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metodologiA creării testelor comPuter-
iZAte

Nadejda VACARoV, 
magistru оn informatică,

 lector superior, 
catedra  sisteme informaţionale,   

Academia de Administrare Publică

din adвncul veacurilor. Оncă оn 
egiptul antic, dintre toţi doritorii de a 
poseda arta оnţelepciunii (filozofi, as-
tronomi, matematicieni etc.) se selectau  
numai acei care rezistau la anumite 
оncercări bine stabilite. la оnceput, 
printr-o procedură pe care astăzi am 
numi-o convorbire, paralel se analizau 
datele biografice, nivelul cunoştinţelor, o 
mare importanţă avea aspectul exterior 
al persoanei şi capacitatea de a con-
versa, a comunica. Ulterior, persoana 
era supusă unor experimente cu focul, 
apa şi ameninţarea cu moartea. după 
o instruire оndelungată şi obositoare, 
urmată de o  selecţie naturală, celor ce  
nu rezistau li se propunea să părăsească 
templul. 

Prin aceste testări dure a trecut оn 
timpul tinereţii şi  Pythagoras . Reve-

nind din Grecia, el fondează o  şcoală 
la care aveau acces doar persoanele 
care treceau printr-o testare fizică şi 
psihologică la fel de dură prin care 
trecuse el. Marele оnvăţat acorda o 
atenţie susţinută felului de a rвde şi de a 
merge. el afirma că rвsul este unul  din 
indicii ce caracterizează omul. Personal, 
pentru Pythagoras, aveau o importanţă 
deosebită modul de exprimare  şi  modul  
de a convinge.

Оn mileniul III о.e.n. оn China exista 
funcţia funcţionarului de stat, anume 
atunci au şi apărut primele elemente 
de preselecţie a cadrelor. Testarea 
pentru această funcţie era sărbătoarea 
ţării, temele pentru test erau indicate 
uneori de оnsuşi оmpăratul  Chinei. 
Una din formele cele mai răspвndite 
de diagnosticare  оn acele vremuri era 
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cea nonverbală, adică fizionomia - arta 
de a evidenţia capacităţile omului după 
aspectul exterior. 

Оn Grecia antică puterea statului era 
strвns legată de capacităţile persoanelor 
care conduceau acest stat. Aveau 
importanţă aptitudinile оn domeniul 
ştiinţei, o memorie excelentă, voinţă şi 
o capacitate mare de muncă. 

Alte exemple de testare ne oferă 
religiile şi anume ispita, оn baza căreia 
se selecta persoana pentru un post sau 
altul. 

europa a preluat unii indici de 
testare din orient. A fost introdusă 
testarea оn scris, iniţiatorul acestei 
forme de testare fiind Anglia (a. 1762).  
Оn anul 1884 оn SUA a apărut prima 
carte de  teste ce conţinea atвt  probele, 
cвt şi răspunsurile evaluate conform 
sistemului de cinci puncte. Necesitatea 
creării  unui sistem de control public 
оn sectorul de stat  a apărut оn SUA 
оn anul 1885. Reieşind din aceasta, 
au  fost formate centre de evaluare a 
funcţionarilor de stat, iar mai tоrziu - de 
verificare a absolvenţilor instituţiilor de 
stat. Оn Rusia, la sfвrşitul secolului xIx 
–оnceputul secolului xx, chestiunea 
creării şi aplicării testelor nici nu fusese 
discutată, aceeaşi  situaţie predomina 
оn Romвnia şi Moldova.

descrierea succintă a istoriei testării 
permite de a concluziona că testarea a 
fost şi  este  un factor necesar şi decisiv 
оn viaţa politică şi socială a popoarelor 
lumii. dar, deşi avem exemple concrete, 
multe neexaminate la moment, putem 
oare afirma că testul are o istorie? daca 
am fi de acord cu cea mai răspвndită 
definiţie a testului, care provine de la 
cuvвntul englez  „test ” (experiment, 
investigaţie, ispită, probă, evaluare) 

atunci răspunsul ar fi afirmativ. dar 
dacă nu suntem de acord, putem să 
afirmăm că testele au apărut mai tвrziu 
- la sfвrşitul  sec. xIx  şi оnceputul 
sec. xx.

