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Bestelako llankidetzak

Ebaluazioa: aukera anitzeko

galderen muinean. Zoriaren

eragina

Josu Perales

Oso ohikoak dira aukera anitzeko galderak hizkuntzak ebaluatzeko
probetan. Usadioz, trebetasun hartzaileak eta gramatikako edukiak
ebaluatzeko erabiltzen dira. Eta, ondo prestatuz gero, badituzte hain-
bat abantaila: objektiboak dira, ikasle-multzo handientzat egokiak,
zuzentzen errazak... Baina hainbat desabantaila ere badituzte: zailak
dira prestatzen, distraigarri egokiak aukeratzen; ikasle onenak ere
nahas ditzakete eta zoriz asma daitezke. Artikulu honetan, erantzun
zuzenak zoriz asmatzeko aukerari begiratuko diogu, zoriaren eragina-
ri, alegia. Aztertuko dugu, hala berean, aukera hori gutxitzeko zer eta
nola egin litekeen. 

Oso hedatuta daude gizartean aukera anitzeko galderak dituzten probak.

Gidatzeko baimena duen edozeinek gainditu behar izan du, besteak beste,

tankera horretako proba bat. Eta, sarritan ikusten dira telebistan aukera ani-

tzeko galderak baliatzen dituzten lehiaketak. Parte hartzaileek, batzuetan,

zalantzarik gabe dakite erantzun zuzena. Beste batzuetan, berriz, aukerak lau

izanda, badakite, esaterako, horietako bi ez direla zuzenak. Beraz, lau auke-

ren artean hautatu beharrean biren artean hautatu behar izaten dute. Eta txiri-

paz ere asma dezakete eta saria lortu. Jokoa da hori guztia. Baina, agiri

akademikoren bat edo, zer esanik ez, lanposturen bat tartean dagoenean, gau-

zak serioago hartu behar dira.

Sarrera
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Aukera anitzeko galderak dituzten probak objektiboak dira, hau da, edozei-

nek zuzentzen dituela ere emango diren puntuazioak berdinak izango dira.

Irakurgailu optiko batek, irakasle batek eta are probaren aztergaiaz jantzita ez

dagoen norbaitek ere –erantzun zuzenen txantiloia edukita– zuzenduta, pun-

tuazioak ez dira aldatuko.  Baina, lehen esan bezala, zoriz asma daitezke. Eta

horrela, suerte hutsez, lor lezake azterketari batek bere ezagutza islatzen ez

duen puntuazioa.

Demagun item bakarreko proba bat dugula egia/gezurra tankerakoa. Bi auke-

ra baino ez daude: itemari zuzen erantzutea, eta, oker erantzutea. Bistan

denez, asmatzeko probabilitatea %50ekoa da, bitik bat edo 1/2 nahi izatera,

eta ez asmatzekoa ere berdin: %50.

Erantsi diezaiogun  “proba” horri  beste item bat. Bi item dituen proba dugu

orain. Zein dira orain probabilitateak bi itemak asmatzeko, bat bera ere ez

asmatzeko edo bat bai eta bestea ez? Hemen ere ez dago aukera handirik:

1 Bi itemak asma litezke. 

2 Lehenengoa asmatu baina bigarrenean, berriz, huts egin liteke.

3 Lehenengoan huts egin eta bigarrena asmatu egin liteke.

4 Eta bietan ere egin liteke huts.

Lau dira, ikusi dugunez, gerta daitezkeen kasuak, eta, hiru lor litezkeen emai-

tzak:

• Bi puntu (1. kasuan). 

• Puntu bat (2. eta 3. kasuetan). 

• Eta, 0 puntu (4. kasuan). 

Horrela, bada, dakienaz gehiegi fidatzen ez delako-edo, ausaz erantzutea era-

bakitzen duen ikasleak ere baditu aukerak erantzun zuzenak asmatzeko: lau-

tik bat (1/4) bi itemak asmatzeko, eta, lautik bi (2/4) item bat, zeinahi ere den,

asmatzeko. Ondorioz, item bat edo gehiago, –bi item kasu honetan, probak

dituen guztiak– asmatzeko aukerak 3/4ekoak dira: 1/4 + 2/4, hots, %75.

