog, hogy a feladatfajták egy-
általán nem kiegyenlítettek, hiszen túlnyomó többségben szerepel a „Megnevezés” (M) tí-
pusú feladat. A feladatlap azonban adott volt, a meglévõ adatokkal kényszerültünk dolgoz-
ni, de a ponthatárok arányosítása által igyekeztünk a problémát kiegyenlíteni.

Eljárásunk bináris, azaz kétértékû elbírálás szükséges minden egyes itemre vonatko-
zóan: megoldotta vagy nem oldotta meg. Ehhez bizonyos ponthatárokat kell megállapí-
tani, hogy tudniillik ha bizonyos tanuló bizonyos itemnél az elõírt ponthatárt elérte, ak-
kor a feladatot megoldotta, különben nem. Mivel 19% körül volt az átlagos teljesítmény,
ezt vettük alapul, azaz például az 51 maximális M értékbõl, ha valaki 9-et ért el, akkor
az M típusú feladatát megoldottnak vettük. Persze 1-nél kevesebb feladatot nem lehetett
kitûzni, így a többi feladattípusnál 1 volt a ponthatár.

Az 1. mellékletben közöljük a 23 osztály tanulói által elért pontszámokat, a fenti fel-
adatfajták szerint csoportosítva. Ennek alapján készültek el a Galois-gráfok bináris input-
jai (Takács, 2000; Szigeti, 2000), s az outputok alapján a 23 osztály gráfjának rajzai, ame-
lyek megmutatják, hogy – osztályonként – milyen az egyes feladatfajták eloszlása, struk-
túrája. (2. melléklet 23 darab rajza)

Mit jelent egy gráf egy szögpontja? E gráfokon egy-egy szögpont egyfelõl azt a leg-
nagyobb tanulócsoportot jelenti, amelynek minden tagja egy feladatfajta-csoport minden
elemét elsajátította. Másfelõl e szögpont azt a legnagyobb feladatfajta csoportot is jelen-
ti, amelyet a ponthoz írt tanulócsoport minden tagja megoldott. (A szögpont felett nem
írtuk oda a rajzok áttekinthetõbbé tétele érdekében minden helyen a tanulók azonosító je-
lét, csak a legmagasabb pontban/pontokban!)

Megmutatjuk a munka menetét egy példán, a 23. számú osztály példáján. A következõ
táblázat  BP23 jele a biológia felmérés 23. sorszámú osztályát jelenti, míg a 120112 a fel-
mérést végzõ munkatársak osztályazonosító jele. Az egyes sorok elsõ oszlopa az egyén,
az egyes tanuló azonosító jele. M-mel jelöltük a Megnevezés típusú, V-vel a Választás,
O-val az Osztályozás, L-lel a Leírás és végül F-fel a Felsorolás típusú feladato-
kat/itemeket. Minden tanulóra nézve összeadtuk az egyes feladatfajták összes pontszámát,
ez szerepel az egyes oszlopok és sorok metszésében keletkezõ négyzetekben. (1. táblázat)

A táblázat tartalmazza még az illetõ tanulók iskolai osztályzatát és egy az intelligencia
hányadosára vonatkozó pontszámot.

Az 1. táblázat alapján az öt feladatfajta ponthatárát vettük figyelembe, s így készült el
bináris 2. táblázatunk, amely egyben a Galois-gráf készítésének inputja is.

Ezután az úgynevezett zárt részhalmazpárok megkeresésére szolgáló számítógépi
programot alkalmazva fellistáztuk ezeket. Történetesen ebben az esetben 8 zárt részhal-
mazpár adódott. Ezek a 3. táblázatban találhatók.
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1. táblázat 2. táblázat

BP23in

11101

10001

10101

10101

11001

11101

10101

10001

10101

10101

11101

10000

11101

11101

11101

10101

11101

00000

00101

11101

11111

3.  táblázat

BP23out

1> [   1   6  11  13  14  15  17  20  21  22  23 ]:{   1   2   3   5 }

2> [   1   5   6  11  13  14  15  17  20  21  ]:{   1   2   5 }

3> [   1   3   4   6   7   9  10  11  13  14  15  16  17  20  21 ]:{   1   3   5 }

4> [   1   3   4   6   7   9  10  11  13  14  15  16  17  19  20  21 ]:{   3   5 }

5> [   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  13  14  15  16  17  20  21 ]:{   1   5 }

6> [   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  13  14  15  16  17  19  20  21 ]:{   5 }

7> [   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  20  21 ]:{   1 }

8> [  21 ]:{   1   2   3   4   5 }

Például a 8. pár jelentése a következõ: a 21 jelû tanulóból álló
(egyelemû) csoport a tanulóknak az a legnagyobb csoportja, amely-
nek minden tagja megoldotta az 1, 2, 3, 4 és 5 itemeket, s egyúttal az
1, 2, 3, 4 és 5 feladat fajta az a legnagyobb feladat fajta csoport,
melynek minden itemét megoldotta a 21 jelû tanuló. (1. ábra)

