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Streszczenie 
 Artykuł przedstawia problem analizy treści kształcenia informatycznego. 
Publikacja ta przedstawia wpływ czynników wynikających z realizacji zadań 
procesu dydaktycznego na kształtowanie wzrostu poziomu efektywności 
kształcenia informatycznego, przy zastosowaniu komputerowego systemu 
analizy testów komputerowych sprawdzających poziom wiedzy. Ta analiza ma 
posłużyć opracowaniu systemu jakości kształcenia w wyższym szkolnictwie 
zawodowym.  

Do analizy ocen studentów z testów sprawdzających jego wiedzę 
i umiejętności autor wybrał Test istotności  Chi-kwadrat.   
Test istotności Chi-kwadrat dokonuje weryfikacji zakładanej hipotezy, która 
zakłada, że pewne cechy zbioru A oraz zbioru B są niezależne statystycznie.  

Poprzez takie narzędzie badawcze, jakim jest metoda statystyczna Chi-
kwadrat autor rozpatruje założone hipotezy badawcze, które poddaje obliczeniom 
wg wzorów odzwierciedlających badanie normalności rozkładów statystycznych. 
Wyniki tych analiz mają zasadniczy wpływ na kształtowanie wzrostu poziomu 
efektywności kształcenia informatycznego.  
Dane do analizy autor przygotował po przeprowadzeniu szeregu testów 
komputerowych z poszczególnych przedmiotów informatycznych realizowanych 
na Kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.   
 
Abstract  
The article deals with the analysis of the content of computer science education. 
It presents the influence of factors connected with the teaching process upon the 
increase in the effectiveness of computer science education, on the basis of a 
computerized system for analyzing computer tests used for checking students’ 
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knowledge. The analysis is meant to help develop a system of enhancing the 
quality of education in higher vocational schools. 
In order to test students’ knowledge and skills the author has chosen the CHI- 
square test of significance. The CHI-square test of significance verifies the 
hypothesis in which certain features of set A and set B are statistically 
independent. 
By means of such a statistical method as Chi-square the author examines the 
constructed hypothesis by applying the formulas for testing statistical 
distribution. The analysis results have a crucial influence upon enhancing the 
quality of computer science education. 
The data for the analysis has been collected by the author through carrying out 
a number of computer tests in computer science courses conducted at the 
department of Computer Science in Krosno State Higher Vocational School 

1. Wstęp 

W przeprowadzonych w pracy rozważaniach, na tle aktualnych 
stosowanych metod tworzenia testów oraz oceny wiedzy, starano się wykazać, że 
poprzez zastosowanie rozwiązań, opartych na metodach analizy hipotez 
statystycznych, można udoskonalić zarówno procedury generowania testów, jak 
też zwiększyć efektywność kontroli i oceny poziomu wiedzy informatycznej 
wśród studentów. 

Opanowanie tej wiedzy teoretycznej i praktycznej stanowi zakres analizy 
badawczej. Zakres treści kształcenia był i jest badany poprzez informatyczny 
system testowy. Testy komputerowe prowadzone były w latach 2002-2005 z 
poszczególnych przedmiotów informatycznych. Wyniki analizy testów 
komputerowych zostały zebrane i przedstawione na czterech Konferencjach 
naukowych w latach 2003, 2004 i 2005 – III IV i V Konferencja Entuzjastów 
Informatyki – PWSZ Chełm oraz na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Edukacja XXI wieku” Piła 2005 gdzie przedstawiono referat pt. „Identyfikacja 
i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego w wyższym 
szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy 
Informatyczne”. 

Nauczanie i sprawdzanie jego efektów są nierozerwalnie powiązanymi 
czynnikami procesu dydaktycznego. Samo nauczanie jest pracochłonne, jednak 
z niego nie można zrezygnować. Sprawdzanie wymaga jednak także dużego 
zaangażowania absorbującego czas i energię, dlatego dla wygody jest 
niejednokrotnie prowadzone w formie szczątkowej. Sytuację mogłoby poprawić 
wsparcie ze strony informatyki. 

