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СЕМИАУТОМАТСКО ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА ПОМОЋУ 
ИНТЕЛИГЕНТНОГ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА ЕMАX

Апстракт  
С појавом информатичког друштва заснованог на знању дошло је до 
рапидне експанзије броја студената, па тако и до повећања времена 
потребног за њихово испитивање. Ово време достиже и често 

премашује време потребно за извођење предавања и вежби из појединих предмета. 
То су главни разлози за појаву разних система провере знања у седамдесетим 
годинама прошлог века. Постојећи системи најчешће не подржавају оцењивање 
слободно формулисаних кратких одговора, нити делимично решених проблема. У 
циљу решавања овог проблема развијен је еМаx KAS систем у сарадњи IBM Hungary 
и Факултета „Neumann János“ при Високој техничкој школи у Будимпешти. 
Овај рад даје кратак приказ начина функционисања математичког модула тог 
интелигентног софтвера. Он служи за семиаутоматско вредновање тачних и 
делимично тачних решења задатака из математике, и то из области линеарне 
алгебре. Приказаће се добијени резултати његовог тестирања у Високој техничкој 
школи струковних студија у Суботици и даће се одговор о оправданости његове 
примене у предмету Дискретна математика. 

Кључне речи: знање, вредновање, делимично тачна решења, еМаx KAS 
систем.

SEMI-AUTOMATIC KNOWLEDGE ASSESSMENT BY INTELLIGENT 
EDUCATIONAL SOFTWARE

Abstract  
The development of informational society based on knowledge has led to 
increasing expansion of numbers of students which requires an ever increas-
ing number of work-hours necessary for examinations. Examination time 

often exceeds time necessary for lectures and exercises in some academic subjects. These 
have been the main reasons for the development of different knowledge test systems in the 
1970ies. The existing systems usually do not support the assessment of freely formulated 
short answers or partially solved problems. The eMax KAS System developed in coopera-
tion of the IBM Hungary and the Faculty ‚‘Neumann János‘‘ of the High Technical School 
of Budapest is an attempt to cover for these deficiencies. This is a short account of how 
the mathematics module of this intelligent software functions. It serves semi-automatic 
assessment of valid and partially valid solutions of mathematical tasks from the field of 
linear algebra. Presented are also the results of its application in the Technical college 
of Subotica which support the argument of justification of its application in the subject 
Discreet Mathematics.
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СЕМИАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭВАЛЬВАЦИЯ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОФТВЕРА ЕМАХ

Резюме  
С появлением информационного общества и общества знаний увели-
чилось количество студентов и продолжилось время, необходимое для 
проверки их знаний. Необходимое для проверки знаний время часто пре-

вышает предназначенное для чтения лекций время по некоторым учебным предме-
там. Это явилось основной причины появления различных систем для проверки зна-
ний в 70-е годы прошлого века. Существующими системамы чаще всего не поддер-
живается проверка свободно построенных коротких ответов, ни частично решен-
ных проблем. В целях решения данной проблемы была разработана еМах КА8 систе-
ма в сотрудничестве с IBМ Hungarу и Факультетом „Neumann Janos“ при Высшей 
технической школе в Будапеште. В данной работе приводится сжатый обзор спо-
собов функционирования математической модели этого интеллигентного софтве-
ра, служащего для семиавтоматической проверки полных и частично решенных за-
даний по математике в области линейной алгебры. Приводятся результаты те-
стирования, полученные в Высшей технической школе в Субботице, а также мне-
ние о пользе их применения в предмете дискретная математика.

Ключевые слова: знание, эвальвация, частично точные результаты, еМах 
KAS система.

Увод

Примена рачунара у образовању и увођење образовно-рачунарског 
софтвера у наставни процес отвара нове путеве и могућности излагања на-
ставних садржаја, које се темом, обимом и сложеношћу прилагођавају спо-
собностима појединца, а не ученика или студента просечних способности. 
На тај начин настава се индивидуализује, и самим тим улога наставника 
се битно мења. Он је ослобођен од класичне форме фронталне наставе, 
па може да прати напредовање сваког појединца и резултате рада читаве 
групе, да вреднује напредовање појединих ученика и да у случају потребе 
интервенише индивидуално и помаже у превазилажењу уочених тешкоћа. 
Образовни рачунарски софтвери представљају значајно унапређивање у 
технологији образовања. Мењају и унапређују наставни процес и процес 
учења, јер уважавају одређене критеријуме модела учења, са прецизно 
одређеним корацима: фазама давања информација, постављања питања, 
вежбања и тестирања (Радосав, 2005). Ученици и студенти обично имају 
позитиван став према активностима у којима користе компјутер јер се 
осећају независним, уживају у могућности да контролишу своје учење и 
напредовање, па имају већи ниво мотивације да уче више и брже.
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Предмет и циљ истраживања

