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Streszczenie W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu od 2002r. 
przeprowadzany jest internetowy egzamin z przedmiotu Podstawy Informatyki. Corocznie 
bierze w nim udział 700-900 studentów pierwszego roku wszystkich specjalności. Referat 
przedstawia zapis realizacji projektu systemu egzaminowania, uzyskane korzyści wraz 
z analizą jakości egzaminu na przestrzeni trzech lat funkcjonowania systemu. 
 

 

Abstract There has been carried out the Internet exam in ‘The basics of a computer science’ 
since year 2002 in Higher Vocational State School (PWSZ) in Kalisz. Every year about 700-
900 students of a first year of all specialities take part in this exam.  The report presents 
a record of realization of a project in examining system, got profits and analisis of an exam’s 
quality within the space of three years of system’s working. 



 

 237 

Wprowadzenie 
 
Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem technologii informatycznych 
obejmuje szerokie spektrum przypadków: 
 

♣ sporządzanie testów w edytorach tekstu 
♣ korzystanie z gotowych sprawdzianów z kluczami odpowiedzi 
♣ tworzenie własnych wzorców testów poprzez dołączanie gotowych pytań z baz 

tematycznych dostarczanych przez edukacyjne portale internetowe 
♣ użycie aplikacji generatora testów 
♣ budowa testów poprzez wykorzystanie funkcjonalności systemów eNauczania  
♣ korzystanie z testów zawartych w edukacyjnych programach multimedialnych. 

 
Dla potrzeb egzaminu z Podstaw Informatyki przygotowano internetową aplikację, stosując 
rozwiązania oparte na darmowym licencjonowaniu. 
 
Podstawy teoretyczne testu 
 
Założenia do testu zebrane zostały w tabeli 1 zgodnie z metodologią ewaluacji osiągnięć 
studentów ([1]). 
Nazwa Internetowy test do przedmiotu Podstawy Informatyki 
Charakterystyka 
programowa 

Program kursu Podstawy Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Kaliszu, obejmujący 60 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (I 
i II semestr) oraz 30 godz. wykładu (II semestr) 

Przeznaczenie Studenci I roku wszystkich specjalności 
Rodzaj testu Sprawdzający (układem odniesienia wyniku są jednostopniowe 

wymagania programowe) 
Forma zadań Wybór wielokrotny. 

Dla każdego pytania będzie możliwych do pięciu odpowiedzi. 
W przypadku wyboru wielokrotnego przyjęto trzy warianty odpowiedzi: 

• „Nie wiem” (wartość początkowa) 
• „Tak” (jeśli student zgadza się z podaną odpowiedzią) 
• „Nie” (jeśli student uważa, że odpowiedź jest błędna). 

Za poprawną odpowiedź student otrzymuje „+1” punkt, za błędną „–1” 
punkt, a brak odpowiedzi daje wynik „0”. Ponadto za wszystkie 
poprawne odpowiedzi cząstkowe w ramach jednego pytania student 
otrzymuje dodatkowy punkt. 

Plan testu Test odbywa się przed monitorem komputera. 
Program testujący wybiera losowo po 20 pytań dla każdego studenta. 
Wszystkie pytania wyświetlone są na jednym ekranie, co pozwala 
rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności. 

Warunki 
testowania 

Pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Wszystkie komputery 
wyposażone są w system operacyjny MS Windows 9x lub XP oraz 
przeglądarkę internetową Internet Explorer 5.5 (ze względu na 
internetowy projekt aplikacji wymagania sprowadzają się do możliwości  
uruchomienia przeglądarki internetowej i dostępu do internetu). 

Podręcznik 
testowania 

Instrukcja na stronie WWW 

Tabela 1. Koncepcja testu 
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Cel projektu 
 
Główny cel projektu został sformułowany następująco: 
Budowa systemu egzaminowania wg przyjętej koncepcji testu, przeprowadzenie testu dla 
studentów I roku wszystkich specjalności, przedstawienie wyników, analiza przebiegu 
egzaminu oraz ocena jego jakości. 
Jako miernik realizacji celu określono sprawne przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich 
grup w założonym czasie (30minut) i terminie (ostatni tydzień zajęć laboratoryjnych) oraz 
pozytywna ocena jakości testu. 
 