Możliwość wdrażania skomputeryzowanej kontroli wiedzy wydaje się być 
bardzo interesująca, bowiem przy jej pomocy udaje się uzyskać natychmiastową 
ocenę odpowiedzi studentów, nawet już w trakcie procesu testowania, a kryteria 
wystawiania ocen nie zależą od stanu psychicznego i zmęczenia egzaminatora. 
Te oto przesłanki zdecydowały w głównej mierze o wyborze narzędzia 
badającego postępy w wiedzy studentów, jakim jest komputerowy system 
testowy – TESTER (patrz część 21) 
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W nowoczesnym testowym pomiarze edukacyjnym kolejne etapy 
testowania, zaczynając od projektowania struktur zadań testowych, poprzez 
realizację procesu testowania, aż do przeprowadzenia różnorodnych analiz 
danych testowych, powierza się zaprojektowanym systemom testującym. Jednym 
z najpopularniejszych narzędzi pomiaru osiągnięć studentów jest test 
dydaktyczny, definiowany jako krótkie standaryzowane badanie polegające na 
rozwiązaniu określonej liczby zadań, przy ustalonych z góry poprawnych 
odpowiedziach, ukierunkowane na otrzymanie w ściśle określonym przedziale 
czasu istotnych informacji o wiedzy i umiejętnościach osoby testowanej.1 

Możliwość wykorzystania narzędzia sprawdzającego wiedzę 
i umiejętności studenta, jakim jest test komputerowy, ze względu na ciągłe 
udoskonalanie tego narzędzia jak i bazy testowej stwarza duże możliwości 
indywidualizacji procesu kontroli efektywności kształcenia „pojedynczego 
studenta” jak i całej grupy czy rocznika na danej specjalności. 

W obecnych czasach szybki rozwój nauki i techniki wymusza zwiększenie 
ilości materiału do nauczenia się. Konsekwencją tego jest skracanie czasu 
niezbędnego na przyswojenie informacji oraz unifikacja sposobów jej 
przekazywania. Zarówno cele edukacyjne jak i treści zawarte w podstawach 
programowych z przedmiotów informatycznych (zawartych w toku studiów – 
specjalność SSI), wymuszają na nauczycielach staranne dobieranie metod 
nauczania w oparciu o specyfikę danego tematu zajęć laboratoryjnych, 
dotychczasowy poziom wiedzy i umiejętności studentów, wyposażenie pracowni 
w sprzęt, oprogramowanie i środki dydaktyczne, możliwości samokształcenia 
studentów oraz indywidualne predyspozycje własne.2 Z uwagi na potrzebę 
przygotowania studentów do przyszłego, biegłego władania technologią 
informacyjną, jak i indywidualnego poszerzania własnej wiedzy i umiejętności, 
ważne jest wykorzystywanie podczas zajęć metod dydaktycznych opartych na 
słowie, obserwacji i działalności praktycznej studentów.  

Zgodnie z zasadą wiązania teorii z praktyką, istotne jest by wykład czy 
prezentację danej wiedzy połączyć z możliwością sprawdzenia prawdziwości tej 
wiedzy poprzez eksperyment, bądź samodzielną pracę.3 Współczesne 
uwarunkowania edukacyjne domagają się poszukiwania efektywnych form 
i metod pracy z wykorzystaniem coraz to powszechniejszych środków 
informatycznych. 

 

 

 

                                                
1 K. Konarzewski: Ocenianie oświatowe. Uwagi na marginesie książki Bolesława Niemierki. W: 
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1993,  nr 1, s. 79-94;  
B. Niemierko: Pomiar wyników kształcenia. Warszawa 1999 
2 E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia Informacyjna. Przewodnik metodyczny. 
Warszawa 2002, s. 17 
3 Por. Cz. Kupisiewicz, op. cit., s. 129, 138 
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Zastosowanie testu istotności Chi-kwadrat (χ2) do analizy hipotez 
statystycznych  

Spośród metod testowania hipotez statystycznych do analizy ocen testów 
sprawdzających wiedzę i umiejętności studenta specjalności Sieciowe Systemy 
Informatyczne autor wybrał Test istotności Chi-kwadrat4.   