Gainerako %25 puntu bat bera ere ez lortzeari dagokio. Beraz, balizko proba

horretan “GAI” zein den eta zein ez erabakitzeko, ebakidura-puntuazioa

eskalaren erdian (0, 1, 2), puntu baten lorpenean, ezarriko bagenu, are azter-

gaiaz ezer ez dakitenentzat ere izango litzateke zailagoa ez gainditzea gain-

ditzea baino. 

Ikusita dugu aukera biko item bat asmatzeko probabilitatea 1/2 dela. Bi item

asmatzeko probabilitatea, ordea, probabilitate konposatua da, hots, bi gertae-

ra (edo gehiago) batera suertatzeari dagokiona. Eta kasu horretan, probabili-

tateak murriztu egiten dira. Bi itemak asmatzeko probabilitatea, ikusi bezala,

1/4 da-eta. 
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Egin dezagun aurrera. Zer gertatzen da itemak hiru direnean? Ikasleak lehe-

nengo itemari erantzungo lioke. Itema aukera bikoa izanik ausaz asmatzeko

probabilitatea 1/2koa da. Eta, lehen bezala, beste horrenbeste esan genezake

ez asmatzeko probabilitateari buruz. Hori ere 1/2koa baita. Bigarren itemari

helduko lioke gero. Eta lehen bezala aukeren zenbatekoa erdibanatu egingo

litzateke, hirugarren itemean bezalaxe. 

Baina zein da probako hiru itemak asmatzeko, hau da, hiru puntu lortzeko

probabilitatea? Lehengoaren haritik, bat asmatzekoa: 1/2; bi: 1/2 x 1/2; eta,

hiru: 1/2 x 1/2 x 1/2. Hau da, zortzitik bat. 

Errazte aldera, itema asmatzeko probabilitateari p letra esleituko diogu eta ez

asmatzekoari q. Hori gogoan, laburbil dezagun ondorengo taulan, hiru item

dituen probari dagokionez, orain arte esandakoa. 

Lor daitezkeen puntuazioak biltzen dituen zutabeari begiratuz ikusten dugu 8

kasuetatik bakarrean lor daitezkeela hiru puntuak, lehenengoan. Bi puntu,

berriz, hiru eratara lor daitezke: 2., 3. eta 4. kasuetan. Puntu bakarra ondo-

rengo hiru kasuetan lortzen daiteke. Eta 0 puntu, berriz, kasu bakarrean ere

bai: 8.ean.  Honela:

Bina

aukerako

hiru item

.1:

.2:
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Proba hori zortzi aldiz egingo bagenu, ausaz erantzunez, edota zortzi ikasle-

ri emango bagenie, beti ere ausaz erantzun dezaten, lau alditan lortuko lira-

teke bi puntu edo gehiago eta beste lau alditan puntu bat edo gutxiago (ikus

.2).

Probabilitate guztien batura unitatea da:

Itema asmatzeko probabilitatea p letraz eta ez asmatzekoa q letraz islatzea

lagungarria da item gehiago edota item bakoitzean aukera gehiago dituzten

probetan zer gertatzen den ikusteko. Izan ere, p3 + 3p2q + 3pq2 + q3 bana-

keta binomiala deritzanaren garapen-kasu bat baino ez da. Hemen (p+q)3

dugu sorburuan:

(p+q)3 = p3 + 3p2q + 3pq2 + q3

Badakigu p 1/2 dela. Eta beste horrenbeste gertatzen da q-rekin. Horrela,

bada:

Gauza jakina da bat, bi edo hiru item dituen probarik ez dela erabiltzen.

Baina, entzumena testatzeko soilik bost edo hamar item ikustea ez da horren

ez-ohikoa.

Zer gertatzen da bost item dituen egia/gezurra tankerako proba apur bat

korapilatsuagoarekin? Orain jakin nahi dugu zein den probabilitatea bost ite-

mak asmatzeko, hau da, bost puntu lortzeko, zein den probabilitatea lau item

asmatzeko eta bat ez, hiru asmatzeko eta bi ez, bi asmatzeko eta hiru ez, etab. 

Orain arte ikusi dugunaren arabera, badakigu item guztiak asmatzeko proba-

bilitatea probabilitate konposatua dela. Beraz, probabilitatea da (1/2)5 = 1/32.

