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Trzeba upraszczać, jak można, ale nie bardziej. 
Albert Einstein 

niemiecki fi zyk, matematyk, astronom, fi lozof, historyk, alchemik

I. 
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

1. WPROWADZENIE

1.1. P  
Celem systemu E-NAUKA jest wspomaganie samodzielnego opanowywania wiedzy i umiejętności przez studen-

tów i uczniów. Wykorzystywanie go zwiększa efektywność prowadzonych działań edukacyjnych, a w szczególności 
powoduje szybsze opanowanie i skuteczniejsze zapamiętywanie przekazywanej wiedzy. Na uzyskanie takich efektów 
wpływają zasady grywalizacji (gamifi kacji), motywujące uczących się i stymulujące ich systematyczność.

1.2. S     
System składa się z sześciu modułów:
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W systemie wyróżniono cztery role: 
Wykładowcy  – generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzy-
stywanie ich w prowadzonej działalności dydaktycznej, m.in. do śledzenia postępów w nauce; 
Studenta  – opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy 
oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet;
Administratora uczelni  – zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przed-
miotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów; 
Administratora systemu  – zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, 
usuwanie i modyfi kowanie, a także generowanie różnych wariantów pomocy dydaktycznych na podstawie 
przygotowanego ich zestawu z udostępnianiem w różnych uczelniach. 

W poniższej tabeli pokazano wykorzystywanie modułów w zależności od roli.

Lp. Nazwa modułu Rola w systemie

Wykładowca Student Administrator uczelni Administrator systemu

1. Nauki ● ●

2. Sprawdzania ● ●

3. Egzaminowania ● ●

4. Ankietowania ● ●

5. Administrowania uczelnią ●

6. Administrowania systemem ●

1.3. O  
W tym momencie zostało przygotowanych 140 pomocy dydaktycznych dla 6 przedmiotów, które zawierają 2632 

haseł i pytań. Szczegóły podano w tabeli:

Lp. Przedmiot Pomoce dydaktyczne (Hasła i pytania)

Krzyżówki Luki Testy Razem

1. Umiejętności akademickie 5 (299) 16 (320) 3 (53) 24 (672)

2. Metody probabilistyczne i statystyka 4 (139) 28 (385) 3 (84) 35 (608)

3. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 5 (217) 8 (179) 3 (97) 15 (493)

4. Podstawy e-learningu 2 (56) 10 (143) 2 (48) 14 (247)

5. Outsourcing informatyczny 2 (50) 8 (80) 1 (22) 11 (152)

6. Historia Armii Krajowej 19 (230) 13 (110) 8 (120) 40 (460)

                   Razem 37 (991) 83 (1217) 20 (424) 140 (2632)

Możliwe jest zarówno skorzystanie z wyżej wymienionych pomocy, jak i opracowanie kolejnych pomocy na podsta-
wie dostarczonych informacji merytorycznych.

1.4. G  
System E-NAUKA powstał na bazie ponad dziesięcioletnich doświadczeń w informatycznym wspomaganiu kształ-

cenia. Od 2005 roku powstawały rozmaite narzędzia dydaktyczne, które zostały wykorzystane przez ponad 10 tys. 
studentów w czasie zajęć dydaktycznych z kilku różnorodnych przedmiotów. 

Podstawą tych narzędzi był pakiet Hot Potatoes uzupełniony własnym oprogramowaniem do generowania i eks-
ploatacji krzyżówek. Wykorzystywano także system badań ankietowych LimeSurvey. Elementy te były dla poszcze-
gólnych przedmiotów oddzielnie obudowywane własnym oprogramowaniem w celu zintegrowania i zapewnienia 
rejestracji wyników uzyskanych przez studentów. Było to bardzo pracochłonne i wymagało wiedzy informatycznej. 

Opracowane narzędzia wpłynęły na znaczące podwyższenie efektywności kształcenia oraz były bardzo pozytywnie 
oceniane przez studentów we wpisach do ksiąg gości i wypełnianych ankietach. Efekty te stały się motywacją do 
opracowania niniejszego systemu. 

Koncepcję systemu i pomoce dydaktyczne z przedmiotów podanych w tabeli w punkcie 1.3. opracował dr hab. inż. 
Marek Cieciura, rozwijając rozwiązania przedstawione w swojej książce1. Prace implementacyjne zostały wykonane 
przez zespół kilku programistów pod kierunkiem i z głównym udziałem inż. Mateusza Cieciury.

