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Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcję testu komputerowego, który adap-
tuje się do poziomu wiedzy studentów. Takie podejście ma na celu w praktyce umożliwić
lepsze zaangażowanie studentów o różnym poziomie wiedzy w test, a także zoptyma-
lizować ocenę końcową testu. Pokazano algorytm oceniania, a także awansów oraz
degradacji w trakcie realizacji testu. Przedstawiono przykładowe zadania w języku C
na potrzeby testu z adaptacją. Praca dotyczy aktualnej dziedziny badań w zakresie
zwiększenia jakości procesu dydaktycznego.

1. Wstęp

Celem pracy było stworzenie modelu systemu do przeprowadzenia komputerowych
adaptujących się testów wiedzy studentów na zajęciach laboratoryjnych z języków pro-
gramowania.

Tradycyjne testy zazwyczaj składają się z pewnego sztywno zadeklarowanego zestawu
pytań lub zestawów losowanych z puli pytań na zbliżonym poziomie [1]. Ewentualnie,
jeśli ich pytania są na zróżnicowanych poziomach trudności, to zaczynają się od pewnej
zadeklarowanej na sztywno ilości pytań na najniższym poziomie i zmierzają, w mia-
rę swojego przebiegu, do pytań coraz trudniejszych. Prowadzi to do sytuacji, w której
słabszy student, po rozwiązaniu początkowej łatwej części testu, często nie ma szans
wykazać się w dalszej części testu, jeżeli przekracza ona swym zakresem poziom jego
umiejętności, zatem jest pozbawiony szansy na zdobywanie dalszych punktów. Z kolei
student mocniejszy w początkowej części traci czas na rozwiązywanie dużej ilości zadań
prostych poniżej swojego poziomu, zamiast rozwiązywać większą ilości zadań na swoim
poziomie, pozwalających zazwyczaj zdobywać więcej punktów. Stąd pomysł, aby stwo-
rzyć test, który w trakcie jego rozwiązywania będzie się automatycznie dostosowywał
do możliwości użytkownika, tak aby student na wyższym poziomie miał szanse zdobyć
jeszcze więcej punktów, rozwiązując więcej, lepiej punktowanych, trudniejszych zadań.
System taki będzie korzystny również dla studentów słabszych, gdyż pozwoli im na
zdobycie jeszcze kilku punktów, dzięki udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na większą
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ilość łatwiejszych pytań, zamiast dostawać zera za nieprawidłowe odpowiedzi na pytania
dla nich za trudne. Powinno to również pozwolić na dokładniejsze zróżnicowanie ocen
poszczególnych studentów, gdyż mając kilku studentów na wysokim poziomie, łatwiej
wyłonić spośród nich najlepszych, zadając im więcej trudnych pytań, niż zadając im
łatwe pytania, na które każdy z nich odpowie bez problemu. Analogicznie, łatwiej po-
śród słabszych studentów wykryć takich, którzy naprawdę niewiele umieją, gdy zada
się więcej łatwych pytań, niż zadając trudne pytania, na które żaden z nich by nie od-
powiedział. Dodatkowym efektem takiej organizacji testu może być lepsza motywacja
dla studenta podczas kolokwium, bo w sytuacji, gdy nie zna się odpowiedzi na żadne
z zadawanych pytań po pewnym czasie się zniechęca i przestaje mobilizować się do na-
stępnych pytań, natomiast tutaj odpowiedź na większość pytań przynosi jakieś punkty,
gdyż pytania są dostosowane do poziomu użytkownika.

2. Założenia systemowe

Głównym zastosowaniem tworzonej aplikacji miało być przeprowadzanie testów w la-
boratorium komputerowym. Na każdym komputerze miała być zainstalowana jedna in-
stancja aplikacji studenckiej, pozwalającej studentom rozwiązywać testy w momencie
uruchomienia przez prowadzącego jego modułu, będącego serwerem dla tych aplikacji.
Ponieważ testy zazwyczaj będą rozwiązywane w laboratorium, dlatego nie ma potrzeby,
aby aplikacja pracowała w przeglądarce internetowej, stąd też jest ona zwykłą apli-
kacją okienkową. Mimo tego jest jednak możliwość udostępnienia studentowi aplikacji
studenckiej celem umożliwienia zdalnego rozwiązywania testu w domu.

