
Anna Seretny 
Uniwersytet Jagielloński

Słownictwo a programy nauczania 
– komponent leksykalny kształcenia językowego 

Cele nauczania słownictwa 

Znajomość słownictwa w znacznym stopniu warunkuje rozumienie wypowiedzi formu-
łowanych w języku obcym (działania receptywne) oraz umożliwia ich tworzenie (dzia-
łania produktywne), dlatego też zadaniem każdego kursu językowego jest rozwijanie 
kompetencji leksykalnej uczących się, rozumianej jako umiejętność roz p oz n awa n ia 
struktur leksykalnych oraz płynnego p os ł ug iwa n ia  się nimi w obrębie sprawności 
językowych. Praca nad poszerzaniem zasobu słownikowego powinna także umożliwiać 
uczącym się poznanie rozmaitych strategii zapamiętywania, przechowywania oraz ak-
tywizowania słownictwa, gdyż ich stosowanie może przyczynić się do podniesienia 
efektywności podejmowanych przez nich działań językowych. 

Dobór treści kształcenia

W publikacjach ogólnych poświęconych programom nauczania (zob. H. Komorowska, 
2005; K. Kruszewski, 2005; B. Niemierko, 1999) podkreśla się, że przy doborze treści 
można kierować się następującymi kryteriami lub ich kombinacją: 

kryterium akademickie, zgodnie z którym w programie powinny się znaleźć naj-
ważniejsze i najbardziej podstawowe informacje z danej dziedziny;
kryterium trwałości wiedzy, zwracające uwagę na te zagadnienia, które nie ule-
gają przedawnieniu; 
kryterium przydatności, związane z użytecznością treści programowych w przy-
szłości uczącego się;
kryterium potrzeb uczącego się, obejmujące takie kwestie jak: cel nauki, poziom 
wiedzy i umiejętności, oczekiwania, motywacja uczącego się i tym podobne.

H. Komorowska (2005: 38) zwraca uwagę na fakt, iż „autorzy programów zbyt mało 
dotychczas przywiązywali wagi do kryterium przydatności i potrzeb uczącego się, na-
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zbyt zaś wiele do kryterium trwałości wiedzy i jej zgodności z dyscypliną podstawową”. 
W rezultacie przy doborze treści nauczania często kierowali się wyłącznie opiniami 
ekspertów, nie uwzględniając ani opinii uczących się, ani ich potrzeb, ani potencjału. 

Analiza kontekstu – zmienne indywidualne 

Potrzeby uczących się 

Ustalenie zakresu treści kształcenia w odniesieniu do leksyki wymaga rozważenia kil-
ku ważkich kwestii. Pierwszą z nich są p o t r z eby  uczących się (aktualne bądź poten-
cjalne). 

Trzeba więc najpierw się zastanowić: w jakich sytuacjach komunikacyjnych mogą 
się znaleźć, jakie funkcje będą realizować, na jakie tematy będą się wypowiadać, z ja-
kiego typu tekstami będą się najczęściej spotykać. Udzielenie odpowiedzi na powyższe 
pytania pozwoli bowiem ustalić: 

czy przedmiotem nauczania mają być przede wszystkim wyrazy (struktury lek-
sykalne) najczęściej używane (o najwyższej frekwencji), czy także, oraz w jakim 
stopniu, te o niższej frekwencji; 
czy nauczanie ma się koncentrować na słownictwie ogólnym czy specjalistycznym; 
czy będzie związane z określonym tematem/określonymi tematami, czy też ma 
dotyczyć różnych kręgów tematycznych. 

Wynikiem analizy potrzeb powinno być odpowiednie ukierunkowanie leksykalne 
procesu dydaktycznego, czyli dobór treści kształcenia w obrębie leksyki1 odpowiadają-
cy faktycznym potrzebom uczących się. 