1 Marek Cieciura, Informatyczne wspomaganie kształcenia na przykładzie historii Armii Krajowej, Vizja Press & IT, Warszawa 2015. h  p://cieciu-
ra.net/wspomaganie/
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1.5. I   
System E-NAUKA został stworzony z wykorzystaniem najnowszego stosu technologicznego dostarczanego przez 

fi rmę Microso  . Przy implementacji wykorzystano technologie ASP.NET MVC oraz En  ty Framework. System korzysta 
z relacyjnej bazy danych Microso   SQL Server 2012. Do przetwarzania zadań cyklicznych oraz wykonywanych w tle 
zastosowano bibliotekę Hangfi re.

Zarządzanie interfejsem użytkownika w przeglądarce wspomaga biblioteka knockouts.js, która realizuje wzorzec 
MVVM. Przewidując wykorzystanie systemu na wielu typach urządzeń, podczas projektowania wybrano responsyw-
ny szablon, zrealizowany z użyciem biblioteki Bootstrap.

System posiada certyfi kat SSL (Secure Socket Layer), zapewnia bezpieczne połączenia internetowe poprzez zasto-
sowanie w nim protokołu HTTPS (szyfrowana wersja protokołu HTTP) w czasie całej sesji.

Posiadanie certyfi katu potwierdza: 
przedrostek „h  ps://” wyświetlany w adresie podczas połączenia ze stroną systemu E-NAUKA; 
ikona kłódki lub klucza na pasku stanu przeglądarki:  

1.6. Z    
Z modułem studenta dla opisu „System e-nauka” oraz przedmiotów „Umiejętności akademickie” i „Historia Armii 

Krajowej” można zapoznać się po zalogowaniu do systemu, wybierając Uczelnia Demonstracyjna i podając: 
login: student

hasło: student2017
W celu zapewnienia powszechnego dostępu uniemożliwiono zmianę hasła.

1.7. D   
Użytkownicy systemu E-NAUKA mogą dokonywać jego anonimowej oceny w księdze gości i w jednej z trzech ankiet.
Poniżej przedstawiono oceny wystawione w kolejności chronologicznej podczas wpisów w księgach gości dla pięciu 

przedmiotów, dokonanych w trakcie dotychczasowej eksploatacji systemu – są one dostępne na dole strony tytuło-
wej systemu. Oceny zostały skopiowane w momencie przygotowania publikacji do druku. Oceny te są na bieżąco 
i automatycznie aktualizowane.

Podstawy e-learningu Problemy informatyki

Metody probabilistyczne Umiejętności akademickie
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Outsourcing informatyczny
Poniżej zaprezentowano kilka anonimowych wpisów zamieszczonych w księgach gości.

Bardzo przejrzysta oraz dobrze zrobiona pla  orma dla studentów. Nauka oraz 
zaliczenie „Umiejętności akademickich” przebiegło w miłej atmosferze, co 
ważniejsze wiele mnie nauczyło. Zdecydowanie oceniam taki sposób nauki jako 
„user-friendly”!

Świetny sposób na zdobywanie i utrwalanie wiedzy.

Zastosowanie rozwiązywania krzyżówek, które są dla wielu osób formą 
rozrywki w wolnym czasie, z pewnością pomaga w szybszej i przyjemnej 
nauce. Dodatkowe przyjazne terminy na rozwiązywanie zadań mobilizują 
do systematycznej nauki w ciągu semestru, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
pochłonąć więcej wiedzy bez większego problemu :).

Bardzo przejrzysta strona i rewelacyjny sposób na naukę i sprawdzenie wiedzy 
z przedmiotu.

Portal pozwala na bardzo przyjazną formę nauki, umożliwia szybkie 
opanowanie wiedzy wymaganej do zaliczenia egzaminu.

Portal e-nauka oceniam na duży plus. Bardzo czytelny interfejs nowego portalu 
połączony ze skutecznymi metodami przyswajania wiadomości z wybranej 
dziedziny. Mocno polecam.
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2. POMOCE DYDAKTYCZNE
W systemie dostępne są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych. Są one opisane poniżej.

2.1. K

Krzyżówki wymagają określenia haseł na podstawie podawanych opisów. Pomagają w rozszerzaniu zasobu słow-
nictwa i przyswajaniu terminologii. Korzystnie wpływają na wyrabianie umiejętności skojarzeń oraz na rozumienie 
i stosowanie skrótów myślowych zawartych w hasłach.

Są to zadania otwarte – uczniowie muszą samodzielnie ustalić rozwiązanie i zapisać odpowiedź.