Test istotności Chi-kwadrat dokonuje weryfikacji zakładanej hipotezy, 
która zakłada, że pewne cechy zbioru A oraz zbioru B są niezależne 
statystycznie.  

Testy statystyczne pozwalają formułować szereg wniosków. Wnioski te 
dotyczą różnych parametrów statystycznych, takich jak: średnic, miary 
rozproszenia, proporcje, współczynniki korelacji. Badanie zbiorowości w drodze 
obliczania niektórych uogólnionych parametrów jest bardzo efektywnym 
sposobem poznania; dlatego też sposób ten jest powszechnie stosowany. Jego 
efektywność wynika głównie ze zwięzłej i precyzyjnej formy opisu badanych 
zjawisk. Testy parametryczne, mimo swej różnorodności, nie dają jednak 
odpowiedzi na wszystkie istotne pytania, głównie, dlatego, że omawiane testy 
mogą być stosowane tylko wówczas, gdy badana zbiorowość ma rozkład 
normalny lub zbliżony do normalnego. Nie zawsze jednak mamy do czynienia 
z rozkładem normalnym. Ponadto testy parametryczne dotyczą określonych 
parametrów statystycznych, tzn. opisują pewną stronę (właściwość) badanej 
zbiorowości nie dając dostatecznych podstaw do formułowania wniosków 
ogólnych. 

Należy, więc w takim przypadku zastosować testy nieparametryczne, które 
są uniezależnione od rozkładu badanej zbiorowości, a więc mogą być stosowane 
zarówno wówczas, gdy mamy do czynienia z rozkładem normalnym, jak i we 
wszystkich innych przypadkach. Jednocześnie testy nieparametryczne dotyczą 
rozkładu zbiorowości według określonej cechy, a nie jej parametrów. W artykule 
tym zostanie omówione zastosowanie testu nieparametrycznego χ2. 

Test χ2 w pedagogice może być zastosowany przy badaniach 
współzależności dwóch zmiennych. Aby przyjąć określone hipotezy pozwala on 
zweryfikować czy dana zbiorowość statystyczna ma właściwy typ rozkładu, czy 
cechy poddane analizie statystycznej posiadają wymaganą współzależność. 
Inaczej ujmując za pomocą testu χ2 można ustalić prawdopodobieństwo 
wystąpienia zjawiska x, gdy zaistnieje zjawisko y i na odwrót  

χ2 można obliczyć dla tabel dwudzielnych i wielodzielnych w przypadku, 
kiedy podane są liczebności, procenty, bądź prawdopodobieństwa. Wartość χ2 
należy rozpatrywać w połączeniu z liczbą zmiennych niezależnych, to jest stopni 
swobody oraz oczywiście z poziomem istotności. Jak już zaznaczono, w naukach 
                                                

4Mirosław Krzysztofiak. Statystyka dla wyższych zawodowych studiów ekonomicznych. Wyd. 
PWSZ W-wa 1991 
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pedagogicznych poziom istotności (p) może mieścić się w przedziale od 0,05 
(0,02; 0,01) do 0,001. Dla danej liczby stopni swobody i przyjętego z góry 
poziomu istotności wartość χ2 odczytuje się ze specjalnych tabel. 

 
W tym przypadku, jeżeli obliczona wartość χ2 jest większa od wartości podanej 
w tabeli, wówczas różnice występujące pomiędzy liczebnościami no-ne 
(bezwzględnymi lub procentami) uznać należy za istotne oraz odwrotne, jeżeli χ2 

jest mniejsze – różnice traktujemy jako nie istotne, spowodowane losowym 
charakterem próby. 