Większość uczących się, rozpoczynając naukę języka (poziomy A1, A2), w pierw-
szej kolejności powinna poznawać słownictwo najczęściej używane, i to niezależnie 
od tego, czy podejmują oni naukę języka dla przyjemności, ze względów zawodowych 
czy edukacyjnych. Przyszli studenci na przykład, jakkolwiek z pewnością będą po-
trzebowali zapoznać się ze słownictwem z określonej dziedziny, a także z wyrazami 
charakterystycznymi dla określonego dyskursu naukowego, nie mogą nie znać słow-
nictwa często używanego, gdyż poza nauką będą musieli zaspokajać swoje potrzeby 
komunikacyjne wynikające z faktu, iż mieszkają w kraju, w którym na co dzień mówi 
się danym językiem. Punkt ciężkości w początkowym okresie nauczania powinien spo-
czywać zatem na słownictwie najczęściej używanym, pojawiającym się w określonych 
kręgach tematycznych (zob. na przykład J.A. van Ek, J.L.M. Trim, 1990; Programy 
nauczania Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie2 UJ, w przygotowaniu). 

Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się na wyższych poziomach zaawan-
sowania (od B1 począwszy) jest bardziej problematyczne i może być bardziej zróżni-
cowane w zależności od specyfi cznych potrzeb określonej grupy. Na kursach ogólnych 

1 W wypadku uczących się języka angielskiego komponent leksykalny jest zazwyczaj kierunkowany 
na jeden z czterech obszarów (lub ich kombinację): 1) słownictwo częste; 2) słownictwo akademickie; 
3) słownictwo techniczne; 4) słownictwo rzadsze (I.S.P. Nation, 2001). 

2 Dalej: CJiKPwŚ. 
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powinno jednakże, podobnie jak na niższych poziomach, zmierzać w tym samym kie-
runku: od słownictwa najczęściej używanego, poprzez słownictwo o niższej frekwen-
cji, do słownictwa specjalistycznego. 

Podejście takie jest zgodne z propozycją przedstawioną przez J.M. Sinclaira i A. Re-
nouf (1988), którzy uważają, że autorzy programów (a w konsekwencji materiałów dy-
daktycznych), dobierając materiał leksykalny, powinni się kierować wyłącznie dwoma 
kryteriami: 

frekwencji, nie tylko w odniesieniu do form morfologicznych danej jednostki 
(słowoform), lecz również jej znaczeń3;
użyteczności (treści nauczania powinny być uzupełniane o jednostki o frekwencji 
niższej, które, z różnych powodów, mogą być ważne dla uczących się).

Kryteria te powinny być traktowane jako nadrzędne nawet w stosunku do metody 
nauczania, która zostanie zaproponowana jako wiodąca, a samo nauczanie powinno 
się koncentrować nie tyle na samych słowach, ile na strukturach, w których najczęściej 
są one używane, a także na najbardziej dla nich charakterystycznych połączeniach. 
Autorzy ci podkreślają zatem konieczność kontekstowego nauczania leksyki oraz jego 
funkcjonalny charakter. 

Potencjał leksykalny i braki uczących się 

Kolejną kwestią warunkującą dobór treści kształcenia, w wypadku uczących się kon-
tynuujących naukę, jest ustalenie, jakie słownictwo z obszaru docelowego jest im już 
znane, gdzie mają braki i jakiego są one typu: czy dotyczą tylko poziomu produkcji, czy 
także recepcji. Określenie p o t e nc ja ł u  lek syk a l nego  i / lub  b r a ków uczących 
się jest ważne, gdyż, jak słusznie zauważa I.S.P. Nation (2001: 380), rodzaj i wielkość 
luk w kompetencji leksykalnej warunkuje dobór nie tylko treści nauczania, ale także 
technik pracy. Braki w zakresie słownictwa specjalistycznego czy wyrazów o niższej 
(niskiej) frekwencji wymagają bowiem zastosowania technik ułatwiających rozpozna-
nie, kojarzenie formy, fonicznej i grafi cznej, ze znaczeniem. Gdy celem nauczania jest 
uzupełnienie, przypomnienie, aktywacja słownictwa najczęściej używanego, należy 
w szerszym zakresie stosować techniki ukierunkowane na produkcję językową. 

Ustalenia zakresu znajomości słownictwa uczących się dokonuje się zazwyczaj za 
pomocą specjalnie opracowanych testów (zob. S. Gass, 1988; I.S.P. Nation, 2001; A. Se-
retny, w przygotowaniu). 