Prowadzący zajęcia powinien dysponować własnym modułem aplikacji, pozwalającym
mu na przygotowywanie testów, udostępnianie pytań aplikacjom studenckim, groma-
dzenie, analizę i zestawianie wyników studentów, czy nadawanie i odbieranie studentom
uprawnień do pisania danego testu.

3. Koncepcja realizacji testu z adaptacją

Niżej przedstawiono koncepcję testu z adaptacją do poziomu wiedzy studenta zgodnie
z założeniami CAT (computer-adaptive testing) [2][4], według własnej metody.

Test posiada pewną pulę pytań na różnych poziomach. Każdemu z poziomów odpowia-
da pewna ilość punktów przyznawanych za prawidłową odpowiedź na pytanie z danego
poziomu. Przeprowadzenie testu polega na zadaniu studentowi określonej z góry ilości
pytań, poczynając od pytania na określonym z góry poziomie. W zależności od tego,
czy student na poprzednie pytania odpowiadał dobrze czy źle i czy zmieścił się w czasie,
jako kolejne zadawane jest mu losowe pytanie na określonym, odpowiednio wyższym,
niższym, lub niezmienionym poziomie z puli pytań danego testu. To, jaki musi być sto-
sunek w ilości prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi, aby uzyskać odpowiednio
awans na wyższy lub degradację na niższy poziom, jest określone osobno dla każdego
testu poprzez podanie współczynników, jakie się dodaje do pewnej zmiennej za dobrą
odpowiedź oraz odejmuje za złą oraz wartości granicznych, po przekroczeniu których
zmienna jest zerowana i następuje awans lub degradacja. Gdy student przekroczy czas
na odpowiedź, doliczany jest dodatkowy czas na odpowiedź w postaci pewnego pro-
centu czasu przewidzianego na odpowiedź na dane pytanie, jednak wartość punktowa
pytania oraz wartość współczynnika dodawanego do zmiennej sterującej awansem ulega
zmianie. Po przekroczeniu doliczanego czasu, odpowiedź zapisywana jest automatycznie
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i następuje losowanie następnego pytania. Jeżeli student udzieli odpowiedzi przed cza-
sem, niewykorzystany czas jest mu doliczany i może go wykorzystać zanim zacznie być
odliczany czas przewidziany na odpowiedź na następne pytanie.

Do każdego poziomu pytania jest przypisana inna ilość punktów uzyskiwanych za pra-
widłową odpowiedź. Znając poziom pierwszego pytania, możliwość awansu na wyższe
poziomy i ilość zadawanych pytań można obliczyć maksymalną ilość punktów do zdoby-
cia w danym teście, co pozwala określać wynik testu w procentach. Do każdego pytania
jest przypisana jego treść, czas na udzielenie odpowiedzi, poziom, poszczególne warianty
odpowiedzi. Pytania mogą być jedno lub wielokrotnego wyboru. Każdy wariant odpo-
wiedzi ma swoją treść, może być prawidłowy lub nieprawidłowy i może zostać lub nie
zostać zaznaczony przez studenta rozwiązującego test. Wynik testu zawiera ilość punk-
tów (wyrażoną również jako procent) zdobytych w teście, nazwę pisanego testu, datę
oraz zadane pytania wraz z zaznaczonymi przez studenta wariantami odpowiedziami.

4. Naliczanie punktów oraz awansów i degradacji w teście

Naliczenie punktów oraz dynamika awansów i degradacji w teście opiera się na nastę-
pującym schemacie:

Rysunek 1. Schemat naliczania punktów oraz awansów i degradacji w teście
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Przyjęto następujące oznaczenia:

N - ilość pytań zadawanych w teście. Po zadaniu N -tego pytania test zostaje
zakończony.

Pmax - maksymalna ilość punktów do zdobycia w danym teście.
Pk - ilość punktów za dobrą odpowiedź na pytanie na k-tym poziomie.
Ls - poziom startu. Na tym poziomie będzie pierwsze pytanie zadane w teście.

Lmax - najwyższy poziom. W puli pytań testu nie ma pytań na wyższym poziomie
niż Lmax.

Lk - k-ty poziom. Poziom jest liczbą naturalną, czyli nie ma poziomów ujemnych
ani niecałkowitych.

Z - zmienna sterująca awansem lub degradacją.
Gg - granica górna, czyli wartość zmiennej Z, po przekroczeniu której, w przy-

padku, gdy student nie jest na najwyższym poziomie, zmienna Z jest zero-
wana i następuje awans na wyższy poziom.