Założenia 
 
Założenia projektowe ustalone w fazie wstępnej analizy: 

♣ Egzamin przeprowadzony zostanie w pracowniach komputerowych znajdujących się 
w trzech lokalizacjach 

♣ Baza pytań tworzona będzie przez wszystkich pracowników Zakładu Informatyki 
♣ Pytania testowe wybierze i zaakceptuje kierownik Zakładu Informatyki 
♣ Odpowiedzi studentów zostaną zapisane w bazie danych w sposób umożliwiający ich 

dalszą analizę 
♣ Program wygeneruje automatycznie ocenę studenta wg przyjętych algorytmów 
♣ Należy przewidzieć mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych 
♣ Rozwiązanie nie powinno generować nakładów inwestycyjnych. 

 
Założenia techniczne dla strony WWW: 

♣ Zalecana rozdzielczość monitora 800 X 600 
♣ System operacyjny użytkownika: Windows PC 
♣ Praca w przeglądarce Internet Explorer 5.x+ (program powinien zostać przetestowany 

również w przeglądarce Netscape Navigator 6.x+) 
♣ Szybkość połączenia internetowego w pracowniach (15-20 komputerów): 128 kbps  
♣ Organizacja techniczna strony: struktura strony oparta na tabelkach. 

 
Technologie 
 
Aby zredukować koszty projektu postanowiono wykorzystać platformy dystrybuowane 
zgodnie z licencjami GNU GPL (General Public License) oraz freeware. Technologie 
wybrane dla potrzeb projektu przedstawia tabela 2. 
 
Środowisko Technologia Wersja Adres internetowy 
System operacyjny Linux Slackware 8.0 (2.2.19) http://www.linux.org 

http://www.slackware.eu.org  
Serwer WWW Apache 1.3.24 http://www.apache.org 

HTML 4.01 http://www.w3c.org 
CSS 1.0 http://www.w3c.org 

Środowisko 
programistyczne 

PHP 4.2.1 http://www.php.net 
Baza danych MySQL 3.23.51 http://www.mysql.org 

Tabela 2. Środowisko i technologie wybrane dla aplikacji 
 
Najistotniejszy dla projektu był wybór technologii PHP, która umożliwia zagnieżdżenie 
w dokumencie HTML skryptów wykonywanych po stronie serwera i współpracę z szeregiem 

http://www.linux.org
http://www.slackware.eu.org
http://www.apache.org
http://www.w3c.org
http://www.w3c.org
http://www.php.net
http://www.mysql.org
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baz danych (m.in. Oracle, Sybase, Informix, InterBase, PostgreSQL, MySQL). Język PHP 
(Hypertext Preprocessor) pozwala zbierać dane z formularzy i zapisywać je w bazach danych, 
tworzyć dynamiczne strony WWW, obsługuje mechanizm cookies. Istnieją dystrybucje PHP 
na platformy uniksowe (m.in. Solaris, HP-UX,  Linux, OpenBCD), jak też dla Windows 
(95/98/Me/NT/2000/XP). PHP współpracuje z większością znanych  serwerów WWW 
(Apache 1.3.x, IIS 3+, Xitami, Netscape Enterprise Server, iPlanet, PWS 3+). 
 
Z szerokiej gamy dostępnych dla języka PHP baz danych wybrano MySQL ze względu na jej 
licencjonowanie na platformę Linux oraz cechy, które zadecydowały o jej dużej popularności: 

♣ szybkość 
♣ łatwość użycia przy wysokiej wydajności 
♣ obsługa języka zapytań 
♣ mechanizmy kontroli dostępu 
♣ przenośność (dostępność na różne platformy) 
♣ obszerna dokumentacja. 

Dla pozostałych alternatywnych technologii wymagana jest poprawna obsługa skryptów PHP 
oraz bazy MySQL. 
 
Narzędzia 
 
Wśród wielu dostępnych narzędzi, wybrano programy licencjonowane jako freeware (tab. 3). 
Narzędzie Program Wersja Autor Adres internetowy 
Edytor HTML EzHTML 4.10.1998 Paweł Przewłocki http://ezhtml.bydnet.com.pl/  
Edytor graficzny GIMP 1.2.3 Spencer Kimball  

& Peter Mattis 
http://www.gimp.org/  

Program FTP WS FTP LE 5.08 Ipswitch Inc. http://www.ipswitch.com/  
Klient bazy 
danych 
 MySQL 

MySQLGUI 1.7.5 TcX DataKonsult 
AB 

http://www.mysql.org/  

Tabela 3. Narzędzia wykorzystywane w projekcie 
 
Projekt aplikacji 
 
Aplikacja została podzielona na cztery segmenty, związane z rolami jakie użytkownicy mają 
pełnić: 

♣ Administrator – zarządza całym procesem egzaminowania 
♣ Autor – tworzy bazę pytań  
♣ Nauczyciel - przeprowadza test 
♣ Student – jest uczestnikiem testu. 