2.2. Z   

W takim zadaniu należy uzupełnić zwrot, zdanie, fragment tekstu, wyrażenie matematyczne. Na jego rozwiązanie 
uczeń potrzebuje stosunkowo niewiele czasu. Zadania z lukami umożliwiają sprawdzenie stopnia zapamiętania lub 
rozumienia wiadomości, wymagają np. wykonania jednego działania matematycznego. 

Są to zadania otwarte – uczniowie muszą samodzielnie ustalić zawartość luki i ją zapisać.
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2.3. T   

W zadaniu tego typu podane są odpowiedzi do wyboru – zwykle jest ich od trzech do pięciu i dotyczą tylko tego 
jednego, konkretnego zadania lub zdania. Wśród odpowiedzi jedna jest poprawna (werstraktor). Pozostałe odpowie-
dzi (dystraktory) mają pozory poprawności i pełnią funkcję towarzyszącą.

Są to zadania zamknięte – rozwiązanie tego zadania wymaga wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych. 

3. TRYBY
Pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane w trzech trybach. 

3.1. N
Tryb wspomaga opanowanie wiedzy: 

nie ma ograniczeń na czas rozwiązywania zadań;  
możliwe jest skorzystanie z podpowiedzi w różnej postaci; 
możliwe jest wielokrotne sprawdzanie poprawności odpowiedzi; 
układ zadań nie ulega zmianie, ale w testach odpowiedzi mogą być podawane w kolejności losowej; 
rozwiązujący mają możliwość zapamiętania udzielonych odpowiedzi oraz kontynuacji procesu nauki po prze- 
rwie.

Tryb ten nie musi być stosowany, a zamiast niego można udostępniać przygotowane materiały w postaci elektro-
nicznej w formie prezentacji, e-booków, audiobooków czy własnych opracowań.

3.2. S
Tryb umożliwia samodzielne sprawdzenie przez studenta czy ucznia poziomu opanowanej wiedzy i umiejętności: 

dla każdej pomocy podaje się w jaki sposób można uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania odpowie- 
dzi, określając jej dostępność w trybie Nauka lub podając linki (odsyłacze) do przygotowanych materiałów w postaci 
elektronicznej w formie prezentacji, e-booków, audiobooków czy własnych lub zewnętrznych opracowań;
dla każdej pomocy określa się preferowany okres nauki, w którym rejestrowane są wyniki w wysokości uzyska- 
nej w tym okresie;
w każdym momencie możliwe jest ustawienie okresu „Happy hours”, w których rejestrowane jest 75% uzyska- 
nego wyniku;
poza powyższymi okresami rejestrowane jest 50% uzyskanego wyniku; 
czas rozwiązywania poszczególnych pomocy jest ograniczony; 
korzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe; 
sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jeden raz; 
układ zadań jest losowy w celu możliwie kompletnego opanowania wiedzy; 
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hasła w krzyżówce są rozmieszczone w losowej postaci; 
część zadań z lukami rozmieszczona jest w losowej kolejności; 
kolejność pytań i możliwych odpowiedzi w teście również jest losowa. 

% prawidłowych odpowiedzi obliczany jest według wzoru:

% prawidłowych odpowiedzi 100 % 

n
i

i 1
n

i
i 1

x

z

∑
=

∑
=

*=
* iy

gdzie: 
n – liczba pomocy 
xi – liczba prawidłowych odpowiedzi (haseł, pytań) podanych czy udzielonych w i-tej pomocy

i

1 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie preferowanym
y 0,5 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie niepreferowanym

0, 75 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie happy hours

⎛
⎜= ⎜
⎜⎝

zi – suma haseł czy pytań w i-tej pomocy
Uwaga! W powyższym wzorze dla każdej pomocy (i=1,…,n) uwzględnia się wyniki, dla których iloczyn xi*yi jest 

największy. Przykładowo, jeśli w jednej z pomocy udzielano odpowiedzi w okresie preferowanym uzyskując 50% oraz 
w okresie „Happy hours”, uzyskując 80% – to zarejestruje się 60% odpowiedzi (80*0,75=60>50).

Korzystający z systemu mają dostęp do następujących zestawień:
ranking  – zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie;

dodatkowe punkty  – zestawienie punktów uzyskanych za inne aktywności;
komunikacja  – zestawienie wypełnionych ankiet oraz księgi gości;
zestawienie zbiorcze  – zestawienie obejmujące wszystkie uzyskane wyniki oraz oceny zaliczenia przedmiotu.