Test chi-kwadrat (χ2)  
Chi-kwadrat jest niewątpliwie najważniejszym testem nieparametrycznym. 

Jego duże znaczenie wynika stąd, że ma wielorakie zastosowanie. Tak więc test 
(χ2 stosuje się przy porównywaniu struktury uzyskanej na podstawie próby 
z określoną hipotezą, przy porównywaniu dwóch lub więcej struktur, przy 
badaniu normalności rozkładów itp. Chi-kwadrat można bowiem obliczyć dla 
tablic dwudzielnych i wielo dzielnych, gdy podane są liczebności, procenty lub 
prawdopodobieństwa. 

Wartość funkcji Chi-kwadrat oblicza się według poniższego zbioru5: 
 

 

    

                                                

5 Wacława Starzyńska. Statystyka praktyczna. Wyd PWN W-wa 2000 
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Gdzie: 

Z- wartość zaobserwowana (wyniki testów) 

E – wartość oczekiwana 

 

Na założonej uprzednio podstawie ustalono wartości oczekiwane, stawia się 
hipotezę, że wartości zaobserwowane odpowiadają jakiemuś oczekiwanemu 
rozkładowi. Jest to hipoteza zerowa, oznaczana następująco: 

 

H0;  Z = E 
Nazywa się ją hipotezą zerową ponieważ przyjmuje ona, że nie ma różnicy 
między wartością obliczoną z próbki i odpowiednią wartością z populacji. 
 

Stopnie swobody. To stopnie wchodzące do określenia χ2 , są liczbą 
niezależnych obserwacji, które wyznaczamy do obliczenia χ2 . 

Weryfikacja założonych hipotez 

Wykorzystując do potwierdzenia założonych hipotez test 
nieparametryczny, jakim jest test chi-kwadrat autor zakłada, że testy 
sprawdzające wyniki osiągnięć studentów z przedmiotów informatycznych są 
zbudowane w oparciu o program nauczania z poszczególnych przedmiotów. Po 
analizie wstępnej autor dokonał modelowania rozłożenia wagi na poszczególne 
porcje materiału. Po dokonaniu tych modyfikacji przeprowadzono kolejne próby 
weryfikujące poziom wiedzy studenta. Na bazie tych wyników zostały 
opracowane testy weryfikacyjne założone w pracy hipotezy statystyczne (główną 
i szczegółowe). Testy te zostały zbudowane w oparciu o różnice, które występują 
między tymi założonymi hipotezami a wynikami z przeprowadzonych prób 
testowych (TESTER) oraz o błędy standardowe szacowanych parametrów. 

Test nieparametryczny chi-kwadrat jako narzędzie weryfikujące założone 
hipotezy dotyczy rozkładu pewnej zbiorowości według określonej cechy. 
Rozkładem naszym są wyniki osiągnięć studentów specjalności Sieciowe 
Systemy Informatyczne. 

W procesie analizy weryfikacji danych pochodzących z „próbek 
badawczych” porównuje się wartość zaobserwowaną w postaci wyników z testu 
komputerowego studenta X z wartością zaobserwowaną w wyniku następnych 
testów tegoż samego studenta X, z tego samego przedmiotu. Tą analizę 
przeprowadza się w czasie 2 semestrów nauki danego przedmiotu. Następna 
obserwacja to wynik analizy tegoż samego studenta, lecz w odniesieniu do 
wyników jego z innego przedmiotu. Na przykład Student X uzyskał wynik 
z kolokwium Z1 w semestrze I i wynik Z2 w semestrze II. Ten sam student 
uzyskał wynik z testu 1 – Z3 (sem. I) i Z4 odpowiada jego wynikowi z testu nr 2 
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w semestrze II. Tą prawidłowość rozszerzamy do analizy student/grupa 
grupa/grupa oraz rocznik/rocznik. 