Gd - granica dolna, czyli wartość zmiennej Z, po przekroczeniu której, w przy-
padku, gdy student nie jest na najniższym poziomie, zmienna Z jest zero-
wana i następuje degradacja na niższy poziom.

Wp - współczynnik za dobrą odpowiedź, czyli wartość dodawana do zmiennej Z,
gdy student udzieli dobrej odpowiedzi na pytanie, nie przekroczywszy przy
tym czasu.

Wz - współczynnik za złą odpowiedź, czyli wartość dodawana do zmiennej Z,
gdy student udzieli złej odpowiedzi.

Wt - współczynnik za odpowiedź po czasie, czyli wartość dodawana do zmiennej
Z, gdy student udzieli dobrej odpowiedzi, ale uczyni to po wyznaczonym
czasie.

Na - ilość pytań do awansu, czyli ilość pytań, na które student musi odpowiedzieć
poprawnie, aby awansować na wyższy poziom.

Nd - ilość pytań, na które student musi odpowiedzieć niepoprawnie, aby zostać
zdegradowanym na niższy poziom.

Ndt - ilość pytań, na które student musi odpowiedzieć poprawnie, ale po wyzna-
czonym czasie, aby zostać zdegradowanym na niższy poziom.

Np - ilość pytań, na które student odpowiedział poprawnie od czasu ostatniego
zerowania zmiennej Z, czyli od ostatniego awansu, degradacji lub rozpoczę-
cia testu.

Nz - ilość pytań, na które student odpowiedział niepoprawnie od czasu ostat-
niego zerowania zmiennej Z, czyli od ostatniego awansu, degradacji lub
rozpoczęcia testu.

Nt - ilość pytań, na które student odpowiedział poprawnie, ale po przekroczeniu
wyznaczonego czasu, od czasu ostatniego zerowania zmiennej Z, czyli od
ostatniego awansu, degradacji lub rozpoczęcia testu.

Na min - minimalna ilość pytań do awansu, czyli ilość pytań, na które student musi
odpowiedzieć, aby awansować na wyższy poziom, przy założeniu, że zawsze
będzie odpowiadał poprawnie i w wyznaczonym czasie.

Lk max - maksymalny poziom, dla którego jest możliwość zadania Na min pytań, za-
nim zostanie zadane N pytań w danej chwili trwania testu.

Pnow - ilość punktów, jaką student posiada w danej chwili trwania testu.
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Pnow max - maksymalny wynik, jaki jeszcze może osiągnąć student przy uwzględnieniu
dotychczasowego przebiegu testu.

Nnow - ilość dotychczas zadanych pytań w danej chwili przebiegu testu.
Lnow - poziom, na jakim znajduje się student w danej chwili przebiegu testu.

Lknow max - maksymalny poziom w danej chwili przebiegu testu, dla którego jest moż-
liwość zadania Na min pytań, zanim zostanie zakończony test.

K - kara za odpowiedź po czasie wyrażona w procentach. Za dobrą odpowiedź,
ale po przekroczeniu czasu, student otrzyma (1−K) · Pk punktów.

D - procent doliczanego czasu. Jeżeli czas na odpowiedź przypisany do danego
pytania wynosi Tp, to po jego przekroczeniu student ma jeszcze D ·Tp czasu
na udzielenie odpowiedzi, za którą, jeżeli będzie prawidłowa, dostanie K ·Pk

punktów, a do zmiennej Z zostanie dodana wartość Wt.
Sz - strata punktowa po złej odpowiedzi na pytanie. W teście nie ma możliwości

zdobywania punktów ujemnych, zatem przez zmienną Sz wyrażam o ile
punktów zmniejsza się maksymalna ilość punktów do zdobycia w teście po
udzieleniu złej odpowiedzi przez studenta.

St - strata punktowa po poprawnej odpowiedzi, ale przy przekroczonym czasie,
rozumiana analogicznie jak Sz.

Tt max - maksymalny czas trwania testu.
Tp max - maksymalny czas na odpowiedź na pytanie, wśród czasów wszystkich pytań

z puli testu.
Tpnow - czas przewidziany na odpowiedź na bieżące pytanie.
Tdnow - czas, jaki ma student do dyspozycji przy odpowiadaniu na dane pytanie,

to znaczy czas Tpnow powiększony o czas zaoszczędzony przy poprzednich
pytaniach.