Oczekiwania uczących się 

W pracy nad doborem treści w zakresie leksyki nie powinno się pomijać o cz ek iwa ń 
uczących się, które często wiążą się z ich potrzebami lub są ich pochodną. Można je 
poznać, proponując im wypełnienie specjalnie opracowanych kwestionariuszy. Kierun-
kując uwagę na określone tematy, zagadnienia, pozwalają ustalić wspólne dla większo-
ści członków danej grupy obszary zainteresowań. Nauka jest bardziej efektywna, gdy 

3 Słowa o wysokiej frekwencji są zazwyczaj wieloznaczne, trzeba więc w pierwszej kolejności uczyć 
znaczeń podstawowych, czyli tych o najwyższej frekwencji.

–
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dotyczy tego, co dla uczących się jest interesujące, lub tego, co postrzegają jako ważne. 
Koncentracja, niezależnie od wysiłku, pozostaje wówczas znacznie dłużej na wysokim 
poziomie (zob. I. Kurcz, 1995). 

Należy także pamiętać, że w odniesieniu do młodszych uczących się to oczekiwa-
nia, a nie potrzeby, powinny wysuwać się na pierwszy plan, gdyż zazwyczaj odnoszą 
się one do konkretnej rzeczywistości, którą są działania podejmowane w trakcie zajęć 
językowych, a nie abstrakcyjnej, jaką jest posługiwanie się językiem w nieokreślonej 
przyszłości. 

Analiza kontekstu dydaktycznego – inne czynniki warunkujące dobór treści

Motywacja uczących się 

Aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy doborze treści kształcenia w zakresie 
leksyki, jest mot y wa c ja  uczących się. Im bardziej bowiem zmotywowana jest gru-
pa podejmująca naukę, tym większe może być ob c ią ż e n ie  słownikowe (vocabulary 
load) kursu; im uczący się są mniej zmotywowanymi, a ich cel nauki języka jest mniej 
sprecyzowany/bardziej odległy, tym obciążenie powinno być mniejsze (zob. N. Schmitt, 
2000; I.S.P. Nation, 2001). Warto zatem, dokonując selekcji materiału, uwzględnić i ten 
czynnik, gdyż rozwiązania mniej przyjazne dla uczących się mogą zaburzyć dynamikę 
procesu dydaktycznego – między innymi spowodować niepotrzebną frustrację, dopro-
wadzić do rozprzężenia. 

R. Gairns i J. Readman (1986: 122) uważają, że na jednej lekcji można wprowa-
dzić4 od 8 do 12 słów, co oznacza, że uczący się mogą opanować około 1000 wyrazów 
w ciągu 125 godzin nauki, czyli rocznego programu zajęć. P. Meara (za N. Schmittem, 
2000: 142) proponuje, by uczyć około 50 wyrazów tygodniowo, nie podając jednak żad-
nych informacji ani na temat intensywności kursu, ani kontekstu dydaktycznego. Trzy-
dziestotygodniowy rok szkolny dawałby więc szansę na opanowanie 1500 wyrazów, 
co H. Chodkiewicz (2000) uważa za plan bardzo ambitny i trudny do zrealizowania 
– o podobnym tempie przyrostu zasobu słownikowego (1500 wyrazów na rok) mówi się 
bowiem w odniesieniu do rodzimych użytkowników języka, którzy pozostają w sytua-
cji pełnego zanurzenia (zob. J. Konopnicki, M. Ziemba, 1968; M. Zarębina, 1975). Jest 
to jednak możliwe, gdy nauczanie ma miejsce w środowisku endolingwalnym – uczący 
się języka polskiego w CJiKPwŚ Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy rozpoczynają 
naukę języka, opanowują średnio około 1300 wyrazów w semestrze (przy 20 godzinach 
nauki tygodniowo przez 15 tygodni)5. 

4 Wprowadzić, czyli objaśnić znaczenie, użycie i wykorzystać w ćwiczeniach. Nie oznacza to, że na 
zajęciach może pojawić się tylko około 10 nowych wyrazów. 

5 Pomiar za pomocą testów osiągnięć opartych na materiale podręcznika W.T. Miodunki Cześć, jak się 
masz? (Universitas, Kraków 1995; wydanie przed podziałem), którego realizację przewidziano na jeden 
semestr nauki. 
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Otoczenie językowe 

Kontekst dydaktyczny to także o t o cz e n ie  ję z ykowe , w którym zachodzi proces 
kształcenia językowego. Inaczej bowiem powinien być skonstruowany komponent lek-
sykalny kursu odbywającego się w środowisku endolingwalnym (w kraju, w którym 
język docelowy jest językiem codziennej komunikacji), a inaczej – w otoczeniu egzo-
lingwalnym. 