Analiza tej wartości zaobserwowanej ilustruje poniższy rysunek. 
.Tablica 1 

 
gdzie: 

Z1 – Z4  - To zaobserwowane wartości wyników testów komputerowych 
z przedmiotów informatycznych. 
 

 
z1, z2, z3, z4 – to przeprowadzone testy komputerowe z danego przedmiotu X. t1 
do t4 stanowią czteroelementową tablicę obserwacji. 

n – to całkowita ilość obserwacji studenta, grupy czy rocznika po 
przeprowadzeniu t1 + t2 + ... + tn testów czyli obserwacji. 

Test istotności chi-kwadrat dokonuje weryfikacji hipotezy, która zakłada, że dane 
cechy A oraz B są niezależne statystycznie. 

Wyniki analizy – wartości obliczeń metodą chi-kwadrat 

Analizę przeprowadzono w oparciu o sformułowane poniżej hipotezy 
statystyczne: 

 

H1 – Hipoteza 1  

Realizacja przedmiotu Assemblery przed wprowadzeniem nauczania 
przedmiotu Java wpływa na jakość kształcenia, co odzwierciedlają 
przeprowadzone testy sprawdzające systemem TESTER. 
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H2 – Hipoteza 2  

Realizacja przedmiotu Język C razem z realizacją przedmiotu Język C++ 
w równoległym toku nauczania wpływa na wzrost efektywności kształcenia na 
Kierunku Informatyka PWSZ Krosno. 

 
H3 – Hipoteza 3  

Zmiany w ułożeniu porcji treści kształcenia w układzie treści przedmiotu 
Sieci komputerowe poprawiają w znacznym stopniu wyniki nauczania wśród 
studentów na Kierunku Informatyka. 

 
H4 – Hipoteza 4 

Wyniki nauczania studentów z przedmiotu Assemblery są zbliżone do 
wartości oczekiwanej (wartość E-50% - 60%) wartości w tym samym cyklu 
edukacyjnym (student, grupa, rok). 

 
H5 – Hipoteza 5 

Ułożony program nauczania z przedmiotu Systemy operacyjne wpływa 
korzystnie na zrozumienie zagadnień z przedmiotu Systemy rozproszone, który 
to następuje po realizacji przedmiotu Systemy operacyjne 
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Weryfikacja założonych hipotez 

W celu weryfikacji założonych hipotez, dokonano ułożenia wyników w 
tabelach dwu i czteropolowych do testu zależności χ2  (Chi-kwadrat) zgodnie 
z ich treścią, jak również sporządzono obliczenia wartości statystyki χ2   . 

H1 – Hipoteza 1  
Przy założeniu, że ustalamy 2 stopnie swobody i poziom istotności 0,05 

odczytujemy z tablicy Chi-kwadrat, że χ2  = 5,991.  Obliczona wartość χ2  jest 
znacznie wyższa (8,3395 test 1 oraz 7,7100 test 2 – Assemblery oraz 8,4150 
test 3 i 6,2081 test 4  - Java ), a zatem z prawdopodobieństwem p > 0,95 
możemy stwierdzić, że realizacja przedmiotu Assemblery przed wprowadzeniem 
nauczania przedmiotu Java wpływa na jakość kształcenia. Odrzucamy, zatem 
hipotezę zerową, która brzmi, że nie ma związku z równoczesną realizacją 
przedmiotów Java i Assemblery i ich wpływu na poprawę jakości kształcenia 
wśród studentów kierunku Informatyka na PWSZ Krosno. 

Wynik – hipoteza 1 - POTWIERDZONA 

H2 – Hipoteza 2 

Przy założeniu, że ustalamy 4 stopnie swobody i poziom istotności 0,05 
odczytujemy z tablicy Chi-kwadrat, że χ2  = 9,488.  Obliczona wartość χ2  jest 
znacznie mniejsza, więc nie możemy odrzucić hipotezy która zakłada, że 
realizacja przedmiotu Język C razem z realizacją przedmiotu Język C++ 
w równoległym toku nauczania wpływa na wzrost efektywności kształcenia. 