Przy założeniu, że
Gg > 0,

Gd < 0,

Wp > 0,

Wz < 0,

Wt < 0,

Pk > 0, dla każdego k

maksymalna ilość punktów do zdobycia w danym teście dana jest wzorem (1):

(1) Pmax =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Lmax∑
k=Ls

Na min · Pk + (N − (Lmax − Ls + 1) ·Na min) · PLmax ,

dla Lk max = Lmax,
Lk max∑
k=Ls

Na min · Pk + (N − (Lk max − Ls + 1) ·Na min) · PLk max +1 ,

dla Lk max < Lmax,
N · PLs, dla N 	 Na min,

gdzie:

(2) Na min = (
Gg/Wp�+ 1) ,

(3) Lk max = max
Lk∈{Lk:(Lk−Ls+1)·Na min<N, Lk�Lmax}

Lk .
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Dla pewnej czytelności warto wspomnieć, dlaczego wzór (1) wygląda właśnie w przed-
stawiony sposób. Jest rzeczą oczywistą, że maksymalną ilość punktów student uzyska
wtedy, gdy na wszystkie N pytań w teście odpowie prawidłowo. Pierwsze pytanie za-
dane w teście będzie na poziomie Ls. Zanim student awansuje na poziom Ls + 1 musi
odpowiedzieć na Na min pytań, otrzymując za każdą taką odpowiedź po PLs punktów.
Następnie student odpowie na kolejne Na min pytań na poziomie Ls+1, otrzymując PLs+1

punktów za każdą odpowiedź itd. Po awansowaniu na najwyższy poziom Lmax i odpowie-
dzeniu na nim na kolejne Na min pytań suma dotąd zdobytych punktów będzie wynosiła
Lmax∑
k=Ls

Na min · Pk, a student będzie miał za sobą odpowiedzi na (Lmax − Ls + 1) · Na min

pytań. Jednak liczba N pytań, które mają zostać zadane w teście, może być większa
od dotychczas uwzględnionych. W takim wypadku, ponieważ awanse powyżej Lmax są
niemożliwe, za każde z pozostałych N − (Lk max − Ls + 1) · Na min pytań student bę-
dzie otrzymywał po PLmax punktów. Możliwa jest również sytuacja, w której ilość N
pytań wyczerpie się, zanim student zdoła odpowiedzieć na Na min pytań na najwyższym
poziomie. Mało tego, przy źle dobranych parametrach testu, może się ona wyczerpać
już w trakcie, gdy student, pomimo samych bezbłędnych odpowiedzi, będzie na któ-
rymś z niższych niż Lmax poziomów (przy tak dobranych parametrach pytania z tych
poziomów, na które awans jest niemożliwy, po prostu nigdy nie zostaną zadane). Wtedy
podczas obliczania maksymalnej ilości punktów do zdobycia, sumowanie

∑
Na min · Pk

należy zakończyć nie przy poziomie Lmax, a przy ostatnim poziomie, na którym istnieje
możliwość zadania Na min pytań. Pozostałe mniej niż Na min pytań będą punktowane na
poziomie o jeden wyższym od tego, na którym zakończono sumowanie, co uwzględnia
drugi przypadek wzoru. W skrajnym, trzecim przypadku liczba zadawanych w teście
pytań może być mniejsza od liczby potrzebnej do awansu, a wtedy po prostu za wszyst-
kie pytania zadane w teście student otrzyma przy bezbłędnych odpowiedziach po PLs

punktów.
Przy dobrej odpowiedzi do zmiennej Z jest dodawany współczynnik Wp, przy złej

współczynnik Wz, a przy dobrej po przekroczeniu czasu współczynnik Wt. Dodatkowo,
żeby awansować na wyższy poziom, wartość zmiennej Z musi przekroczyć Gg. Zatem
ilość pytań, na które student musi odpowiedzieć poprawnie na danym etapie trwania
testu, aby awansować na wyższy poziom (o ile nie znajduje się właśnie na poziomie
Lmax), dana jest wzorem:

(4) Na =
⌊

Gg −WzNz −WtNt

Wp

⌋
+ 1−Np.