W środowisku endolingwalnym, niezależnie od profi lu kursu, zainteresowań i in-
nych czynników, uczący się muszą w pierwszej kolejności poznać słownictwo umoż-
liwiające im funkcjonowanie w społeczności, bądź uzupełnić braki w tym zakresie. 
Rozwijanie kompetencji leksykalnej w obszarach docelowych, na przykład w zakresie 
leksyki specjalistycznej, może przebiegać równolegle (na kursach krótszych) lub zostać 
odsunięte w czasie (na kursach dłuższych). W środowisku egzolingwalnym z kolei na-
uczanie od początku może się koncentrować na treściach określonych programem. 

Język wyjściowy uczących się 

Na kształt komponentu leksykalnego wpływa także jęz yk  w y jśc iow y  uczących się. 
W razie typologicznej bliskości w obu językach (wyjściowym i docelowym) liczba wy-
razów podobnie brzmiących, mających zbliżone znaczenie może być duża, co pozwala 
na stosunkowo szybkie wprowadzanie wielu wyrazów. Gdy język wyjściowy uczących 
się jest typologicznie odległy od docelowego – proces ten przebiega wolniej, a zatem 
obciążenie słownikowe kursu musi być zdecydowanie mniejsze. 

Ważne jest także to, czy kurs językowy jest realizowany w grupie jednorodnej ję-
zykowo czy też zróżnicowanej pod tym względem. Gdy język wyjściowy wszystkich 
uczących się jest ten sam, można bowiem wykorzystywać wszelkie techniki tłumacze-
niowe, co nie jest możliwe w grupach nieposiadających wspólnego języka medium. 

Układ treści nauczania

Rozwiązania przyjęte w fazie organizacji układu treści nauczania mają pozwolić na 
określenie kolejności, w jakiej uczący się będą poznawać nowe słowa oraz wielkości ob-
ciążenia słownikowego poszczególnych jednostek programu (I.S.P. Nation, 2001: 388). 

Opanowanie leksyki rzadko jest tym składnikiem znajomości języka, który staje się 
„zasadą organizującą całość nauczania i podporządkowuje sobie wszystkie inne kwe-
stie” (H. Komorowska, 2002: 13). Dzieje się tak zazwyczaj na kursach o wyraźnym 
nachyleniu zawodowym, gdy celem nauczania jest poznawanie jak największej liczby 
słów (zwrotów, wyrażeń) związanych z określonym obszarem tematycznym. Programy 
większości kursów językowych organizują całość nauczania wokół struktur gramatycz-
nych. Do nich są dobierane sytuacje, które ilustrują ich użycie. Te zaś determinują te-
matykę, a w konsekwencji konkretne wypełnienie leksykalne. W rezultacie nauczanie 
słownictwa często bywa nieuporządkowane i nie zawsze ma charakter systematyczny. 
Nawet bardzo pobieżna analiza kilku pierwszych lekcji podręczników przeznaczonych 
dla uczących się języka polskiego na poziomie A1 wskazuje, że programy nauczania, 
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na których oparto te pozycje, miały wyraźnie uporządkowany komponent gramatycz-
ny (zarówno w obszarze doboru, jak i gradacji treści nauczania). Zaznacza się także 
wyraźnie uporządkowanie w obrębie wprowadzanych funkcji komunikacyjnych (zob. 
P. Gębal, 2006). Wypełnienie leksykalne struktur gramatycznych znajdujących się 
w poszczególnych pozycjach jest natomiast bardzo zróżnicowane. Inne jest także ob-
ciążenie leksykalne poszczególnych jednostek lekcyjnych, które częściowo może wy-
nikać z innej organizacji poszczególnych podręczników, jak również z nieco innego 
kręgu odbiorców. Nie chodzi jednak o to, by wszystkie pomoce do nauki języka były 
przygotowane zgodnie z tym samym schematem, a jedynie o to, by w obrębie naucza-
nia leksyki wprowadzać uporządkowanie treści podobne do tego, jakie od dawna obo-
wiązuje w gramatyce. Nauczanie słownictwa powinno być ważnym elementem, a nie 
„Kopciuszkiem” procesu kształcenia językowego (zob. J. Milton, 2006). 