Wartość χ2  dla przedmiotu Język C = 1,8278  (test 1) 

  0,0768  (test 2)  

  0,5491  (test 3)  

  0,2009  (test 4)  

 

Natomiast wartość χ2  dla przedmiotu Język C++ = 0,2422 (test 1) 

  1,6542  (test 2) 

  6,6393  (test 3) 

  8,7111  (test 4) 
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Wynik – hipoteza 2 - POTWIERDZONA 

H3 – Hipoteza 3  

Przy założeniu, że ustalamy 6 stopni swobody i poziom istotności 0,05 
odczytujemy z tablicy Chi-kwadrat, że χ2  = 12,592.  Obliczona wartość χ2  jest 
znacznie niższa, a zatem z prawdopodobieństwem p > 0,95 możemy stwierdzić, 
że zmiany w ułożeniu porcji treści kształcenia w układzie przedmiotu Sieci 
komputerowe nie poprawiają wyników nauczania wśród studentów. 
 

Wynik – hipoteza 3 – NIE POTWIERDZONA 

H4 – Hipoteza 4 
Przy założeniu, że ustalamy 4 stopnie swobody i poziom istotności 0,02 

odczytujemy z tablicy Chi-kwadrat, że χ2  = 11,143. Obliczona wartość χ2  jest 
znacznie niższa, a zatem z prawdopodobieństwem p > 0,98 możemy stwierdzić, 
że przy założeniu 50% jako wartości oczekiwanej kolejne wykonane testy 
komputerowe (po zmianach ułożenia porcji nauczania) oscylują wokół wartości 
oczekiwanej przez nas. Zwiększając wartość oczekiwaną do wartości E-60% 
także założona hipoteza się potwierdza. 

 
Wyniki badań przy użyciu systemu testowego TESTER zamieszczone 

w tabelach oraz wartość  χ2   wskazują na potwierdzenie hipotezy 4. 

H5 – Hipoteza 5 

Przy założeniu, że ustalamy 2 stopnie swobody i poziom istotności 0,025 
odczytujemy z tablicy Chi-kwadrat, że χ2  = 7,378. Obliczona wartość χ2  jest 
znacznie wyższa (test 1, test 2, test 3 i test 4), a zatem z prawdopodobieństwem 
p > 0,975 możemy stwierdzić, że ułożony program nauczania z przedmiotu 
Systemy operacyjne wpływa korzystnie na zrozumienie zagadnień z przedmiotu 
Systemy rozproszone, którego realizacja następuje bezpośrednio po realizacji 
przedmiotu Systemy rozproszone. 

Weryfikacja danych  w postaci wyników nauczania przedmiotu Systemy 
operacyjne w czteroletnim cyklu edukacyjnym ustaliła silny związek pomiędzy 
efektywnością  nauczania tego przedmiotu i zrozumieniem treści nauczania, 
które wynikają z realizacji przedmiotu Systemy rozproszone. 

Wynik – hipoteza 5 - POTWIERDZONA 

Wnioski 

Z przeprowadzonych badań (założone hipotezy badawcze) stwierdzono 
występowanie kilku zależności, które potwierdziły się przy analizie danych przez 
4 lata kształcenia na specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne. Dane do 
analizy badawczej zostały zebrane z sieciowego systemu komputerowego 
TESTER, którym autor badał poszczególne grupy studentów, roczniki i zestawiał 
porównania. Analizując założone hipotezy w niektórych przypadkach 
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Porównywanie wyników nauczania poszczególnych studentów, grup czy 
roczników daje nauczycielowi akademickiemu możliwość skorygowania swoich 
metod nauczania i środków dydaktycznych czy zmianę układów porcji materiału. 

