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A kutatás rövid összefoglalása

A diákok  tudásszintjének  felmérése,  illetve  ennek  nyomonkövetése  a  tanítás  és  tanulás 

kutatásának egyik legerőteljesebben fejlődő területe. A tudásszint felmérését egyre inkább adaptív 

tesztrendszerekkel végzik (TOEFL, GMAT,  GRE), amelyek gyorsabban és pontosabban állapítják 

meg  a vizsgázók képességszintjét,  mint a hagyományos tesztek. Egy ilyen adaptív tesztrendszer 

működésének alapfeltétele egy kalibrált itembank megléte, amely előzetes tesztalanyok segítségével 

behangolt itemeket tartalmaz. Mivel  a kalibrálási folyamat nagyon költséges, az volt kutatásunk 

célja, hogy megvizsgáljuk lehetséges-e egy önszabályzó itembankot felépíteni, amely folyamatosan 

képes az itemek paramétereinek hangolására.

A szakirodalom feltérképezése

A  kutatás  első  lépése  a  szakirodalom  feltérképezése  volt.  Bár  rengeteg  tudományos 

publikáció született az  adaptív teszteléssel kapcsolatosan, ezek közül csak nagyon-nagyon kevés 

próbálkozik  önszabályzó  itembank  kialakításával.  Az  első  tanulmány,  amely  ennek  lehetőségét 

vizsgálja  Brinkhuis  és  Maris  (2009),  akik  az  Élő  pontrendszer  (Élő,  1978)   alkalmazhatóságát 

vizsgálták tesztelésre. A becsült értékek statisztikai tulajdonságaik alapján megállapították, hogy az 



Élő pontrendszer használható időben változó képességszint monitorizálására. Az ők eredményeikre 

épül az első gyakorló rendszer, a Math Garden, amely matematika feladatok gyakorlását hivatott 

elősegíteni elemi és gimnáziumi szinten. Ezt a rendszer Klinkenberg és társai (2011) dolgozatban 

mutatják be részletes és országos szintű statisztikai adatokkal. Az itemparaméterek alternatív (nem 

IRT-alapú)  becslésére vonatkozó adatokat egyetlen kutatócsoport vizsgált,  akik egy konferencia 

(Wauters  és  társai,  2011)  és  egy  folyóiratcikket  (Wauters  és  társai,  2011)  jelenítettek  meg  a 

témában.  Mindkét dolgozatban az itemek nehézségének becslését vizsgálták és összehasonlítottak 

különböző módszereket. Egyik dolgozat sem foglakozott a teszt hossza vizsgálatával, azaz hány 

tesztitem szükséges ahhoz, hogy a becsült képességszint megfelelő legyen. 

Itemek nehézségi szintjének becslése

Kutatásunk  során  kidolgoztunk  egy  olyan  algoritmust,  amely  adaptív  tesztelés 

lebonyolítására alkalmas és az itemek nehézségét is folyamatosan képes becsülni. Az algoritmus az 

Élő pontrendszer (ERS) és az Item-válasz-elmélet (IRT)  sajátos módon történő ötvözése. 

Az  algoritmus  teszteléséhez  adatokra  van  szükség,  amelyek  lehetnek  valós,  illetve 

szintetikus  adatok.  A  valós  adatokat  ellenőrzött  körülmények  között,  Objektumorientált 

programozás  vizsga  során  gyűjtöttük  (Antal  Margit  és  Fogarasi  Ferenc)  a  Moodle  oktatási 

keretrendszer  használatával.  A  hallgatók  hat  fejezetből,  összesen  30  tesztfeladatot  kellett 

megoldjanak.

Ezen adatokon három módszer segítségével elvégeztük az itemek nehézségi paramétereinek 

becslését, arra a következtetésre jutva, hogy  a különböző módszerekkel kapott nehézségi értékek 

között  magas  a  korreláció  (0.93-0.99).  Ezzel  azt  is  igazoltuk,  hogy az  Élő-pontrendszer  alapú 

becslés helyesen becsli az itemek nehézségét.

A képességszint becslése

Az adaptív teszt alapvető célja, hogy gyorsan és megbízható módon megállapítsa a vizsgázó 

képességszintjét. Egy új algoritmus megfelelőségét úgy vizsgálhatjuk, hogy összehasonlítjuk a már 

standardnak  számító  algoritmussal,  a  mi  esetünkben  az  item-válasz-elméletre  épülő  adaptív 

algoritmussal.  Azért,  hogy a két  algoritmus összemérhető  legyen,  ugyanazzal  a  bemenettel  kell 

rendelkezniük, ez legkönnyebben pedig szintetikus adatok előállításával lehetséges.

Nemcsak a két módszer által becsült képességszintek közötti eltérést vizsgáltuk, hanem azt 

is, hogy milyen gyorsan képesek ezek a képességszint becslésére, azaz hány item szükséges a mérés 

lebonyolításához. Mérésekkel igazoltuk, hogy az általunk bevezetett,  ERS-alapú adaptív tesztelést 

végző  algoritmus  harminc  itemet  tartalmazó  teszt  esetén  becsült  képességszintje  nagyon  jól 

közelítette az IRT-alapú algoritmus által becsült képességszintet. 



Következtetések 

A kutatásunk során kidolgoztunk egy új adaptív tesztelési algoritmust, amely ötvözi az Élő-

pontrendszer és az item-válasz-elméletet. Habár ez a módszer lassúbb a képességszint becslésében, 

mint  az  item-válasz-elmélet  alapú,  mert  legalább  30  itemet  tartalmazó  teszt  szükséges  a 

képességszint  megfelelő  pontosságú  becsléséhez,  azzal  az  előnnyel  rendelkezik,  hogy  a 

képességszint mellett az itemek nehézségét is képes folyamatosan becsülni. Így lehetővé válik, hogy 

egy erre  a  módszerre  épülő  adaptív  tesztrendszer  folyamatosan  finomítsa  az  itemek  nehézségi 

paramétereit.

Habár sikerült egy önszabályzó itembank előállításához szükséges algoritmust kidolgozni, 

ez  az  algoritmus  csak  az  item nehézség paraméterének becslésére  alkalmas.  További  kutatások 

szükségesek az item diszkrimináció, illetve kitalálási valószínűség paramétereinek becsléséhez. 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0022-0655
http://ms.sapientia.ro:8009/cat/
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