Analogicznie, ilości pytań, na które student musiałby odpowiedzieć niepoprawnie lub
poprawnie, ale po czasie, aby zostać zdegradowanym, określają wzory:

(5) Nd =
⌊

Gd −WpNp −WtNt

Wz

⌋
+ 1−Nz,

(6) Ndt =
⌊

Gd −WpNp −WzNz

Wt

⌋
+ 1−Nt.
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5. Przykłady zadań testowych na różnych poziomach trudności

Opracowanie puli pytań przez prowadzącego ma wielki wpływ na przebieg samego
testu oraz obiektywne określenie oceny końcowej. Przedstawione niżej przykłady zadań
z języka C na kilku poziomach trudności zostały opracowane w oparciu o wiedzę em-
piryczną oraz obserwacje z wielu zajęć prowadzonych na uczelniach wyższych w ciągu
10 lat. Poziom trudności jest skorelowany z czasem potrzebnym na przeanalizowanie
zadania oraz znalezienia odpowiedzi, a także od czasu na zdobycie odpowiedniej wiedzy
przed testem, aby treść pytania była zrozumiała dla odpowiadającego.

Rysunek 2. Przykłady pytań testowych na poziomach trudności 1-4
w postaci interfejsu użytkownika

Kolejny, wyższy poziom trudności jest związany z analizą fragmentów lub całych
programów w celu wyznaczenia wyniku działania programu lub wskazania wszystkich
błędów kompilacji lub wykonania. Poniżej przedstawiono dwa przykłady zadań z pozio-
mu 5-go.

Co wydrukuje dany program? Wskazać ile błędów zawiera program:
int fun(int *t, int n) int policz(int t[])
{ int A=0; { float suma;

if(!n) return 1; for(j=0; j<=5; j++)
else {

A = t[n]; suma += t[j];
cout << t[n] << endl;
t[n] = fun(t,n-1); return suma;
cout << A << endl;
} }

}
int main() void main()
{ int t[] = {8,7,6,5,4,3,2,1}; { int t[5] = {1,2,3};

fun(t, 6); cout >> policz(t)
return 0; return 0;

} }
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6. Podsumowanie

W pracy przedstawiono koncepcję testu komputerowego, który adaptuje się do pozio-
mu wiedzy użytkowników. Studenci o słabszej wiedzy w trakcie testu otrzymują zadania
łatwiejsze, ale i mniej punktowane. Każdy student ma indywidualną pulę zadań oraz
harmonogram realizacji testu. Takie podejście ma na celu zwiększenie zaangażowania
wszystkich studentów w rozwiązanie testu z jednocześnie bardziej obiektywną oceną
końcową.

Przedstawiono algorytm wyznaczenia awansów i degradacji w teście oraz metodę na-
liczania punktów. Przygotowanie zadań testowych, jak również strojenie parametrów
testu w całości zależy od prowadzącego test, czyli użytkownika tworzącego test. W tym
celu została zaprojektowana oraz zaimplementowana osobna aplikacja prowadzącego.

Dodatkowym elementem jest czas odpowiedzi, który gromadzi się w zależności od
oszczędzania w trakcie odpowiedzi testowych studenta. Tak szybkie odpowiedzi na po-
czątkowym etapie testu wydłużają czas odpowiedzi pod koniec testu, które są zazwyczaj
trudniejsze.

W oparciu o przedstawioną koncepcję adaptacji testu komputerowego można zapro-
ponować różne strategie realizacji testu. W niniejszej pracy zaproponowano strategię
ustalonej z góry liczby pytań w teście oraz czasu odpowiedzi. Z kolei takie podejście wy-
maga od prowadzącego dokładnego pomiaru dla każdego pytania średniego statystycznie
czasu, który potrzebuje dobry student na udzielenie odpowiedzi. Można zaproponować
strategię z nieograniczoną liczbą pytań w trakcie testu oraz nieustalonym czasem od-
powiedzi. Wtedy, przy ograniczonym czasie całego testu, liczy się liczba pozytywnych
odpowiedzi, a nie tylko końcowy poziom trudności zadań, które otrzymał student w trak-
cie adaptacji systemu.

Opracowany model testu z adaptacją można wykorzystać na różnych zajęciach o cha-
rakterze laboratoryjnym lub ćwiczeniowym, rozszerzając przedstawioną koncepcję na
języki Java, C#, bazy danych lub inne przedmioty.
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A MODEL OF COMPUTER TEST
WITH ADAPTATION TO THE USERS KNOWLEDGE LEVEL

OLEKSANDR KLOSOV, MICHAŁ PYTOWSKI

Abstract. Below is presented an idea of computer test, adapting the user’s ability. In this way
the students engaged better into process of testing and the final result is more objective. It is shown
the algorithms of the knowledge evaluation and the methods of increasing and decreasing the level of
question. The authors describe the questions concerning C language.