3.3. E
Tryb umożliwia przeprowadzanie egzaminów z wykorzystaniem skonfi gurowanych trzech rodzajów pomocy dydak-

tycznych, przygotowywanych na podstawie opracowanych wcześniej: 
system umożliwia skonfi gurowanie egzaminu poprzez podanie wykorzystywanych pomocy oraz określenie za- 
sady wystawiania ocen;
podczas egzaminu student podaje swoją prognozę oceny: przed rozpoczęciem egzaminu oraz po rozwiązaniu  
ostatniego zadania;
zadania są wyświetlane w kolejności losowej; 
układ zadań jest losowy; 
czas rozwiązywania zadań jest ograniczony; 
skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe; 
sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jeden raz. 

Zadania egzaminacyjne tworzone są poprzez wybór haseł ze wszystkich krzyżówek, części zadań z lukami oraz py-
tań z testów. Możliwe jest ich korygowanie i uzupełnianie. 
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3.4. A     
Systematyczne korzystanie z systemu stymulowane jest poprzez: 

wprowadzenie preferowanych okresów opanowywania wiedzy;  
monitorowanie w trybie  Nauka częstości korzystania z pomocy, uzyskanych wyników i wysyłanie przez wykła-
dowcę e-maili aktywizujących studentów;
wysyłanie e-maili informujących studentów o rozpoczęciu okresów preferowanych;  
monitorowane trybu  Sprawdzanie poprzez wyświetlanie na bieżąco wykazu pomocy, dla których nie uzyskano 
100% wyników oraz wysyłanie e-maili przypominających o zbliżaniu się do końca okresów preferowanych.

4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

4.1. P   
Pomoce dydaktyczne mogą być przygotowywane na dwa sposoby: 

poprzez wpisywanie treści poszczególnych pomocy; 
poprzez import przygotowanych treści w ustalonym formacie. 

Przygotowywane pomoce dydaktyczne są automatycznie dostępne w trybie Sprawdzanie. Dla każdej z nich należy 
określić, czy ma być dostępna w trybie Nauka. Jeśli pomoc nie będzie dostępna w trybie Nauka, to należy podać 
informacje o przygotowanych materiałach w postaci elektronicznej.

Dla każdej pomocy w trybie Sprawdzanie należy określić dopuszczalne czasy udzielania odpowiedzi oraz prefero-
wane okresy nauki. 

Przy tworzeniu testów można wybrać jedną z zasad udzielania odpowiedzi w pytaniach testowych: 
wszystkie jednakowo, 
zależnie od liczby odpowiedzi, 

oraz określić, czy będą przyznawane punkty ujemne za błędne odpowiedzi. Można także podać, jaki będzie procent 
punktów odejmowanych za błędną odpowiedź.

Podczas przygotowywania pomocy można wykorzystywać szereg ułatwień, m.in. zaznaczanie luk czy kopiowanie 
możliwych odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. 

4.2. N  
System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu. Służą do tego: 

księga gości, 
ankieta o przedmiocie, 
ankieta o pla  ormie, 
ankieta o wykładach, 
formularz kontaktowy. 

Przy rejestrowaniu opinii w postaci wpisów do księgi gości oraz odpowiedzi na pytania ankiet zapewniona jest ano-
nimowość ich autorów poprzez oddzielenie danych o tożsamości ankietowanych od ich opinii. 

Umożliwiono zamieszczanie ogłoszeń przez wykładowców z automatycznym ich rozesłaniem do studentów pocztą 
elektroniczną.
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4.3. D  
W systemie możliwe jest zdefi niowanie dodatkowych aktywności studentów i uczniów korzystających z systemu 

oraz rejestrowanie ich ocen. Aktywności te mogą obejmować: wejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na po-
przednich zajęciach i zejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na bieżących zajęciach, ćwiczenia rachunkowe 
i laboratoryjne, referowanie określonych zagadnień, wykonywanie zadań domowych, zgłaszanie uwag i propozycji itp. 

Możliwe jest także defi niowanie na zamówienie specyfi cznych aktywności. Przykładem są aktywności dotyczące 
udziału w „Patriotycznej grze komunikacyjnej”2  uwzględniane w przedmiocie „Podstawy e-learningu”. Przy rejestra-
cji w grze student oprócz pseudonimu wybiera uczelnię oraz podaje numer albumu (indeksu). Wyniki uzuskane za 
rejestrację oraz udzielone odpowiedzi na pytania testowe są na bieżąco rejestrowane w grze oraz okresowo ekspor-
towane do systemu E-NAUKA, co ilustruje poniższy rysunek.