 
Segmenty Administrator, Autor i Nauczyciel wymagają logowania nazwą użytkownika 
i hasłem (program rozpoznaje rolę użytkownika w systemie). Dla segmentu Student dostęp 
następuje po wprowadzeniu kodu PIN podanego przez prowadzącego egzamin. 
 
Pytania do testu zostały podzielone na kategorie, przyporządkowano im pozycję ze skali 
trudności oraz typ odpowiedzi. Dla egzaminu z Podstaw Informatyki wyglądało to 
następująco: 
 
 

http://ezhtml.bydnet.com.pl/
http://www.gimp.org
http://www.ipswitch.com/
http://www.mysql.org/
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Dla potrzeb bezpieczeństwa dane zapisywane są w tabelach z użyciem własnego algorytmu 
kodującego. 
 
Struktura bazy danych 
 
Dla systemu egzaminowania założona została baza o nazwie egzamin. Dane umieszczono 
w tabelach: 
 

♣ administracyjnych:  tblusers – użytkownicy programu 
♣ organizacyjnych :  slwinstytuty – słownik instytutów 

 slwgrupy – słownik grup ćwiczeniowych 
♣ związanych z pytaniami testu:  

 slwkategorie – kategorie pytań 
 slwskale – skale trudności 
 slwtypy – typy odpowiedzi 
 tblpytania – pytania wraz z odpowiedziami testu 

♣ dotyczących przeprowadzenia testu:  
 tbltesty – algorytmy przeprowadzania testów 
 tblwyniki – wyniki testów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Kategorie pytań: 
1 – wiadomości podstawowe 
2 – budowa komputera 
3 – sieci komputerowe 
4 – systemy operacyjne 
5 – edytory tekstu 
6 – arkusze kalkulacyjne 
7 – bazy danych 
8 – grafika prezentacyjna 
9 – zarządzanie informacją 
10 - internet 

 Skale trudności: 
A – bardzo łatwe 
B – łatwe 
C – umiarkowanie trudne 
D – trudne 
E – bardzo trudne 
 Typy odpowiedzi: 
1 – wybór wielokrotny 
2 – otwarte (realizowane w rozbudowie 
projektu) 
3 – z odpowiedzią sparametryzowaną 
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Rys. 1. Schemat tabel w bazie egzamin 
 
Schemat funkcjonalny aplikacji 
 
 Schemat funkcjonalny aplikacji związany z rolami autora pytań, nauczyciela 
(egzaminatora), administratora i studenta przedstawia rys. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.2. Schemat funkcjonalny aplikacji eGzamin 

 
Budowa aplikacji 
 
Tworzenie aplikacji przebiegało w trzech etapach: 

♣ Etap I: Budowa modułu do rejestracji pytań w bazie przez różne osoby; moduły 
logowania i akceptacji pytań  

♣ Etap II: Realizacja modułu dla studentów w celu przeprowadzenia testu wraz 
z modułem generowania kodów i odczytu wyników egzaminu 

♣ Etap III: Moduł analizy danych zarejestrowanych w czasie egzaminu. 
 
Instalacja i testowanie 
 
Testowanie i wdrożenie aplikacji stanowi bardzo ważną część projektu. Błędy zdarzają się 
i zdarzać będą w każdej aplikacji. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby na tym etapie 
usunąć niedomagania aplikacji. Poszczególne moduły sprawdzone zostały najpierw 
niezależnie, a następnie po uruchomieniu kompletnej aplikacji. Testowanie aplikacji 
przeprowadzono na ćwiczebnej lokalnej bazie danych a następnie na serwerze internetowym. 
Udział w testowaniu osób z różnym doświadczeniem w pracy z komputerem pomógł 
w ulepszeniu aplikacji pod względem ergonomicznym. Uwagi zgłaszane podczas testowania 
aplikacji były na bieżąco uwzględniane w projekcie. 
 