Bost itemeko proba 32 aldiz egingo bagenu ausaz erantzunez edota 32 ikas-

leri emango bagenie, horiek ere ausaz erantzun dezaten, probabilistikoki,

behin asmatuko genituzke guk item guztiak edo, beste era batera esanda, 32

ikasle horietatik batek asmatuko lituzke item guztiak. 

Zein da orain, batean huts eginda, lau itemi zuzen erantzuteko probabilitatea?

Lehenengo itema ez asmatzeko probabilitatea 1/2 da. Eta gainerako lauak

Bina

aukerako

bost item
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asmatzekoa (1/2)4. Horren haritik, lehenengo itema ez asmatzeko eta gaine-

rako guztiak asmatzeko probabilitatea hauxe dugu 1/2 x (1/2)4, hau da, (1/2)5

= 1/32, lehen bezala. 

Baina, berehala ohartzen gara lau item asmatzea bost eratara gerta daitekee-

la, hau da: lehenengoan kale egin daiteke eta gainerako guztiak asmatu, biga-

rrenean kale egin daiteke eta gainerakoak asmatu, hirugarrenean kale eta

gainerakoak asmatu, etab. Hau da, badaude bost era desberdin lau item asma-

tzeko. Beraz, bost item dituen proba batean lau asmatzeko probabilitatea, lau

horiek zeinahi ere diren, hauxe dugu 5(1/2)5 =  5/32. 

Eta, zein da, bi itemetan huts eginda, hiru asmatzeko probabilitatea? Hemen

ere, berehala ohartzen gara hiru itemak asma litezkeela hainbat eratara: lehe-

nengoan eta bigarrenean huts eginda, lehenengoan eta hirugarrenean, lehe-

nengoan eta laugarrenean etab. Honela:

Horrenbestez bada, ikusten dugu hamar direla erak bost item dituen proban

hiru asmatzeko eta bi ez asmatzeko. Izan ere, hamar era horiek bost elemen-

turen konbinazioak dira hirunaka hartuta:

Eta formulak berak balioko digu bestelako probabilitateak ere jakiteko: hiru

itemetan huts eginez bi asmatzeko, lau itemetan huts eginez bakarra asma-

tzeko, eta, bat bere ere ez asmatzeko.

.3:
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Ildo beretik, bada, aukera biko galderekin bost item dituen probarako proba-

bilitate guztiak .4 taulan ditugu. Eta prozedura berberari jarraikiz hamar ite-

meko probarako probabilitateak ere ikus ditzakegu hor. Banaketak, begien

bistakoa denez, simetrikoak dira. 

Taulatik (.4) erraz ondorioztatzen da, esaterako, bost item dituen proban

16/32 dela hiru puntu edo gehiago lortzeko probabilitatea (1+5+10), hau da,

%50. Itemak hamar direnean, berriz, bost puntu edo gehiago lortzeko proba-

bilitatea honakoa da: 638/1.024, hau da, %62,30. 

Taulako probabilitate horiek lehenago aipatu dugun garapen binomialaren

hurrenez hurreneko terminoak dira. Garapen hori segidan ikus dezakegu ite-

mak, aukera bikoak, bost direnean: 

.4:
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Aurreko garapena binomio simetrikoari dagokio. Launa aukera dituzten ite-

mez osatutako probari, berriz, binomio asimetrikoa dagokio, zeren itema

asmatzeko, lau aukeretatik zuzena den bakarra hautatu behar baita baina huts

egiteko hiru aukera distraigarri daude. Launa aukerako bost item dituen pro-

bari ondorengo binomioaren garapena legokioke:

Binomioa garatzeko formula orokorra ondorengoa da:

Formula hori lagun, ikus ditzagun orain zein diren probabilitateak probako

itemak bost eta, horietako bakoitzean, aukerak lau direnean.

Izan ere, garapenaren edozein termino honela isla daiteke:

Probak duen item-kopurua “n”da eta “r” item bakoitzak dituen aukeren zen-

batekoa.  dira, beraz, n elementuen konbinazioak r-naka hartuta. Horrela,

bada, launa aukerako 10 item dituen proban honela kalkulatuko dugu hiru

item ausaz asmatzeko probabilitatea:

.5:
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Edozein garapenetan  koefizienteak hauexek dira:

Baina, badago era azkarrago bat, n-ren balio desberdinei begira, koefiziente

horiek lortzeko, Pascal-en hirukiaren laguntzaz. N-ren balio desberdinetara-

ko koefizienteak ilaretan daude idatzita hiruki baten erara. Edozein ilaratako

zenbaki bat goiko ilaran esker-eskuin dituen zenbakien batura da. Sistema

hau oso baliagarria da itxaroten ditugun maiztasunak, eta, probabilitateak

aurkitzeko. Adibidez, itemak, aukera bikoak eta 10 direnean, probabilitateak

lortuko dira hirukian ageri diren maiztasunak zati 1.024 eginez.