W systemie E-NAUKA wyniki uzyskane w grze są sumowane w kategorii „Dodatkowe punkty” z punktami przy-
znawanymi przez wykładowcę za zgłaszane uwagi i błędy. Jest to podstawą przyznawania odznak, od których z kolei 
zależy zaliczenie przedmiotu – informacje na ten temat zostały podane w kolejnych rozdziałach.

Szczegółowe wyniki są widoczne w grze wraz z pseudonimem uczestnika. 

Fragment wyników szczegółowych uczestnika Ewa:

Z kolei w systemie E-NAUKA wyniki są widoczne w kategorii „Dodatkowe punkty” wraz z numerem albumu. Nie jest 
możliwe zapoznanie się ze szczegółami.

2 h  ps://armiakrajowa.org.pl/ztm
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Ale jedynie student biorący udział w grze i korzystający z systemu E-NAUKA może ustalić odpowiednie dla siebie 
wyniki, ponieważ tylko on zna swój numer indeksu i pseudonim. Możliwe jest jednak także „sparowanie” pseudo-
nimu używanego w grze z numerem albumu (indeksu) przez inne osoby – wtedy, gdy uzyskane wyniki są unikalne 
– tak było w przypadku wyników zamieszczonych powyżej: Ewa ma numer albumu 4340, wynika to, że tylko te osoby 
uzyskały 483 punkty w obu klasyfi kacjach. Poza tym zwraca się uwagę, że Ewa otrzymała złoty medal za „Dodatkowe 
punkty”, natomiast nie otrzymała żadnego medalu w grze – wynika to z różnych granic uwzględnianych przy przyzna-
waniu medali.

Z powyższego powodu dla zachowania anonimowości przy wpisywaniu się do księgi gości należy używać innego 
pseudonimu niż w grze.

Innym przykładem są aktywności dotyczące ćwiczeń rachunkowych uwzględniane w przedmiocie „Metody proba-
bilistyczne i statystyka”. Przygotowano oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie ocen z ćwiczeń rachunkowych 
przez prowadzącego ćwiczenia poza systemem E-NAUKA.

Wprowadzane oceny są mnożone przez 10 i sumowane w systemie E-NAUKA w kategorii „Dodatkowe punkty” 
z punktami przyznawanymi przez wykładowcę za zgłaszane uwagi i propozycje.

Jest to podstawą przyznawania odznak, od których z kolei może zależeć zaliczenie przedmiotu.
Planuje się wprowadzenie w ramach punktów dodatkowych automatycznie rejestrowane oceny odpowiedzi 

ze sprawdzianów testowych przeprowadzanych w ramach wejściówek i zejściówek z wykorzystaniem smar  onów.

4.4. G   
Możliwe jest wykorzystanie systemu do parametryzowanego generowania propozycji ocen opanowania wiedzy 

z poszczególnych przedmiotów na podstawie zarejestrowanej aktywności mierzonej: wynikami sprawdzania wiedzy, 
wykorzystania narzędzi komunikacji oraz innych aktywności. 

W systemie możliwe jest określenie zasady przyznawania wirtualnych odznak: złotych, srebrnych i brązowych za 
wyróżniane aktywności oraz określenie na tej podstawie zasad wystawiania ocen. 
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4.5. W  
Jak wspomniano na wstępie, w systemie wykorzystano metody grywalizacji, stosowane w grach planszowych 

i komputerowych. Ich celem jest wywołanie w uczącym się satysfakcji wynikającej z pokonywania kolejnych wyzwań, 
przechodzenia do kolejnych etapów/poziomów oraz z rywalizacji w drodze do osiągnięcia celu3. Podczas nauki zbie-
rane są punkty, przyznawane wirtualne odznaki i dyplomy, tworzone są rankingi stymulujące współzawodnictwo, 
odbywa się śledzenie postępów w nauce.

Z własnych doświadczeń autora wynika, że grywalizowanie zajęć daje wykładowcom szersze spojrzenie na proces 
dydaktyczny i wpływa na zwiększenie ich zaangażowania.

Podejście takie może co prawda wywołać szkodliwy efekt polegający na zastąpieniu motywacji wewnętrznej, 
a więc tej najcenniejszej, motywacją zewnętrzną4. Studenci mogą odbierać je jako przymus wykorzystywania systemu 
E-NAUKA. Można jednak zrezygnować z wymuszania stosowania systemu E-NAUKA poprzez zrezygnowanie z możli-
wości zaliczania przedmiotu na podstawie uzyskiwanych wyników i ograniczyć się jedynie do jego rekomendowania.