Przyjmuje się, że uszeregowanie treści leksykalnych może być zgodne z tak zwa-
nym podejściem seryjnym (series approach) lub z podejściem polowym (fi eld appro-
ach). Różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym o kolejności wprowadza-
nia nowych słów (struktur leksykalnych) decyduje określone kryterium, na przykład 
frekwencja, stopień trudności lub przydatność (nośność) komunikacyjna. W wypadku 
drugiego podejścia – wyznacza się zasób słownictwa stanowiący treści nauczania na 
danym kursie językowym, a następnie dzieli się go na różnych rozmiarów komponenty 
(pola). Układ pól nie jest określony, nie precyzuje się także kolejności wprowadzania 
poszczególnych wyrazów w obrębie poszczególnych pól. Obowiązkiem nauczyciela jest 
natomiast monitorowanie procesu i upewnienie się, czy wszystkie słowa z danego pola 
zostały wprowadzone i opanowane, nim przedmiotem nauczania stanie się słownictwo 
kolejnego z wyznaczonych obszarów. 

W nauczaniu słownictwa języka polskiego jako obcego dominuje podejście drugie, 
przy czym sam zakres treści nauczania jest zazwyczaj wyznaczany przez materiał lek-
sykalny zawarty w wykorzystywanym podręczniku. Brak na razie w tym obszarze roz-
wiązań o charakterze systemowym. 

Techniki pracy

Po selekcji i gradacji materiału leksykalnego należy się zastanowić nad doborem odpo-
wiednich technik pracy: prezentacji, utrwalania, powtarzania leksyki oraz monitorowa-
nia postępu uczących się. 

Słownictwa można uczyć pośrednio i bezpośrednio. 

To ostatnie ma miejsce, kiedy uczący się wykonują specjalnie przygotowane ćwiczenia, uczą się 
słów powiązanych z danym tematem, odgadują słowa z kontekstu, biorą udział w grach słowni-
kowych. Z nauczaniem pośrednim mamy do czynienia, gdy uwaga uczącego się skupiona jest na 
innych zagadnieniach, na przykład na wiadomości przekazywanej przez mówiącego lub piszące-
go, na zdobywaniu oraz przekazywaniu informacji (A. Seretny, E. Lipińska, 2005: 85).

Nauczanie bezpośrednie częściej ma miejsce na etapie przedkomunikacyjnym, 
którego zadaniem jest budowanie/poszerzanie kompetencji lingwistycznej uczących 
się; pośrednie zaś dokonuje się zazwyczaj w trakcie działań dydaktycznych ukierun-
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kowanych na rozwijanie sprawności językowych (w wyniku czytania, słuchania lub 
interakcji z rodzimymi użytkownikami języka). Jeden i drugi typ nauczania są bardzo 
istotne i oba winny być wykorzystywane w procesie dydaktycznym, gdyż tylko ich 
kombi n a c ja  pozwala na prawidłowe rozwijanie kompetencji leksykalnej. Należy bo-
wiem pamiętać, co słusznie podkreśla H. Komorowska, że słownictwo nie utrwali się 
samorzutnie w wyniku realizacji rozmaitych zadań ukierunkowanych na rozwijanie 
sprawności. „Powtarzanie i utrwalanie słownictwa w toku ćwiczeń w mówieniu, słu-
chaniu, pisaniu lub czytaniu to działalność wartościowa, ale tylko pod warunkiem, że 
w nauczaniu występują stałe konsekwentnie prowadzone ćwiczenia ściśle leksykalne” 
(H. Komorowska, 1988: 76)6, które koncentrują uwagę przede wszystkim na warstwie 
słownej. Ważne jest zatem, by zachować odpowiednią proporcję między nauczaniem 
bezpośrednim (zdekontekstualizowanym) a pośrednim (I.S.P. Nation, 2001), a także tak 
dobierać materiał do obu rodzajów ćwiczeń, by uczący się widzieli, że słowa, które 
zapamiętują, którymi się posługują w trakcie wykonywania rozmaitych zadań leksy-
kalnych, są bądź bezpośrednio użyteczne w procesie komunikacji ustnej i pisemnej 
(znajomość produktywna), bądź niezbędne do rozumienia wypowiedzi formułowanych 
w języku docelowym (znajomość receptywna). 

