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ГЛАВА 1. ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВО ИЗПИТВАНЕ 

 

 1. Видове тестове. 

 

Изпитването чрез тестове набира скорост през последните 

няколко години като основен тласък му дава това че то е един от най-

бързите начини за изпитване и оценяване на голяма съвкупност от 

хора. Някои от недостатъците на тестовете в най-голяма степен се 

дължат на това че могат да се получат голям брой грешки при 

оценяването им. Например много от тестовете които са с избор на 

отговори могат да се оценяват с шаблони, но при грешен шаблон 

грешните резултати ще бъдат голям брой. За да се избегне както 

грешното оценяване, така и териториалните различия тестовете 

намират широко приложение в компютърните среди. Обучението и 

оценяването намира все по-голямо приложение в компютърните среди 

поради гъвкавостта си, т.е. могат да се изпитват и оценяват голям брой 

хора на различни разстояния в един и същ момент. 

Обучението през локална мрежа или Интернет представлява 

добре конструирани приложни програми, WEB страници и сървъри. 

Това обучение се реализира с помощта на тестове. В общия си вид 

тестовете биват 2 вида: отворени и затворени. Отворените тестове 

представляват форма на изпитване при която е формулиран въпрос и на 

него се отговаря с произволен текст, въведен от решаващия теста 

човек. Затворените тестове представляват система от въпрос и отговори 

като решаващия теста избира правилния отговор от няколко изброени 

отговора. Когато съществува тест тип “затворен” работата на 
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преподавателя значително се улеснява в сравнение с “отворения” тип 

тест, защото проверката на теста може да се извърши автоматично. 

 Ето защо през последните години се появяват все повече тестове 

тип “затворен”. Вариантите на тестовете са най-различни но те могат 

да се сведат до 3 основни типа: 1) текстови тест; 2) тест с картини; 3) 

тест със звук. Комбинациите между различните са много на брой, ето 

защо програмистите се опитват да направят тестовете “динамични”, т.е. 

да дадат свобода на преподавателя чрез наличните средства на 

приложението да създаде голямо на брой количество различни тестове 

както той желае. Динамиката на създаване на тестовете дава свобода на 

изпитване в различни области от познанието. 

 

 2. Интернет тестове. 

 

Тестовете разпространени в Интернет са многообразни и 

позволяващи изпитване и оценяване на голям брой хора като “падат” 

границите на разстоянията, ето защо в последно време Интернет 

тестовете се развиват с голяма скорост. Удобството от получаването на 

сертификати при решаването на такива типове тестове е голямо. За 

целта се използват мощни база данни сървъри. По-голяма част от 

Интернет тестовете се реализират през HTTP протокол което дава 

голяма свобода и удобство на изпитваните хора. 

 

  

 

 

 