Należy także pamiętać, że metody grywalizacji nie pasują do każdego przedmiotu czy zagadnienia, a także nie 
w każdej grupie studentów czy uczniów warto je stosować5. 

5. PODSUMOWANIE
System E-NAUKA może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów.
Podstawowym wariantem wykorzystywania systemu jest metoda kształcenia zwana Blended learning (B-learning), 

łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z zajęciami prowadzonymi zdalnie za pomo-
cą komputera (E-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb 
studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny 
sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfi ki branży oraz grupy uczestników. Zaletą 
B-learningu jest z pewnością możliwość stosowania zarówno zdalnych, jak i bezpośrednich form aktywizacji uczniów 
oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Organizacja czasu w B-learningu jest swobodna dzięki zajęciom 
zdalnym, a nie wymuszona, jak w przypadku tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

System umożliwia też prowadzenie zajęć wyłącznie w formie E-learningu, pozwalając na opanowanie wiedzy i umie-
jętności bez konieczności fi zycznej obecności w sali wykładowej, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych i egzaminów.

Każdy w wykładowców może ustalić zasady prowadzenia zajęć i zaliczania przedmiotu z wykorzystaniem systemu. 
Może na przykład ustalić kolejność korzystania z poszczególnych rodzajów pomocy dydaktycznych. W ramach punk-
tów dodatkowych mogą być rejestrowane oceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

W skrajnym przypadku system może być wykorzystywany wyłącznie do przeprowadzania egzaminów.
Temu zagadnieniu poświęcono także rysunek na końcu punktu 3.5. oraz fragmenty punktu 6.5. w następnej części 

II Moduł Wykładowcy.  
System E-NAUKA adresowany jest przede wszystkim do osób, które nie rozstają się z urządzeniami przenośnymi: 

laptopami, tabletami i smar  onami, towarzyszącymi im w każdej dziedzinie życia i które wykorzystują te urządzenia 
także jako narzędzia nauki, o ile oczywiście spełniają ich wymagania. Wiekszość tych osób należy do pokoleń:

Millenialsów - osób urodzonych po 1980 roku 
„Zetowców” - osób urodzonych po 2005 roku. 

3  h  ps://oditk.pl/pl/wiedza/artykul/zobacz/e-learning-piec-fi larow-sukcesu/
4  h  p://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,156046,20764411,grywalizacja-czyli-gra-o-wyksztalcenie.html
5  h  p://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,156046,20764411,grywalizacja-czyli-gra-o-wyksztalcenie.html
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Dla potrzeb takich osób zapewniono responsywność systemu, zapewniającą automatyczne dostosowywanie posta-
ci generowanych informacji do wielkości ekranu, na którym są wyświetlane. Jest to konieczna cecha prawie każdego 
oprogramowania, ponieważ obecnie powszechnym zjawiskiem jest mul  screening, czyli korzystanie z tego samego 
oprogramowania na różnych urządzeniach, w tym na smar  onach i na zwykłych komputerach. Poniżej pokazano te same 
informacje wyświetlane na smar  onie i tablecie, postać wyświetlaną na monitorze można zobaczyć na stronie 30.

            

System E-NAUKA może być także wykorzystywany w stacjonarnych kursach i szkoleniach, również dla ich powtór-
nego prowadzenia w postaci zdalnej. 

Opracowane oprogramowanie można także używać dla wspomagania koniecznego uczenia się przez całe życie 
(lifelong learning - LLL). Realizacja tego odbywa się poprzez udostępnianie przygotowanych materiałów szkolenio-
wych, których opanowywanie może być stymulowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i oceniane z wykorzy-
staniem dostępnych sprawdzianów.

Na zakończenie należy podkreślić, że w systemie E-NAUKA oprócz standardowych warstw każdego systemu 
e-learningowego, czyli materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej oraz sprawdzianów oceniających stopień 
opanowania wiedzy, występuje rozbudowana warstwa aktywizacji studentów. 

Te trzy podstawowe warstwy systemu E-NAUKA przedstawia poniższy rysunek.