Dobór technik pracy w dużej mierze zależy od nauczyciela. Nie można także jed-
noznacznie stwierdzić, że ich określona kombinacja gwarantuje sukces w opanowaniu 
słownictwa. Zbyt wiele czynników warunkuje powodzenie procesu dydaktycznego, by 
można było przedstawiać rozwiązania gotowe do powielania. Ważne jest jednakże, by 
techniki stosowane przez nauczyciela umożliwiały uczącym się:

częste powtarzanie słownictwa, 
posługiwanie się nim w różnych sytuacjach oraz 
refl eksję nad strukturami leksykalnymi, ich budową, znaczeniem i tym podobnymi. 

Powinny być one na tyle zróżnicowane, by uczący się w celu zapamiętania słów, 
szybkiego wywoływania ich z pamięci, produkcji mogli stosować rozmaite strategie 
(zob. A. Seretny, 2004). Szeroki zakres technik umożliwia także podtrzymywanie i/lub 
rozbudzanie zainteresowania uczących się w większym stopniu niż schematyczne, ru-
tynowe działania. Oto kilka propozycji ćwiczeń leksykalnych (na podstawie A. Seretny, 
E. Lipińska, 2005):

Ćwiczenia tematyczne i kategoryzujące: 
przyporządkowywanie słów do pewnych kategorii lub ich wykluczanie zgod-
nie z ustalonym kryterium; 
odnajdowanie „innego wśród podobnych”; 
wymienianie słów będących leksykalnym wypełnieniem kategorii.

Ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne:
uzupełnianie luk, tabel, diagramów;
wybór poprawnej (w danym kontekście) formy leksykalnej;
dobieranie prawidłowych połączeń wyrazowych (dopełnianie kolokacji, do-
pełnianie związków frazeologicznych);

6 Wyraźnie zawiodła teza, zgodnie z którą „w izolacji słownictwa ćwiczyć nie wolno, gdyż działania 
bezkontekstowe to działania szkodliwe” (H. Komorowska, 1988: 76). 

–
–
–
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poszukiwanie antonimów/synonimów do podanych wyrazów/fraz;
poszukiwanie różnych znaczeń wyrazów wieloznacznych;
dopasowywanie defi nicji do wyrazów;
ustalanie znaczeń form homonimicznych;
porządkowanie wyrazów według określonego kryterium;
poszukiwanie wyrazów synonimicznych i antonimicznych wobec poszczegól-
nych użyć wyrazu wieloznacznego; 
przygotowywanie „matryc znaczeniowych”;
opracowywanie „map umysłowych”; 
poszukiwanie terminów nadrzędnych, podrzędnych i równorzędnych dla da-
nego wyrazu (wraz z charakterystycznymi dla nich połączeniami); 
budowanie siatek składniowo-semantycznych;
tworzenie asocjogramów;
parafrazowanie zdań lub fragmentów tekstu.

Ćwiczenia skojarzeniowe:
przygotowywanie w grupach list słów niezbędnych do dyskusji na dany temat;
pobudzanie uczących się do wolnych lub ukierunkowanych skojarzeń;
poszukiwanie słowa, które kojarzy się z kilkoma podanymi wyrazami.

Ćwiczenia literowe i ortografi czne:
podpisywanie obrazków;
ćwiczenia wspomagające wzrokowe rozpoznawanie słownictwa;
wąż literowy.

Ocenianie 

Istotnym elementem każdego programu nauczania jest ocenianie postępów uczących 
się, rozmiarów tych postępów i ich jakości. W związku z tym uczący się powinni wie-
dzieć nie tylko, czego będą się uczyć, ale także, jak często oraz w jaki sposób ich osiąg-
nięcia będą podlegały kontroli. Program powinien zalecać: 

kontrolę bieżącą, okresową i roczną, proponując również odpowiednie formy i techniki (w tym 
celu należy umieścić w programie próbki technik i ćwiczeń kontrolnych, przykładowe testy se-
mestralne lub roczne oraz podać kryteria oceniania). Procedury oceniania powinny uwzględniać 
elementy samooceny (I. Janowska, 2006: 172).