Analiza efektywności kształcenia poprzez weryfikację umiejętności 
i wiadomości z poszczególnych przedmiotów w ramach poszczególnych 
kierunków studiów stanowi integralną część procesu jakości kształcenia 
na uczelni, w tym uczelni zawodowej, jaką jest Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa. 

 
Część 2 
 
Zastosowanie informatycznego systemu testowego – TESTER do 
sprawdzania efektywności kształcenia studenta/grupy/rocznika. 

Sieciowy Test Komputerowy to program stworzony dla systemów operacyjnych 
Microsoft Windows 9x/Me/2000/XP, napisany w języku C++ Builder, którego 
celem jest pomiar dydaktyczny poprzez zadania testowe.  

Cechuje się niebywałą przejrzystością interfejsu i pracą w sieci komputerowej, 
dzięki czemu efektywność przeprowadzanych testów jest porównywalna 
z innymi najlepszymi produktami tego typu. Duże możliwości konfiguracyjne dają 
prowadzącemu test swobodę w tworzeniu pytań zarówno tekstowych jak 
i obrazkowych. Zaimplementowane szyfrowanie plików pytań zapewnia, że nie 
zostaną one odczytane i wykorzystane przez niepowołane osoby. 
 

Struktura systemu testującego – TESTER 
 

1. Baza wiedzy składającej się z programu nauczania i banku testów, 
2. Moduł testującego działającego w oparciu o wewnętrzne algorytmy 

testujące oraz zdefiniowany przez nauczyciela plan testu (rysunek nr 1). 
3. Baza studentów specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne 
4. Algorytmy porównawcze wyniki osiągnięć studentów z poszczególnych 

cykli nauczania poszczególnych przedmiotów w toku studiów 
5. Aplikacja – statystyki testów. 
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 Schemat systemu testującego wiedzę studenta specjalności SSI – PWSZ Krosno. 

Interfejs Sieciowego Testu Komputerowego 
Interfejs graficzny Sieciowego Testu komputerowego został podzielony na trzy 
części: panel główny, menu wyboru oraz belkę na dole ekranu zawierającą 
nazwisko autora i zegar pokazujący aktualny czas. 
Panel główny zawiera treść akcji, wywołanej z menu wyboru. 
Rys. 1. przedstawia okno główne Sieciowego Testu Komputerowego. 
 

 
Rys. 1. Okno główne Sieciowego Testu Komputerowego 
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Menu wyboru w oknie głównym zawiera: 
• przycisk rozpoczęcia testu dla studenta, 
• przycisk wejścia do panelu administracyjnego, 
• przycisk wyjścia z programu. 

 
Panel administracyjny 
Panel administracyjny zawiera szereg narzędzi potrzebnych do zarządzania 
testem. Są to: 

• panel „Informacje ogólne”, 
• panel „Centrum testu”, 
• uruchomienie serwera, 
• wyłączenie serwera, 
• kreator pytań testowych. 

 
Wejście do panelu administracyjnego wymaga podania hasła. 
Zobrazowane zostało to na rys. 2. 
 

 
 

Rys. 2. Wejście do panelu administracyjnego 

Panel „Centrum testu” 

W panelu „Centrum testu” znajdują się wszelkie informacje o przeprowadzanym 
teście. Są to informacje, które docierają do serwera od stacji klienckich (będą więc 
widoczne tylko na stacji, która została wybrana na serwer). 
Z panelu „Centrum testu” można dowiedzieć się: 

• z listy wyników testu: 
• ile punktów zdobył student w teście, 
• jaką ocenę otrzymał student (w zapisie cyfrowym), 
• jaką ocenę otrzymał student (w zapisie słownym), 
• ile czasu zajęło studentowi rozwiązanie testu. 

• z listy uwag: 
• ilu studentów zdało test, a ilu nie zdało oraz procentowe ich 

odpowiedniki, 
• kto ze studentów otrzymał najwyższą ocenę, 
• kto ze studentów otrzymał najniższą ocenę, 
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• kto ze studentów najszybciej rozwiązał test, 
• kto ze studentów najwolniej rozwiązał test. 