Tworzenie bazy pytań 
 

 
Logowanie 

Strona główna 

Zmiana loginu Autor 

Nauczyciel 

Administrator 

Student 

Aktualizacja 
pytań 

Inicjacja testu 

Aktywacja 

Wyniki testu 

Analizy 

Dane studenta 

PIN 

Instrukcja 

Test 

Wysłanie 

Kod kontrolny 

Słowniki 

Użytkownicy 

Kategorie 

Skale 

Typy 

Instytuty 
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Ta część projektu realizowana była równolegle z pozostałymi pracami projektowymi. Dla 
potrzeb szybkiej budowy bazy danych wykorzystano pytania zgromadzone w źródłach 
własnych osób prowadzących ćwiczenia i przeniesiono je m.in. z arkuszy kalkulacyjnych 
i plików tekstowych do bazy, zachowując jej integralność. 
Następnie kierownik Zakładu Informatyki – przeprowadził analizę merytoryczną pytań 
zgromadzonych w bazie danych i zatwierdził pytania spełniające wymogi dydaktyczne. 
 
Przebieg testu 
 
Egzamin odbywał się w pracowniach komputerowych. Studenci obowiązani byli posiadać 
przy sobie indeks lub legitymację studencką. Po omówieniu zasad przeprowadzenia testu 
przez prowadzącego, studenci otwierali w przeglądarce internetowej podaną stronę WWW. 
W wyświetlonym formularzu rejestracyjnym należało wpisać: nazwisko i imię, numer albumu 
oraz wybrać z listy instytut oraz numer grupy ćwiczeniowej. Prowadzący podawał następnie 
wygenerowany wcześniej kod PIN, po czym następowało losowanie pytań i ich wyświetlenie 
dla każdego uczestnika egzaminu. Po zakończeniu przez studenta rozwiązywania testu 
i wprowadzeniu ponownie kodu PIN następowało wyświetlenie kodu podsumowującego oraz 
wysłanie wyników do bazy danych. Kod PIN generowany był jedynie na czas testu, po czym 
tracił swoją ważność. 
 
Analiza wyników testu 
 
Program generuje wyniki natychmiast wg przyjętej skali ocen. Dodatkowym atrybutem 
programu jest możliwość analizy wyników egzaminu wg różnych kryteriów. Aplikacja 
tworzy plik tekstowy dla wybranych  parametrów, który następnie można obrabiać 
i analizować, np. z pomocą arkusza kalkulacyjnego. Analiza pozwala pokazać m.in. wyniki 
egzaminu w poszczególnych instytutach (rys.3), grupach studenckich (rys.4), dla różnych 
osób prowadzących zajęcia ze studentami (rys.5), strukturę ocen (rys.6). 
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 Rys.3. Wyniki egzaminu wg instytutów  Rys. 4. Wyniki egzaminu wg grup 

 
Rys.5. Wyniki wg prowadzących zajęcia  Rys.6. Struktura ocen studiów 

dziennych 
 
Ocena jakości egzaminu 
 
Ze względu na to, że w bazie danych zapisano informacje o udzielanych odpowiedziach na 
pytania, można  ocenić jakość przeprowadzonego testu posługując się wskaźnikami 
opisanymi w literaturze ([1]). Dla porównania przedstawiono wyliczenia wskaźników dla 
egzaminu z roku 2002, 2003 i 2004. 
 
 Frakcja opuszczeń zadań 
 
Frakcja opuszczeń zadań obliczana jest ze wzoru: 

  
n
n

f 0= , gdzie n0  - ilość opuszczeń zadań, n – ilość zadań. 

Tabela 4 pokazuje udział opuszczonych zadań (odpowiedź „nie wiem”) we wszystkich 
zadaniach dla poszczególnych instytutów.  Wskaźnik testu nie przekroczył dopuszczalnej 
wartości. 
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Rok Ilość 
pytań Instytut-1 Instytut-2 Instytut-3 Instytut-4 Instytut-5 średnia max 

2002 100 0,01 0,02 0,05 0,05 0,04 0,03 
2003 350 0,04 0,03 0,08 0,05 0,05 0,04 
2004 360 0,06 0,04 0,12 0,05 0,08 0,06 

0,15 

Tabela 4. Frakcja opuszczeń zadań 
 Łatwość zadań 
 
Łatwość zadań wyliczana jest ze wzoru: 

 
nk

x
p ∑= , gdzie:  n – liczba uczniów testowanych,  

    k – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania,  
    ∑ x  – suma uzyskanych punktów. 
 
Tabela 5 przedstawia wskaźnik (p) określający łatwość zadań dla całego testu. Test w 2002r. 
był bardzo łatwy,  w 2003 – łatwy, a w 2004 na granicy łatwego i umiarkowanie trudnego. 
 