Warstwa aktywizująca obejmuje przede wszystkim opisane wcześniej: 
okresy preferowane, 
metody grywalizacji: rankingi i przyznawane medale, 
automatycznie wysyłane e-maile, 
możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie aktywności w semestrze.  
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II. 
MODUŁ WYKŁADOWCY

1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

1.1. L   
W celu zalogowania się do portalu e-nauka.net  należy wejść na stronę, a następnie kliknąć odnośnik Przejdź do 

systemu znajdujący się w lewym górnym rogu. 



22 

System dydaktyczny E-NAUKA

Na ekranie logowania należy wybrać odpowiednią szkołę lub uczelnię oraz wpisać login i hasło – obie informacje są 
przekazywane przez administratora systemu.

Po wprowadzeniu poprawnych danych do logowania, nastąpi przekierowanie do portalu e-nauka.net . 

1.2. Z   
W prawej dolnej części ekranu wyświetlana jest informacja o wersji systemu razem z symbolem grafi cznym, umoż-

liwiającym zmianę formy wyświetlania poszczególnych ekranów: 

Po kliknięciu symbolu przestaje być widoczne cieniowanie i kolory oraz zostaje zwiększona wielkość liter na wy-
świetlanych ekranach.

1.3. Z   -    
W celu zmiany adresu e-mail i hasła należy, po zalogowaniu, wybrać pozycję Ustawienia w menu wyświetlanym 

w lewym górnym rogu ekranu.
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Następnie na wyświetlanych widżetach można zmienić adres e-mail lub/oraz hasło. 

1.4. O    
System udostępnia możliwość odzyskania hasła do logowania. W celu odzyskania hasła, należy na ekranie logowa-

nia wybrać opcję Zapomniałem hasła. Nastąpi przekierowanie do następującej strony:
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Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ekranie, tzn. wybrać uczelnię i podać swój login do 
systemu. Po naciśnięciu przycisku Wyślij, gdy w systemie znajduje się użytkownik o podanych parametrach, na adres 
e-mail zostanie przesłany odnośnik do strony, na której będzie można ustawić nowe hasło. W celu potwierdzenia 
wyświetlany jest ekran:

1.5. W  
Moduł może być używany przez wykładowcę w jednym lub w dwóch zakresach:

generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału; 
wykorzystywanie przygotowanych lub udostępnionych pomocy dydaktycznych w prowadzonej działalności dy- 
daktycznej. 

Dalszy opis dotyczy obu tych zakresów. 

2. KONFIGUROWANIE EDYCJI PRZEDMIOTU

2.1. W   
Do wyboru przedmiotu służy pozycja Przedmioty. 

Po wyborze tej pozycji wyświetlany jest wykaz przedmiotów wprowadzonych przez administratora systemu.
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Po wyborze przedmiotu „Umiejętności akademickie” wyświetlany jest ekran konfi gurowania systemu z wybraniem 
pozycji Edycje przedmiotu.

Na ekranie wyświetlane są cztery daty dotyczące aktualnej edycji przedmiotu:

rozpoczęcia i zakończenia zapisów na zajęcia,   
początku i końca zajęć, 
listy studentów biorących udział w zajęciach. 

Na tym ekranie można wybrać opcję Konfi guracja w celu zmiany dat w aktualnej edycji przedmiotu, udostępnienia 
księgi gości oraz przygotowanych ankiet.
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Po dokonaniu stosownych zmian należy kliknąć przycisk Aktualizuj.
Możliwe jest także utworzenie nowej edycji przedmiotu – służy do tego przycisk wyświetlany w dolnej części ekranu 

Dodaj nową edycję + – pokazany na górze niniejszej strony. Wyświetlany jest wtedy ekran przedstawiony poniżej.

Określone daty można zapisać, wykorzystując przycisk Dodaj. 

2.2. P     
Konieczne jest dopuszczenie studentów do zajęć.
Po przejściu do konfi guracji konkretnej edycji przedmiotu, w zakładce Studenci znajdują się dwa obszary:

lista studentów chcących zapisać się na przedmiot, oczekujących na akceptację; 
lista studentów zapisanych na przedmiot. 

Po poprawnej weryfi kacji zgłoszenia konkretnego studenta do zajęć z przedmiotu (z uwzględnieniem roku lub gru-
py dziekańskiej) wykładowca może zaakceptować zapis na zajęcia. W celu uniknięcia przypadkowych akceptacji zapi-
sów, wymagane jest potwierdzenie takiej operacji:

Dodatkowo, w celu zwiększenia ergonomii pracy, wprowadzono możliwość grupowej akceptacji i odrzucenia stu-
dentów zgłaszających chęć udziału w zajęciach. Służą do tego przyciski Akceptuj wszystkich oraz Odrzuć wszystkich 
pod listą studentów oczekujących na akceptację.