E rajzon azt látjuk, hogy azok a gyerekek, akik mindössze egy fel-
adatfajtát tudtak megoldani, azok vagy a Felsorolás, vagy a Megne-
vezés kategóriában érték el ezt. Eggyel magasabb szinten, „emele-
ten” fordul elõ az Osztályozás, még eggyel magasabban a Választás,
végül mindössze egy gyermek tudta mind az öt kategóriát teljesíte-
ni, mégpedig a 122 jelû. Ez az ötödik, legnehezebbnek bizonyult fel-
adat fajta, amelyet Leírásnak neveztünk el, de mondhatnánk akár de-

finíciónak is A 3. táblázatból látszik, hogy 1-tõl 21-ig terjed az egy-egy szögponthoz tar-
tozó tanulók száma, de ezeket nem írtuk oda minden ponthoz a könnyebb áttekinthetõ-
ség kedvéért.
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Következtetések

Elsõ következtetésünk abban áll, hogy megállapítható a feladatok fajtáinak nehézségi
foka. Minél könnyebb egy fajta feladat, annál többen oldják meg, illetve a könnyebb faj-
tákra épülnek a nehezebb fajták. Az elsõ emelethez tartozik általában a legtöbb tanuló, s
felfelé haladva az emeletek mentén csökken a szögpontokhoz tartozó tanulók száma.
Másrészt pedig, ha például az elsõ emeleten fordul elõ M, a másodikon az M és O együtt
fordul elõ, amit úgy értelmezünk, hogy utóbbi ismeret mintegy ráépül az elõbbire.

Feldolgozásunk az alábbi adatokat mutatja.

Azaz a Felsorolás kategória 17 esetben fordul elõ az elsõ emeleten, a Megnevezés 14-
szer, a „legnehezebb” feladatfajta, a Leírás pedig mindössze 2 esetben. Ez a feladatfajta
11 osztályban teljesen hiányzik, azaz 11 osztályban egyetlen olyan gyerek sincs, aki akár
egy L típusú itemet megoldott volna.

Önmagában is érdekes, hogy a tapasztalati adatok alapján megállapítható a  különbö-
zõ gondolkodási fajták sorrendje, hogy tudniillik melyiket tudják legjobban, kevésbé, …,
legkevésbé megoldani. Másik fontos megállapításunk, hogy a Leírás vagy ha úgy tetszik:
definíció az, amely a legnehezebbnek bizonyult. Ez az állítás ugyanazt jelenti, mint amit
Géczi János idézett (Géczi, 2001) dolgozata is kimutatott, hogy a tanulók biológiai tudá-
sa nem az iskolai biológiai tanítástól, de még csak nem is a köznapi élet tapasztalataitól,
hanem a verbális képességektõl függ. E két – egymástól független vizsgálat – azonos
eredménye erõsíti egymást.

Ami a Felsorolás, illetve Megnevezés feladatfajtákat illeti, ezek megoldásai kiugróan
vezetnek a többi feladattípus elõtt, ez az eredmény pedig összecseng Takács Viola idézett
(Takács, 2002) dolgozatában mondottakkal. Ott fizika feladatok megoldása kapcsán azt
állította az írás, hogy a bemagoltatható feladatfajtákat feltételezhetõen azért tudják jobba
a gyermekek, mert ezeket szigorúan megtanítják nekik a pedagógusok, ráadásul ezek is-
meretét magasra is értékelik az osztályozáskor, hiszen nagyon nagy a teszteredmények és
az osztályzatok átlaga közti különbség. Ez a fizikában nagyjából 30–60% volt, míg a bi-
ológiában még ennél is nagyobb: 19–67%! Utóbbi tárgyban valóban a felsorolás és a
megnevezés, amelyeket könnyen lehet memorizáltatni és felidézni, különösebb gondol-
kodás nélkül.
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I. Felsorolás

17 db 1. emelet
5 db 2. emelet

  1 db 3. emelet
23 db

II. Megnevezés

14 db 1. emelet
4 db 2. emelet
3 db 3. emelet

  2 db hiányzik
23 db

III. Osztályozás

5 db 1. emelet
9 db 2. emelet
5 db 3. emelet
2 db 4. emelet
2 db hiányzik

23 db

IV. Választás

5 db 1. emelet
5 db 2. emelet
8 db 3. emelet
1 db 4. emelet

 4 db hiányzik
23 db

V. Leírás

2 db 1. emelet
2 db 2. emelet
1 db 4. emelet
7 db 5. emelet

 11 db hiányzik 
23 db



1. melléklet. A 23 osztály tanulói által elért pontszámok
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2. melléklet. A 23 osztály gráfjának rajza
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Az adatok szolgáltatásáért, kezeléséért, valamint a gráfok 
megszerkesztéséért hálás köszönetet mondanak a szerzõk 
Szigeti Mártonnak.

Abstract

Items of Biology test solved by pupils aged 13 were divided into the folloving cate-
gories:

– Denominate (the Hungarian mark is M)
– Choice (the Hungarian mark is V)
– Classification (the Hungarian mark is O)
– Description (or Definition) (the Hungarian mark is L)
– List (the Hungarian mark is F)

We have examined that what structures can be constituted by (or along) these several
thinking procedures in different classrooms.
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