Оn U.R.S.S. nu au existat condiţii 
pentru aplicarea testelor. Colaboratorii 
Academiei Pedagogice a U.R.S.S. au 
depus mari eforturi spre a-i convinge 
pe mai marii zilei de importanţa 
aplicării testelor, dar abia  оn anul 
1978 au fost publicate cвteva articole 
despre teste оn revista „ÂÂÂÂÂÂÂ 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ,” autor A.A. Smirnov, 
mai tвrziu fiind publicate оn reviste 
ştiinţifice din occident. Aceste teste 
produceau impresia că оn U.R.S.S.  a 
fost creată o metodologie  şi chiar o 
aplicare a  testelor оn sfera socială şi оn 
pedagogie. Cu toate acestea,  „aisber-
gul” aplicării testelor se afla оn afara 
hotarelor fostei U.R.S.S.

Ştiinţa despre teoria testelor.  Primele 
lucrări ştiinţifice despre teoria testelor 
a apărut la оnceputul sec. xx оn aşa-
numitele ştiinţe Behavioral Sciences 
(psihologie, statistică şi pedagogie). 
Psihologii străini numesc această ştiinţă 
Psychometrica, iar pedagogii - educa-
tional measurement, altfel spus, testo-
logia este ştiinţa despre teste.

Ce este testul? Cuvвntul test a dat 
naştere la cele mai diverse opinii. Unii 
consideră că testul reprezintă un set 
de оntrebări sau sarcini la care se dau 
răspunsuri corecte ce trebuie ghicite, 
alţii  presupun că este un fel de distracţie 
sau se străduiesc să adopte noţiunea 
engleză - probă, experiment, control. la 
general, оn  definiţia testului nu există o 
opinie unanimă, iar  ştiinţa, de regulă, 
face diferenţă оntre traducerea unu la 
unu şi sensul logic al unei noţiuni. Foarte 
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des ne confruntăm cu noţiunea redusă 
de test, adică selectarea unui răspuns 
din mai multe la оntrebarea dată. o 
mulţime de asemenea teste le găsim 
oriunde pe Internet sau оn reviste, cărţi 
cu denumirea „TeSTe”. Asemenea 
lucrări numai оn aparenţă par a fi teste. 
Actualmente, există  foarte multe tipuri 
de  teste, de aceea a enunţa o definiţie 
universală este destul de complicat.

Testul tradiţional prezintă оn sine 
metoda standard de diagnosticare a 
nivelului şi structurii de pregătire. Оn 
acest caz persoanele care se testează 
răspund la aceleaşi оntrebări, оn 
acelaşi timp, оn condiţii  echivalente şi 
cu acelaşi barem de evaluare. Scopul 
principal al testelor tradiţionale este de 
a determina locul (reitingul) fiecăruia. 
Оn baza aceasta putem afirma că pot 
fi create o infinitate de teste şi toate pot 
deveni instrumentul pentru atingerea 
scopului propus, dar оn cazul respectiv 
apare chestiunea selectării celui mai bun 
din această mulţime. Fiecare test  poate 
fi deosebit  de celelalte după numărul 
de оntrebări şi alte caracteristici. din 
punct de vedere programatic, este 
mai bun acel test care are mai puţine 
оntrebări, dar are mari posibilităţi de 
control. Noţiunea de lungime a testului  
a fost introdusă la оnceputul secolului 
xx şi se defineşte prin numărul de 
sarcini оn test (atenţionez: nu numărul 
de оntrebări, ci numărul de sarcini). 
Cu cоt sunt mai multe sarcini, cu atвt 
testul este mai lung, iar de lungimea 
testului depinde exactitatea evaluării. 
Testul trebuie să conţină acel  minimum 
de sarcini, care permit cu o exactitate 
maximă  de a determina nivelul de 
pregătire şi logica celui testat. Interp-
retarea rezultatelor testării se bazează 

