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Streszczenie 
Kluczowym punktem tego artykułu jest prezentacja systemu pozwalającego na 
zautomatyzowanie egzaminowania studentów. Zawarto w nim opis etapów 
powstawania systemu, jego wdrażanie i testowanie jak również uzyskane wyniki 
takiego rozwiązania. 

Abstrakt 

A presentation of the system permitting for automated examining students is 
a crucial paragraph of this article. Contained in it description of stages of coming 
into existence of the system, implementing and testing as conclusions also gotten 
of such an answer. 
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Wstęp 
Istnieje wiele form testowania wiedzy studentów, które służą 

odzwierciedleniu zdobytych przez nich informacji. Do takich metod zaliczamy 
mi.: sprawdziany w formie opisowej, odpytywanie ustne oraz wszelkiego rodzaju 
testy. Każda z tych metod wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na 
opracowanie pytań, przeprowadzenie egzaminu a następnie jego sprawdzenie. 
Niestety często wiąże się to z pomyłkami podczas sprawdzania a w rezultacie 
wystawieniu nieobiektywnej oceny danemu studentowi. 

Należy się, zatem zastanowić, jakie i czy istnieje rozwiązanie, które 
zapewniłoby nam jak najszybsze przeprowadzenie egzaminu, jego sprawdzenie 
i wystawienie oceny, na jaką student zasłużył. Czy istnieje metoda, która 
wyeliminuje problem ściągania przez studenta od innych osób, korzystania 
z niedozwolonych materiałów podczas trwania egzaminu i zmusi studenta do 
samodzielnego myślenia. 

Duża liczba nauczycieli nie zdaje sobie sprawy z tego, że proces 
egzaminowania da się zautomatyzować za pomocą tak powszechnie dziś znanego 
urządzenia jak komputer. Niewiele nauczycieli podchodzi do takiego 
rozwiązania w sposób optymistyczny. Wciąż istnieje przesąd, że to, co jest 
sprawdzane ręcznie ma większą poprawność i zaufanie, niż wyniki, jakie poda 
nam maszyna. Ale czy takie podejście jest słuszne? W artykule tym postaramy 
się ukazać, dlaczego czasem to, co nieznane, może okazać się bardziej słusznym 
wyborem, niż to, co było stosowane przez setki lat. Zaprezentujemy nowe – 
łatwiejsze i szybsze rozwiązanie egzaminowania wiedzy studentów. 
Przedstawimy system, który jest uniwersalny do przeprowadzania egzaminów 
z każdej dziedziny wiedzy. 

Cel stworzenia systemu 

Głównym celem powstania systemu było dążenie do poprawy jakości 
i sprawności przeprowadzania egzaminów. 

Zanim przystąpiliśmy do tworzenia samego systemu, należało się 
zastanowić, która z metod przeprowadzania egzaminu podda się łatwej 
automatyzacji. Wiadomym jest, że przeprowadzenie egzaminu tradycyjnymi 
sposobami, które dotąd opracowano niewątpliwie jest pracochłonne i nie każdy 
z tych sposobów jesteśmy w stanie zautomatyzować. Zarówno egzaminy 
pisemne czy ustne wymagają przez egzaminatora poświęcenia swojego czasu na 
jego realizację, sprawdzenie i opracowanie wyników. Takich czynności nadal nie 
jesteśmy w stanie zastąpić przez komputer.  

Trochę w innym świetle stoi sprawa egzaminów testowych. Bliskim 
rozwiązaniem automatyzacji staje się metoda przeprowadzenia egzaminu za 
pomocą testów z metodą analizy poprawnych odpowiedzi i możliwością 
zaznaczenia ich na karcie odpowiedzi. 