С појавом информатичког друштва заснованог на знању дошло је и 
до пораста броја студената који се уписују на факултете и високошколске 
установе. Са све већим бројем студената повећава се и време потребно за 
проверу њиховог знања. Без обзира на бројност слушалаца, од предавача 
се очекује објективност приликом испитивања. Тако је масовно писмено 
испитивање постало неизбежно у нашој свакидашњици. Такав начин ис-
питивања изискује пуно времена за исправљање и вредновање писмених 
радова. То време достиже, а често и премашује време потребно за извођење 
наставе. То су главни разлози за појаву Система провере знања (Knowledge 
Assessment Systems – KAS) у седамдесетим годинама. 

Познати системи провере знања не подржавају оцењивање слободно 
формулисаних кратких одговора (до 2-3 реченице), нити семиаутомат-
ско оцењивање делимично решених сложених математичких проблема. 
Углавном су тест карактера, са могућношћу заокруживања (бирања) тачних 
одговора, који треба да се изаберу међу више понуђених решења (Радосав, 
2008). Такав начин испитивања из математике могућ је само у ретким 
случајевима. У математици се нагласак ставља на поставку, саму израду 
задатака и на тачност рачунања, а не само на одабирање тачног одговора. 
Зато се појавила потреба за развијањем интелигентних система провере 
знања који подржавају оцењивање и делимично решених математичких за-
датака. За решавање овог проблема у оквиру заједничког пројекта Intelligent 
Knowledge Management Innovation Center of IBM Hungary и Информатичког 
факултета „Neumann János“ при Високој техничкој школи у Будимпешти, 
од марта 2007. године развија се еМаx KAS експериментални интелигентни 
систем за проверу знања. Вођа пројекта је професор др Sima Dezső. Он је 
истовремено и руководилац за развој модула еМаx за слободно формули-
сане кратке одговоре, а руководиоци математичког модула су професорица 
др György Anna и професор Vajda István. Тестирање овог система ради се на 
Информатичком факултету „Neumann János“ при Високој техничкој школи 
у Будимпешти, а крајем 2008. године добијена је сагласност за тестирање 
еМаx-а у Високој техничкој школи струковних студија у Суботици. 

Истраживање које ће се овде приказати састоји се од тестирања овог 
софтвера на низу задатака из линеарне алгебре. Овим истраживањем треба 
да се одговори на два питања:

– да ли је примена овог софтвера за аутоматско и семиаутоматско 
вредновање знања из области математике оправдано (да ли је одступање из-
међу резултата који се добијају аутоматским и ручним исправљањем мање 
од ±10%),
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– колике су уштеде у времену које је потребно за исправку радова 
студената коришћењем оваквог начина испитивања.

Примена оваквог софтвера у испитивању великог броја студената 
неколико пута у току једног семестра олакшала би и скратила рад самог 
испитивања и вредновања, па би доказ њене применљивости допринео и 
самој његовој практичној имплементацији. Потребно је извести тестирање 
у што више установа, треба да га примене што више различитих група 
професора и асистената, да би се показала применљивост система у свим 
високошколским установама, а евентуално и у неким средњим школама. 

Методологија рада и опис узорка

У циљу остваривања предмета истраживања одабран је наставни 
предмет Дискретна математика, који се изводи у зимском семестру са 
студентима прве године свих акредитованих студијских програма Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици. У току семестра изводе се 
два колоквијума, на основу којих студенти стичу право изласка на испит из 
овог предмета. Први колоквијум је одржан на класичан начин, тако што су 
студенти предали свој писмени рад, а наставник их појединачно исправљао 
и оцењивао. Други колоквијум је организован тако да су студенти испита-
ни преко еМаx интелигентног програма, с тим да су решења писали и на 
папир, и паралелно су сви радови и ручно и аутоматски исправљани (пис-
мени радови су се користили као контролна група у овом истраживању). На 
основу упоређених резултата, који су добијени из еМаx-а и који су добијени 
ручним исправљањем, изведен је закључак о применљивости овог софтвера 
за испитивање области линеарна алгебра из математике.