Badago gure arreta merezi duen beste kontzeptu bat: itxaropen matematikoa.

Probari ausaz erantzuten dioten ikasleen puntuazioek banaketa teorikoari

jarraitzeko joera izango dute. Ikusiak ditugu (.4), bost item dituen egia/gezu-

rra tankerako proban ikasleek 5, 4, 3,... puntu lortzeko dituzten probabilitate-

ak. Zein da, ordea, ikasleek, batez beste, lor ditzaketen puntuazioak? Ikusi

bezala, 32 ikasletatik batek lortuko ditu bost puntuak, bost ikaslek launa

puntu, hamarrek hiruna puntu etab. Hori horrela, ikasleek, batez beste, zen-

bat puntu lor dezaketen jakiteko kalkulua egin ahal izango dugu, puntuazio

eskuragarrien eta horietako bakoitzaren probabilitatearen arteko biderketa

pi*xi eginez eta, gero, biderketa horien emaitzak batuz. Honela:

.6: Pascal-en

hirukia

.7:

Itxaropen

matematikoa
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Beraz, ikasle batek, duen itxaropen matematikoa 2,50 puntukoa da egia/gezu-

rra tankerako bost itemetan. Hamar item dituen proban, berriz, itxaropena =

5 puntu. Eta ikusitakoaren arabera, honela orokortu ahal izango dugu itxaro-

pen matematikoa.

Nolanahi ere badugu formula errazago bat. Itxaropena kalkulatu daiteke, era

berean, probako item-kopurua aukeren zenbatekoaren artean zatituz. Hau da,

launa aukerako 50 item dituen Cloze-test batean ikasleak duen itxaropen

matematikoa 12,5 puntukoa da, hots, 50/4 = 12,5.

Ikusi dugunaren arabera, aise ondoriozta dezakegu zoriaren eragina gutxitze-

ko, item edota aukeren zenbatekoa handitu behar dela. Gauza agerikoa ere

bada, ikaslearen ezagutza-maila igo ahala ausaz erantzuteko arriskua saihes-

tu egiten dela. Azterketaren gaiaz jantzita dagoen ikasleak askozaz joera txi-

kiagoa izango du ausaz erantzuteko ezer ez dakienak baino. Zoriari esker

lortzeko duen puntu-multzoa txikiagoa izango du ausaz erantzungo duenare-

na baino. 

Zoriaren eragina saihesteko hainbat bide erabili ohi dira. Ikasleak itemari

zuzen erantzungo dio erantzuna dakienean. Ez dakienean, berriz, asmatzeko

izango duen probabilitatea 1/k izango da (k izanik orain aukeren zenbatekoa).

Ez asmatzeko probabilitatea, berriz, (k-1)/k izango da. Logikari jarraikiz,

ikasleak ausaz erantzuten dituen k itemetan behin asmatuko du eta k-1 bider

oker erantzungo du. Lau aukera dituen itemean, esaterako, zuzen erantzute-

ko probabilitatea 1/4 da eta oker erantzutekoa 3/4. Beraz, ausaz erantzunda-

ko lau itemetatik, probabilitateen arabera, batean asmatuko du eta hirutan

huts egingo. Horrela, bada, zoriaren eragina murrizteko formularen bidez

zuzenduko dugu puntuazioa: 

Adibidez, launa aukerako hogei item dituen proban, hamazazpi puntu gordin

lortu dituen ikasleak hirutan egin du huts. Formularen arabera, ausaz eran-

tzuten denean, oker erantzundako hiru itemeko badago beste item bat zuzen

erantzundakoa. Puntu hori zoriari zor zaio eta ez ikasleak dakienari. Puntu

hori, beraz, kendu egin beharko zaio.