pe media aritmetică sau pe aşa-numitele 
norme procentuale. Acest mod de 
evaluare se numeşte normativ orientată. 
Conceptual, testul este un sistem de 
sarcini cu o sporire a greutăţii, care 
permite eficacitatea aprecierii nivelu-
lui cunoştinţelor şi determină calitativ  
structura pregătirii.

 Metodologia creării testului com-
puterizat.  Testul computerizat  este 
un instrument de determinare a unor 
particularităţi ce se referă  la calităţile 
cognitive, psihologice, psihice sau psi-
hofiziologice.

Aprecierea, controlul caracteristicilor 
personale  legat de un domeniu cerc-
etat poate fi direct sau indirect.  Pentru 
aprecierea caracteristicilor personale 
(aptitudini şi abilităţi) există  diferite 
metode, majoritatea оşi au оnceputul оn 
psihologie. Metodele cele mai moderne 
se bazează pe metodele psihofiziologice, 
adică legătura dintre starea psihologică 
a persoanei şi manifestările  exterioare 
care pot fi măsurate, apreciate, stabilite 
nemijlocit şi direct. 

Testele computerizate au anu-
mite avantaje comparativ cu testele 
tradiţionale (scrise pe hвrtie, orale, 
vizuale), dar au şi unele neajunsuri. 
Un test computerizat este o continu-
itate, o coerenţă (poate chiar un ciclu) 
a impulsului şi reacţiei, care permite 
confirmarea sau dezminţirea unei ip-
oteze. Ipoteza testului este o afirmare 
logică, supusă controlului, inclusiv 
unui control cert sau probabil. Ştiinţele 
pedagogice, psiho-logice şi medicina nu 
permit să determine pe deplin оn timpul 
evaluării unui test  starea (statutul) 
persoanei, dar numai  să afirme sau să 
dezmintă o ipoteză. Un test trebuie să 
fie argumentat matematic. 
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Argumentarea matematică a unui 
test, reieşind din teoria testării, trebuie 
să se bazeze pe:

- principiile teoriei probabilităţii;
- principiile teoriei mulţimilor.
Оn limbajele contemporane de de-

scriere a testelor  un rol deosebit revine 
limbajului  criterial, cel mai simplu, dar 
şi cel mai flexibil,  bazat pe ponderea 
relativă a perechii stimul - reacţie, adică 
оntrebare – răspuns.

Caracteristicile de bază ale testului 
оn оntregime sau doar ale unor elemente 
ale acestuia sunt:

- validitate – grad de corespun-
dere a stării reale faţă de cea dorită 
(analogie cu noţiunea de model real, 
оn matematică);

- fiabilitate de structură – grad de 
repetare  a rezultatelor оn cвteva serii 
de experimente (оntrebări);

- economicos – lungimea testului, 
exprimată оn unităţi abstracte, relativ 
la semnificaţia ideală nulă.

Metodica cererii testului presu-
pune:

1. planificarea testului – adică deter-
minarea obiectivului, scopul testului şi 
metodele posibile de atingere a scopului, 
restricţiile оn procesul de atingere a 
scopului (de exemplu, limita оn timp), 
indicii matematici ai calităţii şi devierile 
posibile ale acestor caracteristici;

2. оn corespundere cu planul cererii 
testului se execută generarea sarcinilor 
testului – adică crearea listei stimulan-
telor, variantelor răspunsurilor corecte 
şi a sarcinilor de distragere a atenţiei. 
Tipul sarcinii (ascuns, afişat), determi-
nat din cerinţele fiabilităţii de structură 
şi validitate;