Истраживање је спроведено над 150 студената прве године (са свих 
студијских програма). Узорак истраживања је обухватио шест група са раз-
личитом бројношћу на шест акредитованих студијских програма. Наведени 
узорак припада категорији намерних узорака. Место експерименталног ис-
траживања је била Висока техничка школа струковних студија у Суботици, 
рачунарска лабораторија 406. 

еМаx KAS систем за проверу знања

Развијање еМаx система почело је пре отприлике пет година с испи-
тивањем тада постојећих електронских система за вредновање знања. Ови 
системи су испитивани са два аспекта: по врстама испитних питања које 
су подржавали поједини системи и по начину прегледања у тим системи-
ма (слика 1). На основу тих испитивања и резултата, сагледани су главни 
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правци развоја и дефинисани циљеви које треба реализовати у еМаx инте-
лигентном систему за вредновање знања (György, Szénási, Vajda 2008).

Слика 1. Аспекти испитивања услуга електронских система за 
вредновање знања 

Услуге

Испитна питања

Отвореног
типа

Затвореног
типа

Ручно Семиаутоматско Аутоматско

Вредновање

Систем еМаx у свом тренутном стању, од испитних питања отворе-
ног и затвореног типа, подржава оне код којих се тачно решење бира међу 
унапред формулисаним одговорима. Одговори се могу формулисати кратко 
са две-три реченице, а решење задатка може да се зада са низом математич-
ких формула (György, Szénási, Vajda 2008). 

Аутори система еМаx поставили су за циљ семиаутоматско вредно-
вање знања, што значи да:

– систем јавља поруку ако није успео аутоматски да вреднује задатак,
– аутоматско вредновање које даје систем може да напише ручно пре-

давач (или било која особа која врши испитивање и која је за то овлашћена). 

Математички модул еМаx система за 
семиаутоматско вредновање знања

Пратећи категоризацију математичких задатака по познатом профе-
сору Џорџу Полију (George Polya) који математичке задатке дели на доказе 
и задатке одређивања, у припремној фази реализације математичког модула 
еМаx KAS система сагледани су испитни задаци уназад за пет година из 
предмета Линеарна алгебра и установљено је да је око 90 одсто задатака 
типа одређивања и унутар тог типа су сви задаци рачунског типа.

Математички модул је развијен за интелигентно и семиаутоматско 
вредновање решених и делимично решених сложенијих математичких 
задатака који припадају задацима типа одређивање. Задаци овог модула се 
реализују преко посебног едитора математичких формула. Помоћу њега се 
могу унети и задаци и решења која су задата низом математичких формула, 
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да би се обезбедило семиаутоматско вредновање унетих решења и оценио 
рад с одговарајућим бројем бодова (György, Szénási, Vajda 2008).

Помоћу овог система релативно лако и брзо могу да се саставе тесто-
ви (и кључеви за прегледање тестова) за писмене испите из математике, а 
омогућено је и брзо и објективно вредновање студентских решења. Задаци, 
заједно с решењима, уносе се и чувају у систему по унапред дефинисаним 
темама. Када предавач саставља тест за писмени испит, може да изабере 
било који задатак из различитих наслова по различитим темама и да их 
ставља у конкретан писмени задатак. 

Математички модул еМаx система има посебан, за сопствене потребе 
развијен едитор математичких формула. Овај едитор користе предавачи 
када састављају задатке и уносе кључ решења, а користе га и студенти када 
пишу испит на рачунару и уносе решења задатака као низ математичких 
формула. Предавачи помоћу овог едитора уносе и дефинишу оне податке, 
вредности и константе који су неопходни за извршавање алгоритама у 
процесу вредновања. За задавање једног математичког задатка и његово 
аутоматско вредновање, потребно је дефинисати:

– кључ решења (један или више),
– кључне операције,
– вредности задатих величина, 
– бар један тест случај,
– врсте алгоритама за делимично вредновање, у зависности од типа 

задатка (György, Szénási, Vajda 2008).

Алгоритми за вредновање и филтрирање у 
математичком модулу еМаx система

Први алгоритам у процесу вредновања проверава да ли међу унетим 
формулама које представљају решење има „кружних“ позивања. У таквим 
случајевима систем није у могућности да вреднује унето решење и о томе 
шаље поруку особи која врши вредновање студентских радова и предлаже 
ручно исправљање датог решења.

