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Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej
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Politechnika Łódzka

Analiza statystyczna testu online  
ze względu na czas i liczbę powrotów do rozwiązań zadań

Abstrakt

Zarządzanie czasem to jedna z  kluczowych cech do osiągnięcia sukcesu. 
Pomiar czasu oraz liczba powrotów do rozwiązania zadania może spowodo-
wać odkrycia behawioralne pocesu rozwiązywania problemów. Na przykłąd 
spędzanie większej ilości czasu może być pozytywnie powiązane z wynikiem 
zadania. Mogą także wystąpić zależności negatywne.

Opis platformy

Platforma math4you to system wspomagający nauczanie, oceniania przez 
Internet. Podstawowe funkcjonalności platformy:

1. Rejestracja: Instytucji (np. uczelni), Kierunku (np. wybrany kierunek na 
uczelni) oraz Grupy (np. podział kierunku na grupy) 

2. Rejestracja użytkowników: przypisanie użytkownika do Instytucji, Kie-
runku i Grupy.

3. Tworzenie grup egzaminacyjnych.
4. Zamieszczenie zadań generatorowych z możliwością zamieszczenia ich 

w katalogach i podkatalogach.
5. Tworzenie testu utworzonego z zadań generatorowych.
6. Określenie daty, terminu przeprowadzenia egzaminu.
7. Informacja o wyniku egzaminu.

Po wpisaniu adresu platformy użytkownik loguje się na własne konto. Na plat-
formie ma dostępne e-egzaminy. 

Zaawansowane funkcjonalności

Monitorowanie: liczby punktów, czasu rozwiązania zadania, liczby 
wejść do każdego zadania (rys. 1).
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Rysunek 1. Rzut ekranu z platformy

Podgląd wyników po zakończeniu egzaminu oraz informacja o  błęd-
nych odpowiedziach (rys. 2).

Rysunek 2. Rzut ekranu z platformy – podgląd wyników
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Badanie

Platforma math4you jest dostępna od 2022 roku. W 2022 roku przeprowadzo-
no następujące badania:

Próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym. 

W egzaminie brało udział około 4 tysięcy uczniów (co stanowi ponad 1% po-
pulacji maturzystów w Polsce) z prawie 300 szkół. Test składał się z 35 zadań 
generatorowych. Każdy uczeń otrzymał zestaw zadań z  niepowtarzającymi 
się danymi. Przykładowe zadanie z funkcji kwadratowej zamieszczone jest na 
rysunku 3.

Rysunek 3. Zadanie generatorowe – próbny egzamin z matury w zakresie matema-
tyki 2022

Próbny egzamin ósmoklasisty.

W egzaminie brało udział także około 4 tysięcy uczniów (co stanowi ponad 1% 
populacji ósmoklasistów w Polsce) z prawie 300 szkół. Test składał się z 19 za-
dań generatorowych. Każdy uczeń otrzymał zestaw zadań z niepowtarzający-
mi się danymi. Przykładowe zadanie z geometrii przestrzennej zamieszczone 
jest na rysunku 4.
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Rysunek 4. Zadanie generatorowe – próbny egzamin ósmoklasisty 2022

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wyniki.