W nauczaniu słownictwa ważne jest jak najczęstsze stosowanie kontroli bieżącej 
( formative assessemnt), gdyż dzięki niej nauczyciel ma możliwość ciągłego monito-
rowania postępów uczących się. H. Komorowska (2002: 11) słusznie podkreśla, iż sta-
ła kontrola bieżąca uświadamia uczniom, że ich postępy i umiejętności są regularnie 
sprawdzane, co w wielu wypadkach podnosi poziom ich motywacji i zwiększa chęć 
wykazania się. Dzięki regularnie prowadzonej kontroli bieżącej można także ustalić, 
jak przebiega proces opanowywania materiału przez grupę: gdzie występują braki, czy 
mają one charakter globalny czy indywidualny. Kontrola bieżąca nie zawsze musi przy-
bierać formę testu, mogą to być także quizy, zgadywanki i tym podobne (zob. H. Ko-
morowska, 2002). 

–
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Na zakończenie określonego etapu nauki należy jednak przeprowadzić kontrolę 
okresową (summative assessement), czyli przygotować obszerny test osiągnięć, pamię-
tając, iż sposób testowania powinien być zgodny z metodą nauczania (zob. C.J. Weir, 
1988; H. Komorowska, 2002; A. Seretny, E. Lipińska, 2005).

W zestawieniu (zob. tabela 1) zostały ujęte te formy oceniania postępów uczących 
się, które najczęściej są stosowane w odniesieniu do leksyki. Nie oznacza to jednak, że 
są one jedyne lub najlepsze. Warto jednakże zastanowić się, czy proponowane w ra-
mach danego programu techniki oceniania są podobne do tych najczęściej wykorzysty-
wanych, a w razie istotnych rozbieżności zastanowić się, czym są one uwarunkowane. 

Tabela 1. Rodzaje kontroli stopnia opanowania słownictwa

Typ testowania Cel testowania Format testowania Częstotliwość 
i czas testowania

Test plasujący a) ustalenie aktywnego 
słownika uczących się 
ustalenie/modyfi kacja 
treści nauczania w zakre-
sie leksyki

b) przydzielenie do grupy 
o odpowiednim poziomie

Specjalnie opracowane testy 
pozwalające na ustalenie 
zakresu słownictwa znanego 
uczącym się (dla języka 
angielskiego Vocabulary 
Level Tests) 

Przed rozpoczęciem procesu 
nauczania

Test osiągnięć: 
kontrola bieżąca

a) monitorowanie postępu 
uczących się w skali 
mikro

b) podtrzymywanie zainte-
resowania

c) budowanie motywacji
d) modyfi kacja programu 

Wszelkie typy zadań lek-
sykalnych (quizy, krzy-
żówki, zadania z lukami, 
zadania na dobieranie i tym 
podobne)

Zależna od intensywności 
kursu, czyli liczby godzin 
na kursie oraz liczby spot-
kań w tygodniu (na przykład 
na kursie semestralnym 
przy 6 godzinach tygodnio-
wo – raz na dwa tygodnie); 
około 15 minut 

Test osiągnięć: 
kontrola sumująca 

a) monitorowanie postępu 
uczących się w skali 
makro

b) modyfi kacja programu

– zadania wyboru wielo-
krotnego

– dobieranie 
– uzupełnienie luk
– techniki pisania sterow-

nego (elicytujące użycie 
określonego słownictwa)

– wypowiedzi ustne na 
podstawie odpowiednio 
przygotowanych materia-
łów stymulujących.

Dwa razy w ciągu kursu 
(w połowie i na jego zakoń-
czenie) 

Źródło: na podstawie I.S.P. Nation (2001: 389).