Ако је низ унетих формула који представља студентско решење 
синтаксички тачан, алгоритам за тестирање и вредновање биће примењен. 
Упоређујући студентово решење с унапред дефинисаним решењима пре-
давача, проверава се принципијелна тачност студентовог решења, слика 2 
(György, Szénási, Vajda 2008).
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Слика 2. Алгоритам за налажење тачног и потпуног решења

Студентско
решење

Решење
је принципијелно
тачно и потпуно

Тачно је
рачунање

Исправно
решење 100%

Тражење
рачунских

грешака

Тражење
делимично

тачних
решења

да

да

не

не

Решење
предавача

У случају потпуно или делимично тачног решења, зависно од броја 
рачунских грешака, систем вреднује дато решење или са целокупним бројем 
предвиђених бодова, или додељује само део од тих бодова. До сада развијен 
систем вреднује студентско решење са 0 бодова у случају да је направљено 
три или више рачунских грешака. 

За налажење непрепознатих делимично тачних решења користе се ал-
горитми за филтрирање, и то по унапред установљеном редоследу. Помоћу 
њих систем препознаје о ком типу делимичног решења се ради. За сада се 
успешно могу идентификовати четири врсте делимичних решења, које су 
описане у табели 1. (György, Szénási, Vajda, 2008).

Табела 1. Типови делимичних студентских решења

Назив Функција

PSSRA Служи за налажење принципијелно тачног решења, када студент не 
обележава крајње решење онако како се то у задатку тражи.

PSSRB Тражи такво решење које полази из вредности које су рачунате из података 
задатих у самом задатку, и после тога решење је принципијелно тачно.

PSSRC
Тражи такво делимично решење које се гради од доле нагоре, из података 
датих у задатку и добро је израчунат неки међурезултат са којим би се 
могло наставити решавање задатка.

PSSRD Тражи такво делимично решење које се гради од горе надоле, али не стиже 
до основних података.
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У овој табели и у алгоритму на слици 3. скраћеница SSR значи стабло 
студентског решења, а PSSR  значи подстабло студентског решења (које 
може припадати типу А, B, C или D).

Алгоритам за вредновање делимичних решења приказан је на слици 
3. (Гyöргy,Вајда 2007): 

Слика 3. Алгоритам за налажење и вредновање делимичних решења

PSSRA?

PSSRC?

PSSRD?

PSSRB?

Крај

Принципи су 
исправни и решења су

коректна

SSR се може
формирати

Обавезно ручно
исправљање

Коначан резултат
није постигнут 95%

Коначан резултат
није постигнут. Примедбе

се односе на кључне
операције

Погрешан резултат
0%

Коректно решење
100%

не

да

да

да

да

да

не

не

не

не

не

У математичком модулу еМаx KAS система за семиаутоматско вред-
новање математичких задатака уграђена су три дела, један за предаваче, 
други за кориснике и трећи за администраторе.

Опис истраживања

Истраживање је почело допуњавањем базе задатака математичког 
модула новим задацима који одговарају начину предавања и вежбања у 
Високој техничкој школи, у Суботици. Тестирање је извршено јануара 2009. 
године, са групом од 150 студената. Студенти су други колоквијум писали 
у систему еМаx, с тим да су своја решења написали и на папиру, који су 
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предали. Сваки испитни тест је садржао четири задатака: један задатак из 
области аналитичке геометрије; један задатак из области сабирања, одузи-
мања, множења и степеновања матрица; један задатак у којем је требало из-
рачунати детерминанту и инверзну матрицу задате матрице; један задатак у 
којем је требало решити једну матричну једначину.

После сваког тестирања урађено је вредновање предатих решења за 
дату групу помоћу еМаx KAS система. Код уношења предавачевих решења 
појединих задатака, свугде је подешено да систем приликом вредновања 
решења поред потпуно тачних стабала решења тражи и вреднује и решења 
која се могу идентификовати са подстаблима решења типа PSSRA, PSSRB, 
PSSRC, PSSRD. 

Код вредновања унетих студентских решења помоћу еМаx система 
начин оцењивања се може подесити тако да успех буде изражен оценом од 
0 до 5, од 0 до 10, од 1 до 5, од 1 до 10 или на начин како то аутор задатка 
сам дефинише, али резултат може да се изрази и речима задовољава / не 
задовољава или са процентом пролазности. Наравно, код сваког студента 
може се видети број бодова и по задацима, и укупан број поена добијених 
семиаутоматским вредновањем помоћу еМаx KAS система.