W tym celu opracowano w Akademii Podlaskiej w Siedlcach technologię, 
która umożliwiła szybsze przeprowadzanie egzaminu a tym samym pozwoliła na 
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sprawne i obiektywne wystawienie ocen. Zapoczątkowało to istnienie systemu 
EgzAP.1  

Przy pomocy systemu EgzAP można stworzyć bank zadań do testów, 
automatycznie wygenerować dowolną liczbę zestawów wraz z kluczami 
odpowiedzi, wydrukować zestawy a następnie po przeprowadzeniu egzaminu 
zweryfikować wynik odpowiedzi z kluczem odpowiedzi i tym samym ocenić 
osobę egzaminowaną. 

Etapy powstawania technologii 
Etapy stworzonej przez nas technologii można podzielić na etap obsługi 

systemu oraz jego wewnętrznej funkcjonalności (Ilustracja 1). Technologia ta 
wykorzystuje kolejno połączone ze sobą w jedną całość moduły tworzące system 
EgzAP (Ilustracja 2). 

 

 
Ilustracja 1: Wewnętrzna funkcjonalność systemu EgzAP 

Pierwszy etap procesu to tworzenie banku zadań. 

Na tym etapie egzaminator opracowuje pytania, by były one trafne i na 
odpowiednim poziomie trudności. Po ich opracowaniu egzaminator przystępuje 
do stworzenia banku zadań, czyli wprowadzeniu treści pytań i ewentualnych 
odpowiedzi do Modułu I – EgzAP-Edytor. Narzędziem pomocniczym 
wykorzystywanym do tworzenia banku zadań w tym module jest Latex. Program 
ten wybrano ze względu na łatwość pisania wzorów matematycznych. 
Wykorzystano również jego możliwość parsowania tekstu do specyfikacji XML. 
W Latex'ie egzaminator wpisuje w odpowiednio zaznaczone bloki kodu treść 
pytania, dowolną ilość odpowiedzi oraz klucz rozwiązań. Przy czym klucz 
rozwiązań zostaje pominięty podczas wydruku zestawów. 
Drugi etap to generowanie zestawów wraz z kluczami odpowiedzi. 

                                                
1 Nazwa powstała od słowa egzamin i nazwy uczelni wyższej, na której opracowano daną 
technologię, czyli na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 
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Generowanie zestawów odbywa się w sposób automatyczny. Egzaminator 
jedynie wczytuje plik z bankiem zadań, zaznacza w module ilość zestawów, jakie 
mają zastać stworzone i ilość pytań w teście. Następnie po zatwierdzeniu przez 
egzaminatora poprawności wyboru opcji go interesujących system sam dokonuje 
generacji zestawów z nadanymi mu wcześniej parametrami. Generacja zestawów 
przez ten moduł odbywa się następująco: po wczytaniu pliku z bankiem zadań, 
program sprawdza ile zestawów ma zostać wygenerowanych, ile ma zawierać 
pytań każdy z zestawów i ile jest w nim możliwych odpowiedzi. Po sprawdzeniu 
tych opcji moduł ten przystępuje do generacji zestawów. Zestawy, jakie zostają 
wygenerowane są różne, oznacza to, że program podczas generowania każdego 
zestawu pobiera żądaną liczbę pytań i ustawia je w losowej kolejności. Losową 
kolejność mają również odpowiedzi w pytaniu. Każdy zestaw dostaje, zatem 
swój własny unikalny numer. Wygenerowane zestawy są zapisane wraz z 
kluczami odpowiedzi w jednym katalogu. Aby możliwym stało się obejrzenie 
wygenerowanych zestawów należy je w pierwszym etapie skompilować do 
formatu, który umożliwi późniejszy ich wydruk. Kompilacja modułu EgzAP-
Generator umożliwia konwersję plików z rozszerzeniem .dvi oraz .pdf. 

Trzecim etapem jest wydrukowanie zestawów. 