Nola egin

aurre zoriz

zuzen

erantzundako

itemei?
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Esatekoa da formula horrek ez dituela psikometriaren alorrean ari diren lagun

guzti-guztiak asetzen. Arazoetako bat da erantzunetan dauden aldeak ez dire-

la erabat aienatzen zeren-eta are formula erabilita ere, zoriaren eragina guz-

tiengan berdina ez denez, hainbat ikasle egon litezke zoriak bereziki kalte

edo mesede egin dienak. Egoera hori sarriago gerta daiteke itemak asko ez

direnean.

Gainera, puntuazio negatiboak ere lor genitzake puntuak kentzearen pode-

rioz. Launa aukerako hogei item dituen proban bost item asmatu dituen ikas-

leak hamabostetan huts egin du. Beraz, formula erabiliz:

Zer adierazi nahi du horrek? Ikasleak 0 baino gutxiago dakiela? Eta gaia

aldrebestu egiten da zeharo batere formularik ez erabili eta erantzun oker

bakoitzeko puntu oso bat kentzen denean. Badira irizpide horri jarraitzen dio-

ten hizkuntz probak.

Gertatu ere gerta liteke ikasleek ausaz ez erantzutea eta zuzen erantzundako-

ak soil-soilik gaia benetan jakitearen zordun izatea. Zergatik kendu beharko

zaizkio orduan bere ezagutza benetan islatzen duten puntu horietako batzuk? 

Kontrako argudioa da ikasleak beti ere izango duela bere esku, erantzunik ez

badaki, itemari ez erantzutea. Eta oker emandako erantzuna, zuzena zelako-

an, larriagoa izan daitekeela, zenbaitetan, zalantzak edukitzea edota besterik

gabe ez jakitea baino. Ez dira gutxi irakasleak hutsetik hasten den ikaslea

–halako tabula rasa batetik hasia– nahiago dutenak ezagutza nahasiak eta

aldrebestuak dituen ikaslea baino. Lehenengo kasuan prozesu eraikitzaile

bati ekin behar diote. Bigarrenean, berriz, hainbat ohitura, gaizki ulertu, erra-

kuntza, desegin behar dituzte. Nolabait esateko, oker eraikitako etxea suntsi-

tu behar dute berriz ere eraikitzeko. 

Badago, bestalde, formula gehiagorik. Horrela, oker erantzundakoak zigortu

beharrean erantzunik gabe utzitakoak saritzea proposatu dute batzuek.

Ikasleari erantzun gabe utzitako item bakoitzeko hainbesteko bat ematen

zaio. Esaterako, launa aukerako berrogeita hamar item dituen proban ikasle

batek hogeita hamar itemi zuzen erantzun die. Hamarri oker. Eta beste hamar

erantzunik gabe utzi ditu:

Horrelako probetan ebakidura-puntuazio ere handitu egin behar da, noski.

Aurrekoan, esaterako, gainditzeko muga hogeita bost puntutan baldin bada-

go, ebakidura-puntuazio horri 25/4 gehitu beharko zaizkio, hots, puntuazioa
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gorago eraman beharko litzateke 31,25eraino, hau da, 25 + 6,25. Horrelako

formulak ikasleak ausaz erantzuteari muzin egitea dakar berekin. Ikasleari

irabazi txiki bat ziurtatzen zaio hain segurua ez duen irabazi handiago baten

truke.

Nolanahi ere, ikasleek guztietan jakin beharko lukete argi eta garbi erabiliko

den zuzenketa-sistemaren berri: erantzun okerrak zigortuko diren, hutsik

utzitako galderak sarituko diren, eta hala izatera zenbat punturekin, etab. 

Laburtuz, bada:

• Hainbat ikaslek aukera anitzeko galderez osatutako probak, edota proba-

atalak, ausaz erantzunez gainditu ditzakete. Beraz, probaren zertarakoa,

ikasleak dakiena egiaztatzea, ezerezean geldituko litzateke.

• Ikasleek itemak ausaz asmatzeko dituzten probabilitateak murrizten ahal

dira item-kopurua eta, horietako bakoitzean, aukera-kopurua handituz.

• Era berean, badaude formulak puntuazioak egokitzeko. Puntuazio-mugak

ere gorago jar daitezke zoriaren eraginari aurre egiteko. 

• Ikasleek argi eta garbi jakin beharko lukete, besteak beste, erabiliko den

zuzenketa-sistemaren berri: ea zuzenketa-formularik erabiliko den etab.

Ondorio-

-bidetik