• z dziennika zdarzeń: 
• z dokładnością do jednej sekundy, kto i kiedy połączył się z serwerem, 
• kto i kiedy pobierał, które pytanie od serwera, 
• kto i kiedy zakończył test. 

 
Informacje z każdej listy można zapisać do pliku tekstowego w celu 
późniejszego wykorzystania, wciskając przycisk pod wybraną listą. 
 
Panel „Centrum testu” został pokazany na rys. 3. 

 
Rys. 3. Panel „Centrum testu” 

 

 Analiza wyników w systemie TESTER 

Po skończonym teście w panelu „Centrum testu” znajdują się wyniki 
studentów, którzy zdawali test. Wyniki testu przedstawione są w formie ilości 
punktów zdobytych przez studenta, a także ocenie uzyskanej na tej podstawie. 
Z panelu tego można uzupełnić arkusz ocen. Dzięki opcji ‘Zapisz do pliku .txt’ 
jest to możliwe w późniejszym terminie. Panel zawiera także procentowe liczby 
zdanych i niezdanych testów. Łatwo, więc podjąć decyzję o ewentualnym 
powtórzeniu testu. 
 
Założenia programu 

Program Sieciowy Test Komputerowy zrealizowano na podstawie założeń, 
będących spełnieniem oczekiwań osób, do których program został skierowany. 
Oto najważniejsze z nich: 

• platforma Microsoft Windows, kompilator C++ Builder, 
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• przejrzysty i prosty w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, 
• panel administracyjny zabezpieczony hasłem, 
• praca w sieci komputerowej z wykorzystaniem architektury klient – serwer, 
• moduł serwera, klienta i kreatora pytań w jednym pliku wykonywalnym, 
• automatyczne wykrywanie serwera w sieci bez znajomości jego adresu IP, 
• automatyczne ocenianie testów wg liczby zgromadzonych punktów, 
• realizacja panelu ‘centrum testu’, do którego będą nadchodzić wyniki i 

wszelkie informacje przeprowadzanych testów, 
• możliwość tworzenia pytań tekstowych i obrazkowych, 
• wybór typu odpowiedzi: Tak/Nie oraz definiowane treścią 

od 2 do 8 odpowiedzi, gdzie jedna odpowiedź jest prawidłowa, 
• mechanizm zapewniający szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące 

rozwiązania problemu w razie popełnienia błędu przez użytkownika w 
programie. 

 
Główne cechy programu to: 

• kompilacja w środowisku C++ Builder, 
• praca w systemach Windows 9x/Me/2000/XP, praca w sieci komputerowej, 
• brak potrzeby podawania adresu IP serwera sieciowego, 
• prosty i intuicyjny interfejs, łatwość tworzenia pytań, uniwersalność formy 

pytań, 
• samo-ocenianie przeprowadzonych testów, liczne zabezpieczenia przed 

niepowołanym dostępem. 
 
Podsumowanie 

W ostatnich latach technologia informatyczna stała się powszechnym 
narzędziem wspomagającym różne dziedziny działalności w tym edukację. 
Komputer stał się urządzeniem coraz częściej pojawiającym się w warsztacie 
pracy nauczyciela i ucznia. W chwili obecnej umiejętność świadomego 
i sprawnego posługiwania się komputerem oraz technologią informacyjną 
i komunikacyjną stała się niezbędnym warunkiem funkcjonowania 
w zreformowanym szkolnictwie.  

Komputer może być nowoczesną pomocą w nauce, przygotowywaniu 
materiałów dydaktycznych czy przeprowadzaniu testów wyników nauczania. 
Właśnie w tym celu powstał program - Sieciowy Test Komputerowy. Ma on za 
zadanie nie tylko usprawnić pracę nauczycieli w Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Krośnie, ale również przygotować uczących się do stosowania 
technik komputerowych w pracy i poza nią. 
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