Drukowanie zestawów odbywa się przy pomocy dowolnej drukarki 
podłączonej do komputera, na którym zainstalowany jest system (bądź drukarki 
sieciowej). Zadaniem egzaminatora jest tu jedynie uruchomienie tryby 
drukowania zestawów i kart do odpowiedzi a drukarka już sama pobiera papier, 
na którym drukuje zestawy zadań wraz z szablonem karty odpowiedzi. 

Czwartym etapem jest przeprowadzenie samego egzaminu. 

Etap ten przeprowadza egzaminator już bez pomocy komputera. Polega on 
na rozdaniu osobom piszącym egzamin zestawu pytań wraz z kartą odpowiedzi 
(numer zestawu i numer na karcie odpowiedzi jest taki sam) oraz poinstruowaniu 
o sposobie wypełnienia testu. Czas trwania testu egzaminator określa sam i nie 
jest on mu z góry narzucony. 

Następnym etapem jest wprowadzenie odpowiedzi do komputera. 

Po zakończonym egzaminie następuje czynność wprowadzenia 
odpowiedzi osób egzaminowanych do komputera. Czynności te są dokonywane 
za pomocą skanera i oprogramowania OCR. Wprowadzenie tych danych może 
zostać wykonane w pełni automatycznie, (gdy posiadamy skaner, który sam 
pobiera sobie kolejne kartki do skanowania), lub skanowane prostym skanerem – 
jednak tu musi zostać wykorzystana już ingerencja człowieka do podawania 
kolejnych kart odpowiedzi podczas skanowania.  

Szablony te są wypełniane w dwóch postaciach ze względu na rodzaj ich 
skanowania. Pierwszy szablon (Karta A) jest bardziej przystosowany do 
skanowania ręcznego. Sposób zaznaczania w nim odpowiedzi polega na 
poprawieniu literki „I” na „P”, jeśli dana odpowiedź jest poprawna.  
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Drugi szablon (Karta B) jest stworzony dla skanerów, które mają własny 
podajnik papieru i specjalny program OCR (np. ABBYY FormReader 6.5), który 
będzie w stanie rozpoznać prawidłowe i nieprawidłowe odpowiedzi. Sposób 
zaznaczanie odpowiedzi polega na zamalowaniu pola kwadracika w conajmniej 
30% dla odpowiedzi poprawnej. 
Kolejny etap dotyczy weryfikacji odpowiedzi z kluczem odpowiedzi. 

Jeśli odpowiedzi osób egzaminujących są już wprowadzone do systemu 
EgzAP to nic nie stoi na przeszkodzie by zweryfikować ich poprawność 
z kluczem odpowiedzi. Weryfikacja ta przebiega automatycznie za pomocą 
modułu EgzAP-Weryfikator. Weryfikator ten działa w sposób, iż pobierany jest 
numer klucza odpowiedzi oraz ten sam numer karty z odpowiedziami i następuje 
ich porównywanie. Jeżeli jakakolwiek odpowiedź różni się od klucza odpowiedzi 
do program oznacza ją jako błąd. EgzAP-Weryfikator postępuje tak z kolejnymi 
kluczami i kartami odpowiedzi. 

Ostatni etap to opracowanie i prezentacja wyników. 

Wyniki można przedstawić zarówno jako liczbę uzyskanych punktów (lub 
w postaci oceny) jak również jako raport, na który składa się klucz odpowiedzi, 
obok odpowiedzi osoby egzaminowanej wraz z zaznaczeniem pytań 
rozwiązanych poprawnie i niepoprawnie. Opracowanie takich wyników oraz ich 
weryfikacja jest wykonywana automatycznie i ingerencja osoby egzaminującej 
jest tu zbyteczna. 

Architektura systemu EgzAP 
System EgzAP został napisany w środowisku programistycznym Borland 

Delphi 7 Personel i został podzielony na kilka niezależnych modułów. 
Rozwiązanie takie lepiej odzwierciedla budowę systemu i pozwala na skupienie 
się na aktualnie wykonywanym elemencie pracy. 