Приказ резултата истраживања

Систем од укупно 600 задатака (150 студената је решавало по 4 за-
датка), свега није успео да вреднује аутоматски, што износи свега 2,17% 
од укупног броја решења унетих у систем. Сва четири задатка нису ауто-
матски вреднована код једног студента (0,67% од укупног броја студената); 
три задатка нису вреднована аутоматски код једног студента (0,67% од 
укупног броја студената); два задатака нису аутоматски вреднована код 
једног студента (0,67% од укупног броја студената), а код четири студената 
по један задатак није аутоматски вреднован (2,67% од укупног броја студе-
ната). Студент код којег ниједан задатак није вреднован аутоматски предао 
је празан папир и ништа није укуцао у систем еМаx, а код свих осталих 
студената дошло је до одбијања аутоматског вредновања због синтаксичких 
грешака, које систем аутоматски није могао да протумачи. Узимајући у об-
зир ове податке, можемо да констатујемо да је систем еМаx свега седам од 
150 радова вратио на ручно исправљање, што у процентима износи 4,67% од 
укупног броја предатих радова. Код ручног исправљања ових радова задаци 
су оцењени не узимајући у обзир ове синтаксичке грешке.

Резултати истраживања су приказани и појединачно по задацима, и 
по укупно постигнутим бодовима. Издвојене су табеле на основу којих су 
добијени одговарајући графикони. Код приказивања постигнутих резул-
тата појединачних задатака, направљена су два интервала, први од 0 до 2 
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бода, а други од 2 до 5 бодова. Ови интервали за приказивање резултата су 
одређени на основу тога, да је у систему еМаx у предавачевим решењима 
најчешће додељено до бода за тачно или делимично тачно решавање првог, 
једноставнијег дела задатка, и још до 3 бода за тачно или делимично тачно 
решавање другог, сложенијег дела задатка. 

Табела 2. Постигнути бодови по интервалима и по задацима

1. задатак 2. задатак 3. задатак 4. задатак
eMax eРучно ручно eMax eРучно ручно eMax eРучно ручно eMax eРучно ручно

0 ≤ x ≤ 2 56 88 75 24 41 37 14 26 31 39 65 55
2 < x ≤ 5 89 62 75 124 109 113 134 124 119 107 85 95

број оцењених 145 150 150 148 150 150 148 150 150 146 150 150

Тумачење података у табели 2: први задатак је еМаx систем оценио 
код укупно 145 студената, од којих су добили бодове у интервалу од 0 до 2, 
а 89 су добили бодове у интервалу од 2 до 5. Исти задатак су оценили пре-
давачи, и то код сваког студента, тако што су гледана студентска решења на 
екрану еМаx система и вршено је ручно исправљање и бодовање. Осамдесет 
осам студената је добило бодове у интервалу од 0 до 2, и 62 студената бо-
дове у интервалу од 2 до 5. Пошто је сваки студент предао израђене задатке 
написане и на папиру, предавачи су радили и треће исправљање, али овај 
пут радова предатих на папиру. Исте податке можемо очитати из ове табеле 
и за други, трећи и четврти задатак.

Слика 4. Постигнути бодови на 1. задатку 
(из области аналитичке геометрије у простору)

бр
ој

 с
ту

де
на

та еМах
еРучно
ручно
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Ови резултати су приказани дијаграмима, и то појединачно по зада-
цима. На слици 4. дијаграмом су приказани резултати за 1. задатак, на слици 
5. резултати за 2. задатак, на слици 6. за 3. задатак и на слици 7. резултати за 
4. задатак.

Слика 5. Постигнути бодови на 2. задатку (из области матрица)

бр
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де
на

та еМах
еРучно
ручно

Слика 6. Постигнути бодови на 3. задатку 
(за израчунавање детерминанте и инверзне матрице задате матрице)
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та еМах
еРучно
ручно
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Слика 7. Постигнути бодови на 4. задатку (из матричних једначина)

бр
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ту

де
на

та еМах
еРучно
ручно

Резултати истраживања по укупно постигнутим бодовима сређени су 
у табели 3. и графички су приказани на слици 8. 