3. crearea a două variante echiva-
lente: de bază şi de rezervă, destinate 

desfăşurării  repetate a testului;
4. d e t e r m i n a r e a  o r d i n i i 

оntrebărilor;
5. examinarea testului de către 

experţi (care nu au participat la crearea 
testului) la validitate, adică la accesibili-
tatea formulării sarcinii, metodele de 
răspunsuri, corectura greşelilor logice, 
gramaticale şi de obiect. experţii 
determină preventiv gradul de com-
plexitate al fiecărei sarcini din test 
elaborвnd baremul evaluării;

6. corecţia testului (dacă este nec-
esar), aranjarea оntrebărilor după 
gradul de complexitate;

7. testarea are un scop determi-
nat preventiv şi rezultatele  nu se 
comentează; Teoretic, etapa de plani-
ficare a testului trebuie să оnceapă cu 
un tabel care conţine:

a) denumirea redusă şi deplină a 
testului;

b) destinaţia – de antrenament sau 
de control;

c) determinarea contingentului 
(nivelul studiile, vвrsta, limba etc.);

d) descrierea testării şi scopul in-
cluderii acestor teme, determinarea 
numărului de оntrebări la fiecare temă 
şi tipul sarcinilor.

exemplu de tabel.
Test de evaluare a cunoştinţelor la 

disciplina „Managementul general”, 
subcapitolul „Managementul resurselor 
umane”. obiectivul: de a determina 
gradul  de cointeresare a conducătorului 
la preselecţia cadrelor. Contingentul 
-  audienţii anului doi. Testarea оn 
limba romвnă pentru specialitatea 
„managementul economic”, iar pentru 
specialitatea „relaţii internaţionale” 
testarea - оn limba engleză.

Structura testului computerizat 
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=sarcina + etalonul.
Оn funcţie de sarcina concretă, testul 

poate fi  de antrenament sau de evalu-

(testul este un compartiment al acestei teorii):
S  R  C , unde  S situaţie,
Rreacţie, Cconfirmare, consoli-

dare.
Să clarificăm sensul cuvоntului 

reacţie, căruia i se mai spune reacţie 
inversă (RI) оn triada:

Pedagog  program instructiv 
computerizat (test)  cel ce e supus 
instruirii, testării (vezi des.1).

RI poate fi divizată оn două: internă 
şi externă sau acţiune fizică. Reacţia 
inversă internă  este informaţia care 
intervine din programul instructiv 
computerizat către persoană ca răspuns 
la acţiunile sale оn timpul  оndeplinirii 
sarcinii, ea este destinată  autocontro-
lului şi corecţiei procesului de instru-
ire, testării, este un stimulent pentru 
următoarele acţiuni. Reacţia inversă 
internă mai poate fi consultativă sau 
rezultativă. Consultativă poate fi: ajutor 
(help), lămurire, remarcă, tălmăcire, 
explicaţie. Rezultativă poate fi: de la 
corect – incorect, pвnă la demonstrarea 
corectă sau enumerarea  acţiunilor ce 
trebuie оntreprinse. 

des.1. Schema interacţiunii оn tria-
da  “Pedagog - test – persoana supusă 
testării”.

Informaţia reacţiei inverse se mai 
foloseşte şi pentru corecţia greşelilor 
testului de către pedagog.  Testul de 
control, de evaluare nu conţine această 
reacţie inversă. Testele pot fi clasificate 
оn felul următor:

- de apreciere a calităţilor person-
ale;

- de apreciere a capacităţilor intelec-
tuale (se mai numesc facultăţi mint-
ale);

- aptitudini speciale;
- de realizare.
Оn continuare vom vorbi despre  

testele de realizare  (a cunoştinţelor, a 
meseriei, etc.). 

după cum s-a menţionat, testul = 
sarcina + etalonul, dacă etalonul, adică 
modelul perfect  al măsurii-tip  lipseşte, 
atunci aprecierea evaluării este supusă 
subiectivismului şi iluziilor.