Pierwszy moduł EgzAP-Edytor odpowiada za tworzenie banku zadań. 
Ponieważ przy tworzeniu egzaminów często wykorzystuje się wzory 
matematyczne, dlatego edytor ten jest oparty na składni poleceń Latex’a. Edytor 
ten wyposażono w podświetlanie składni, jak również w system podpowiedzi 
podczas pisania. Zapewnia to prostą i wygodną edycję banku zadań. 

Drugi moduł EgzAP-Generator odpowiada za generowanie zestawów 
testowych. Moduł ten pobiera plik banku zadań, sprawdza czy bank jest 
poprawny i ile znajduje się zestawów testowych i pytań w danym zestawie. Po 
wczytaniu do programu banku pytań, moduł pyta, które zestawy i ile pytań 
z danego zestawy ma się znaleźć w docelowym teście. Kolejnym pytaniem jest 
liczba generowanych zestawów. Po wpisaniu przez użytkownika potrzebnych 
wartości rozpoczyna się generowanie kolejnych zestawów. Program pobiera 
losowo ustawioną wcześniej liczbę pytań i zapisuje do pliku wynikowego. Każdy 
zestaw zapisywany jest do oddzielnego pliku tex a następnie kompilowany do 
formatu umożliwiającego wydruk. Wraz z danym zestawem w pliku tekstowym 
zapisywany jest klucz odpowiedzi do danego zestawu. W każdym wylosowanym 
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pytaniu losowana jest również kolejność odpowiedzi, co utrudnia jeszcze 
bardziej komunikację między studentami podczas testu. 

 
Ilustracja 2: Architektura systemu EzgAP. 

Trzeci moduł EgzAP-Weryfikator służy do weryfikacji wyników 
egzaminu. Po wprowadzeniu do tego modułu danych wyników, moduł pobiera 
zarówno pliki z odpowiedziami osób egzaminowanych jak również pliki 
z kluczami poprawnych odpowiedzi umieszczonych w systemie a następnie te 
pliki porównuje. Wyniki porównanych plików zapisuje w oddzielnym pliku. 

Czwarty moduł EgzAP-Raport odpowiada ze generowanie raportów. 
Dostępne są takie raporty jak: oceny studentów, liczby poprawnych (a zarazem 
niepoprawnych) odpowiedzi, jak również możliwość zestawienie odpowiedzi 
osoby egzaminowanej wraz z prawidłowymi odpowiedziami w celu ukazania 
osobie egzaminowanej szczegółowych błędów, jakie popełniła w określonym 
zadaniu. 

Oprócz tego do systemu dodano pomoc przydatną przy tworzeniu banku 
zadań w Latex’ie (dla osób, które nie miały wcześniej z nim styczności) jak 
również programu wspomagającego podjęcie decyzji, ile pytań powinno być 
wbanku zadań, a ile generowanych podczas tworzenia testu, by móc 
wyeliminować zjawisko ściągania i jaka punktacja będzie odpowiednia przy 
takiej ilości zadań. 

Testowanie 

System EgzAP po raz pierwszy został poddany testom w roku 
akademickim 2004/2005 na kolokwium oraz na egzaminie z matematyki 
dyskretnej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Wzięło w nich udział 70 
studentów. Każdy z nich otrzymał unikalny test z wygenerowanymi losowo 
pytaniami oraz szablonem na odpowiedzi. Wszystkie zestawy zawierały po 10 



 

 301 

pytań oraz po pięć możliwych odpowiedzi. Pytania zostały wylosowane z dwóch 
działów matematyki dyskretnej: 5 zadań z teorii grafów i 5 zdań 
z kombinatoryki. 

W podobny sposób przeprowadzony został egzamin z matematyki 
dyskretnej. Zakres egzaminu dotyczył działów: grafy, kodowanie, algebra 
i funkcje Boole’a. 