Табела 3. Укупно постигнути бодови по интервалима и по задацима

Укупно

eMax eРучно ручно

0 < x ≤ 5 14 20 18

5 < x ≤ 10 27 28 17

10 < x ≤ 15 51 42 43

15 < x ≤ 20 58 60 72

број оцењених 150 150 150

Из ове табеле 3. се види да је број оцењених студената 150 и код 
аутоматског вредновања са еМаx системом, мада је то код приказивања 
постигнутих резултата код појединачних задатака било мање. То се дешава 
због тога што код приказивања укупно постигнутих бодова еМаx систем 
сабира све бодове које је доделио аутоматским исправљањем, без обзира на 
то да ли је успео да аутоматски вреднује сваки унети задатак, или није. На 
пример, код једног студента систем еМаx није успео да аутоматски вреднује 
ни 1. задатак ни 4. задатак, али је вредновао 2. и 3. задатак са по 4 и 5 бодо-
ва. Код укупно постигнутих бодова се показује да је овај студент добио 9 
поена. Систем је о таквом вредновању благовремено послао поруку, оставио 
је могућност предавачу да ручно исправи споменути 1. и 4. задатак и да за 
њих ручно додели бодове, односно да напише укупно постигнуте бодове. 
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На слици 8. приказан је дијаграм који представља укупно постигнуте 
резултате вредновања на сва три начина, подељене у интервале од 0 до 5 , од 
5 до 10, од 10 до 15 и од 15 до 20. Ова подела је направљена на основу тога 
што се сваки задатак могао вредновати максимално са 5 бодова.

Слика 8. Постигнути бодови на сва четири задатка

бр
ој

 с
ту

де
на

та еМах
еРучно
ручно

Анализирајући овај дијаграм, може се констатовати да је мали број 
бодова (у интервалу од 0 до 5) систем доделио мањем броју студената него 
предавач код ручног вредновања истих радова, али та разлика није битна. 
У интервалима од 5 до 10 и од 10 до 15 (што би била нека „златна средина“) 
систем је већем броју студената одредио већи број укупно постигнутих 
бодова него предавач, што је резултат чињенице да систем еМаx додељује 
делимичан број бодова и са једном и са две рачунске грешке. Предавач због 
релативне једноставности теорије ових задатака, не „опрашта“ рачунске 
грешке, нарочито ако се оне понављају. Обрнута ситуација у последњем 
интервалу са постигнутим бодовима између 15 и 20 је резултат тога што 
студенти који су постигли релативно висок број бодова по систему еМаx 
ипак нису постигли максималан број бодова. То се догодило због технике 
уношења решења и непознавања свих могућности система, или понекад и 
због немарности приликом уношења решења (када студенти нису успели 
да оно решење које су на папиру тачно написали на исти начин унесу и у 
систем еМаx). 

Анализирајући број студената који су постигли укупан број бодова 
испод 10 поена и изнад 10 поена, може се закључити да је пролазност на 
колоквијуму била већа од половине, негде око 75 одсто од укупног броја 
студената који су изашли на колоквијум.
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Закључак

Аутоматско вредновање није могуће увек извести у математици, где 
се нагласак ставља на поставку, саму израду задатка и тачност рачунања 
(а не само на одабирање тачног одговора). Због тога, код семиаутоматског 
вредновања знања систем аутоматски врши вредновање, уколико је то мо-
гуће, и јавља поруку ако није успео да вреднује неки задатак, како би то 
учинио професор.

На основу наведених резултата у овом раду, потврђено је да примена 
математичког модула софтвера еМаx за аутоматско и семиаутоматско вред-
новање знања из области математике одступа за мање од ±10% од резултата 
који се добијају када професор исправља и вреднује исте радове.

Време које је проведено за исправљање и вредновање студентских 
решења помоћу еМаx KAS система је само толико колико је потребно да 
се у модулу за професоре пређе на опцију вредновање, изабере испит који 
још није вреднован и потом опција “вредновање“. То све не изискује више 
времена од два до пет минута по једној групи. Време које је проведено за 
исправљање истих задатака написаних на папиру, за целу групу истражи-
вања, износило је око 14-15 сати.

Аутори овог рада изводе закључак да је примена система еМаx у висо-
кошколским установама за аутоматско и семиаутоматско вредновање знања 
оправдана, јер одступања и код појединачних задатака и код укупно постиг-
нутих бодова (за сва четири задатка) остају у оквиру претпостављених %. С 
тога је оправдан даљи развој овог система у правцу оспособљавања система 
еМаx за вредновање задатака и из других области математике, као и кратко 
формулисаних слободних одговора.
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