Se evidenţiază cinci cerinţe  generale  

are. Testul cu scop de antrenament este 
testul care conţine reacţia inversă. Să 
descifrăm  această noţiune. Оn teoria 
sistemelor de instruire computerizată 
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faţă de un test:
- validitate,a\z;
- accesibil, determinativ;
- simplitate;
- echivalenţa aprecierii;
- fiabilitatea structurii, securitate.
Validitatea testului – adecvare, core-

spundere. există validitatea conţinutului 
şi validitatea funcţională: 

- prima – corespunderea testului cu 
conţinutul materiei evaluate;

- a doua - corespunderea testului cu 
nivelul de оnsuşire a materiei  (оn con-
textul evaluării probei date = 1,2,3,4).

Оndeplinirea cerinţei de accesibilitate 
a testului este necesară nu numai pentru 
оnţelegerea  de către  fiecare persoană 
ce  trebuie să оndeplinească, dar şi 
posibilitatea marcării  răspunsurilor 

corecte care deviază de la etalon.
Simplitatea testului.  Trebuie să 

conţină sarcini de acelaşi nivel de 
оnsuşire, să nu fie complex. este necesar 
să deosebim noţiunea de „test com-
plex” şi „test cu nivel оnalt de greutate 
sau test cu оnalt grad de dificultate ”. 
dificultatea testului este caracterizată 
de numărul de operaţii, notate prin P, 
necesare de a fi оndeplinite оn test: 

dacă P<3, test de gradul I de  difi-
cultate;

dacă P=[3 – 10], test de gradele II,III 
de  dificultate.

echivalenţa aprecierii este  ca 
diferiţi experţi să aprecieze echivalent 
calitatea de a оndeplini testul. Pentru 
оndeplinirea acestei condiţii testul 

Tabelul 1.
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trebuie să conţină un etalon. Pentru a măsura nivelul de apreciere, se foloseşte 
coeficientul:

 Ka =P1/ P2  , unde  P1 este  numărul de operaţii esenţiale corecte оn test sau 

оn blocurile testului; P2 - numărul to-
tal de operaţii esenţiale оn test sau оn 
blocurile testului.

operaţiile esenţiale sunt acele 
operaţii care se evaluează după nivelul 
de оnsuşire б . operaţiile care sunt  la 
nivel de оnsuşire mai jos de a nu aparţin 
grupului de operaţii esenţiale, de bază, 
iar pentru Kб >= 0,7 se spune  că sarcina 
la nivelul dat e оnsuşită. 

Noţiunea de fiabilitate a structurii, 
de securitate este determinată de 
probabilitatea maximă de apreciere 
sau stabilire a mărimii Kб. Indicele 
calitativ al fiabilităţii este r [0,1] (  
-aparţine). obiectivele securităţii  se 
conţin оn asigurarea de către test  a 
stabilităţii rezultatelor la o testare 
multiplă, adică aceeaşi persoană are 
aproximativ aceleaşi rezultate cu devieri 
mici  la evaluarea repetată a testului. 

Securitatea testului creşte odată cu 
majorarea  operaţiilor esenţiale P, 
deci pentru a=1 şi P=20 probabilitatea 
aprecierii corecte r=0,5; dacă  P=80,  
r=0,9;  P=100  r=0,99.

exemple: analizaţi оntrebările după 
logica nivelului de оnsuşire, dar nu după 
sensul lor la programare.

Testele de rangul unu (identificare 
б= 1). Rang - nivel de оnsuşire a ma-
teriei.

Teste de rangul doi  (reproducerea 
unu la unu din memorie pentru situaţii 
tipice  б= 2)

Tabelul 2
Teste de rangul trei.  la atingerea 

nivelului trei de оnsuşire a materiei (б= 
3) persoana ce se supune testării, poate 
identifica şi transforma independent 
materia asimilată оn concluzii şi poate 