Kolejnym testom program został poddany na początku kwietnia 2006 
roku. Studenci ponownie zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu matematyki 
dyskretnej. Jednak wygenerowane pytania były tym razem bardziej 
zróżnicowane, niż miało to miejsce podczas pierwszych testów – zostało to 
osiągnięte poprzez dodanie do banku zadań większej liczby pytań do każdego 
z działów. 
Wyniki i ich analiza 

Po zakończeniu egzaminowania studentów ich wyniki odpowiedzi zostały 
wprowadzone do systemu i przeanalizowane. Analiza ta polegała na porównaniu 
odpowiedzi przechowywanych w kluczu odpowiedzi z odpowiedziami danego 
studenta. Dzięki temu uzyskano możliwość wydrukowania raportu, na który 
składały się oceny studentów, zestaw odpowiedzi na każde pytanie wraz 
z zaznaczeniem, które pytanie zostało rozwiązane poprawnie a które błędnie. 
Oraz krótkie podsumowanie ile pytań w sumie zostało przez studenta 
rozwiązanych poprawnie. Możliwość takiego raportowania wyników dało się 
w bardzo łatwy sposób umieścić w systemie, co zwiększyło jego zaawansowanie 
i wydajność oraz przyśpieszyło sprawdzanie egzaminów. 

Podsumowanie 

Założenia i cele systemu EgzAP, jakie przyjęliśmy podczas jego tworzenia 
zostały osiągnięte. Świadczą o tym chociażby pomyślnie niejednokrotnie 
przeprowadzenie egzaminu z matematyki dyskretnej, jak również zadowolenie 
studentów z obiektywnego systemu oceniania. 

Udało się nam utworzyć specyfikację całej aplikacji i utworzyć sposób 
tworzenia banku odpowiedzi. Program potrafi odczytywać bank odpowiedzi i na 
jego podstawie generować zestawy testowe i klucze odpowiedzi do tych 
zestawów.  

Dalsze plany rozwoju będą skupiać się na jeszcze lepszym 
zautomatyzowaniu nie tylko etapu generacji zestawu testowych, ale również 
opracowaniu wyników i ich prezentacji w formie elektronicznej na stronie 
internetowej. Ocena wyników ma pozwolić nie tylko na ocenę danej pracy, ale 
również na wykazanie pytań, które sprawiły najwięcej problemów całej 
egzaminowanej grupie. 

Pragniemy również utworzyć możliwość uczenia zdalnego. Czyli zestawy 
takie będą mogły być rozsyłane osobom egzaminowanym na ich konta pocztowe 
(bądź umieszczane bezpośrednio na serwerach w sieci), potencjalna osoba będzie 
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mogła pobrać sobie taki egzamin i po jego rozwiązaniu przesłać plik ze swoimi 
odpowiedziami. Myślimy również o stworzeniu możliwości logowania się na 
konta użytkowników systemu i rozwiązywanie takiego egzaminu bezpośrednio 
przez witrynę internetową. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększą się możliwości 
systemu a tym samym stanie się on dostępny dla większej liczy potencjalnych 
osób chcących przystąpić do takiego sposobu egzaminowania. 

Z założenia prosty projekt, jakim miał być powyższy system rozrósł się 
i podczas pierwszego egzaminu przeprowadzonego za jego pomocą okazało się, 
jakie dodatkowe elementy mogłyby wpłynąć na wygodę użytkowania. Dlatego 
program EgzAP jest nadal aplikacją otwartą, wciąż dodajemy do niego nowe 
moduły oraz ulepszamy już istniejące, by tym samym stworzyć system 
niezawodny i skuteczny. 

Bibliografia 

1. „Komputer w edukacji”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 
Kraków 23-24 września 2005 

2. http://www.e-mentor.edu.pl/ - „Egzaminy testowe – szybsza weryfikacja 
wyników” Luty 2005 

3. S. Nowikow, J. Socki „Środki do tworzenie programów dydaktycznych”, 
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 
1998 

http://www.e-mentor.edu.pl/