Rok Instytut-1 Instytut-2 Instytut-3 Instytut-4 Instytut-5 Całość 
2002 0,96 0,95 0,87 0,89 0,91 0,94 
2003 0,84 0,84 0,72 0,78 0,78 0,81 
2004 0,72 0,70 0,57 0,73 0,67 0,70 

Tabela 5. Wskaźnik łatwości zadań 
 
 Moc różnicująca zadań 
 
Moc różnicująca zadania jest korelacją wyników zadania z wynikami testu, w którym mieści 
się to zadanie. Dla uproszczenia obliczeń zastosowano zastępowy wskaźnik mocy 
różnicującej zadania: 
 
 D30=pW-pN , gdzie: pW – łatwość zadania w górnych 30% wyników testu, 
    pN – łatwość zadania w dolnych 70% wyników testu. 
 
Wskaźnik D30 dla testu w roku 2002 wyniósł 0,124 i był mniejszy od minimalnego 
określanego przy 25 zadaniach w teście na 0,2 (zadawalający 0,42). W roku 2003 i 2004 
uzyskano już zadawalającą wartość wskaźnika (tab.6). 
 

Rok Wskaźnik D30 Minimalny Zadawalający 
2002 0,124 
2003 0,402 
2004 0,364 

0,2 0,42 

Tabela 6. Wskaźnik mocy różnicującej zadań 
 
Analiza pytań testu 
 
Po zakończeniu egzaminu przeprowadzono jakościową i ilościową analizę pytań. Udzielone 
odpowiedzi poddano analizie ilościowej. Do szczegółowej analizy jakościowej wybrano te 
pytania, które: 

♣ były najczęściej opuszczane (całe pytania i cząstkowe odpowiedzi) 
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♣ udzielano na nie najwięcej błędnych odpowiedzi (w zakresie całych pytań 
i cząstkowych odpowiedzi) 

♣ były bardzo łatwe (łatwość 0,9÷1,0) 
♣ miały małą moc różnicującą (<0,1). 

 
Pozwoliło to na poprawę pytań, które mogły być niezbyt precyzyjne. Usunięto z testu pytania 
bardzo łatwe.  Pytania trudne, ale poprawne merytorycznie - pozostawiono w teście. Warto 
zwrócić uwagę na znaczne polepszenie wskaźników, szczególnie wskaźnika mocy 
różnicującej zadań w kolejnych latach egzaminu oraz uzyskanie poprawnej trudności zadań. 
 
Proces budowy bazy „dobrych” pytań przypomina układ sterowania ze sprzężeniem 
zwrotnym (rys.7). Analizując wyniki stwierdzamy, że część pytań nie spełnia wymogów 
poprawności testu i eliminujemy je lub modyfikujemy. Jednocześnie dodawane są do bazy 
nowe pytania. Baza pytań dla przedmiotu Podstawy informatyki jest szczególnie wrażliwa, 
gdyż: 

♣ w sposób ciągły podnosi się wstępny poziom przygotowania studentów 
♣ szybko zmieniają się technologie informatyczne. 

 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Sprzężenie zwrotne w budowie bazy pytań 
 
Podsumowanie projektu 
 
Projekt budowy systemu egzaminowania zrealizował cele główne, jakie przed nim 
postawiono: sprawny przebieg egzaminu oraz możliwość jego analizy i oceny. Właściwa 
część testu – odpowiedzi na 20 pytań (100 możliwych odpowiedzi) wykonywana była przez 
studentów w ciągu 15-25 minut i nie wymagała większej ilości czasu. Wyniki dostępne były 
natychmiast po zakończeniu testu.  
Studentom podobał się taki sposób przeprowadzenia egzaminu. Zrealizowany został jeden 
z dodatkowych celów: zapoznanie studentów z nowym sposobem egzaminowania, 
wprowadzenie przyjaznej atmosfery w pracy  z testami elektronicznymi.  
Analiza wyników i ocena jakości testów pokazały dotąd niezauważalne aspekty, np. 
pozwoliły porównać wyniki egzaminu studentów różnych instytutów, grup, pokazać efekty 
dydaktyczne prowadzących zajęcia, ocenić rzeczywistą trudność zadań testowych. Dzięki 
analizie wyeliminowano pytania, które nie posiadały właściwej wartości dydaktycznej. 
Warto zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia wyrażający się w oszczędności 
papieru (do testu nie zużyto żadnej kartki papieru) oraz czasu (ocenę zadań wykonał 
program). Projekt budowy systemu egzaminowania został zrealizowany w krótkim czasie 
(1 miesiąc) z użyciem bezpłatnych technologii. 
 
System egzaminowania stanowi część projektu wirtualnej uczelni, realizowanego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. 
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