I.S.P. Nation (2001: 389) zwraca uwagę, że ważne jest także monitorowanie stra-
tegii stosowanych przez uczących się w nabywaniu kompetencji leksykalnej. Jest to 
aspekt, na który rzadko zwraca się uwagę, a który może istotnie wpływać zarówno 
na wielkość, jak i na jakość postępów uczących się. Strategie uczenia się nie podlegają 
ocenianiu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to znaczy za stosowanie/niestosowa-
nie określonych strategii nie wystawia się ocen. Należy jednak monitorować działania 



140 Anna Seretny

uczących się, by w razie potrzeby wspomagać je, modyfi kować bądź ukierunkowywać. 
Można to robić w dwojaki sposób:

obserwując działania uczących się (powinna to być obserwacja uczestnicząca, 
w trakcie której nauczyciel, w razie potrzeby, podsuwa uczącemu się pomysły na 
inne działania);
pytając o działania podejmowane przez uczących się w trakcie wykonywania za-
dania (thinking aloud protocol), sugerując jednocześnie, jeśli to konieczne, inny 
sposób postępowania.

Podnoszenie świadomości uczących się jest bardzo ważnym elementem procesu kształ-
cenia – gdy będą wiedzieli, jak się uczyć, ich szanse na sukces wzrosną. 

Ewaluacja programu

Ewaluacja to „proces zbierania danych i ich interpretacja po to, by w efekcie tego działania 
podjąć określoną decyzję” (H. Komorowska, 2005: 50). Ewaluacji programu nauczania 
można dokonywać przed jego wdrożeniem, w czasie użytkowania (ewaluacja formatyw-
na) oraz po zakończeniu realizacji (ewaluacja podsumowująca). Procedurom ewaluacyj-
nym można poddać cały program (skala makro) bądź jego elementy (skala mikro). 

Ewaluując komponent leksykalny określonego programu, należy z pewnością zasta-
nowić się nad następującymi kwestiami: 

Przed wdrożeniem:
czy istnieje wewnętrzna spójność między celami nauczania, treściami oraz pro-
ponowanymi technikami pracy, podręcznikami i tym podobne (etap przed wdro-
żeniem)?
czy jest dostosowany do możliwości potencjalnych uczących się (ich obecnego 
poziomu zaawansowania i poziomu opanowania słownictwa)?

W trakcie użytkowania programu i po zakończeniu jego realizacji:
czy program umożliwia/umożliwił realizację celów kształcenia? jeśli nie, to co 
było tego powodem? 
czy treści kształcenia zostały odpowiednio dobrane dla docelowej grupy adresa-
tów? czy należy: zachować je w proponowanym przez program kształcie, uzupeł-
nić, czy ograniczyć? 
czy zaproponowany układ treści należy uznać za odpowiedni? czy obciążenie 
słownikowe było dostosowane do możliwości i oczekiwań uczestników?
czy proponowane sposoby prezentacji słownictwa są urozmaicone? 
czy proponowane techniki pracy są zróżnicowane? 
czy zadania rozwijające sprawności zostały tak zaplanowane, by wspomagać roz-
wijanie kompetencji leksykalnej?

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
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czy proponowane sposoby oceniania/monitorowania postępów uczących się 
sprawdziły się w praktyce; czy dały nauczycielowi możliwości bieżącego śledze-
nia postępów uczących się?
czy program spełnił oczekiwania uczących się? czy i jakie modyfi kacje w tym 
zakresie należy zasugerować?

 
Ewaluacja programu dokonywania w trakcie jego realizacji jest o tyle istotna, że po-

zwala na wprowadzanie w skali mikro zmian i modyfi kacji, które mogą się przyczynić 
do podniesienia jego jakości. Ewaluowanie programu na jego zakończenie, po prze-
prowadzeniu kontroli wyników, może zaś doprowadzić do jego przekształcenia bądź 
uzupełnień w skali makro. W wypadku gdy zmiany sugerowane przez prowadzącego 
kurs nauczyciela (i/lub samych uczących się) są bardzo poważne i wiążą się z daleko 
idącą ingerencją w strukturę programu, należy rozważyć możliwość skonstruowania 
go od początku. 

Podsumowanie 

Opanowanie słownictwa jest ważną częścią językowej kompetencji komunikacyjnej, 
dlatego też nauczaniu leksyki należy nadać odpowiednią rangę, od etapu planowania 
procesu dydaktycznego, jego zawartości, kształtu, przebiegu, po ocenianie osiągnięć 
uczących się. Należy dołożyć wszelkich starań, by rozwiązania proponowane w ramach 
komponentu leksykalnego były przemyślane, spójne i dostosowane do określonego kon-
tekstu dydaktycznego. 
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