Po akceptacji student ten pojawi się w liście osób zapisanych na zajęcia.
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Tylko po dopuszczeniu studenci mogą się zalogować do systemu E-NAUKA. 
W przypadku gdy student został omyłkowo dodany do danego przedmiotu, istnieje możliwość usunięcia go przez 

wykładowcę – służy do tego opcja Usuń z kursu.
Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg dwóch wariantów dopuszczania studentów do zajęć. Dolna część 

rysunku dotyczy wariantu szczegółowo zilustrowanego w niniejszej książce: początkowe działania są opisane w punk-
cie 2. rozdziału IV. oraz w podpunkcie 1.5. rozdziału III. W górnej części rysunku pokazano możliwość dopuszczenia 
studentów do zajęć bez zapisywania się – taką potrzebę w tym momencie należy zgłosić do administratora systemu. 

W każdym przypadku wykładowca powinien wysłać do studentów e-maila informującego o rozpoczęciu zajęć 
i zasadach postępowania.

3. TWORZENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH

3.1. W
Tworzenie pomocy dydaktycznych można realizować w kolejnych etapach:

Określa się materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, które będą wykorzystywane do opanowywania 1. 
wiedzy i umiejętności oraz przygotowuje te, które nie są już dostępne. 
Ustala się tematy przedmiotu, których opanowywanie będzie wspomagane oraz rodzaje pomocy dydaktycz-2. 
nych dla każdego z wybranych tematów. 
Przygotowuje się treści poszczególnych pomocy dydaktycznych w postaci elektronicznej. 3. 
Generuje się pomoce dydaktyczne oraz je parametryzuje (dopuszczalność w trybie 4. Nauka, okresy preferowa-
ne, czas rozwiązywania, liczby podpowiedzi).

Możliwość tworzenia pomocy dydaktycznych uzyskuje się po wyborze odpowiedniej opcji z poziomego menu 
(tego samego, w którym występuje opisana wcześniej pozycja Edycja przedmiotu). Wyświetlany jest wtedy poniższy 
ekran.
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Jak widać, możliwe jest przygotowanie trzech rodzajów pomocy dydaktycznych. Każdą z nich można utworzyć na 
dwa sposoby:

poprzez wpisywanie ich treści za pomocą klawiatury,1. 
poprzez import wcześniej przygotowanych plików tekstowych zawierających treści pomocy.2. 

Stworzone dla przedmiotu pomoce dydaktyczne można wykorzystać w dowolnej konfi guracji w kolejnych edycjach 
przedmiotu.

3.2. K
Przy tworzeniu krzyżówki podaje się najpierw nazwę krzyżówki i ewentualny jej opis. Aby dodać hasła do krzyżówki, 

należy kliknąć przycisk Dodaj.

W celu wpisania treści hasła i objaśnienia, należy wypełnić odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dodaj. Postępuje 
się tak przy każdym kolejnym haśle.

Przy imporcie haseł i objaśnień z pliku zewnętrznego należy kliknąć przycisk Importuj, podać lokalizację i nazwę 
pliku o rozszerzeniu .txt lub .csv. 

Struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca:

ABSOLUTORIUM; Stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Uzyskuje się po zdaniu 
wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów
POŁOWINKI; Impreza organizowana z okazji „przepołowienia” studiów, np. po czwartym semestrze
SPELLING; Sprawdzanie pisowni i gramatyki, może być realizowane na bieżąco podczas pisania tekstu z wyko-
rzystaniem edytora komputerowego

Hasła i objaśnienia są oddzielone średnikiem.
W następnej kolejności tworzy się krzyżówkę, klikając przycisk Generuj. Wyświetlana jest postać krzyżówki z po-

daniem wprowadzonych haseł – można wygenerować ją ponownie lub zapisać. Krzyżówkę należy generować do 
momentu, gdy wystąpią w niej wszystkie hasła, a jej postać będzie symetryczna.

Możliwe jest usunięcie krzyżówki przyciskiem Usuń.
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3.3. L
Przy tworzeniu zadania z lukami podaje się najpierw jego nazwę i ewentualny opis.

Treść zadania wprowadzamy w postaci kolejnych zdań, przy czym w każdym występuje tylko jedna luka. Zdania 
mogą być pogrupowane w części, zwane paczkami, ich wykorzystanie zostało opisane w punkcie 6.1. 

Po wprowadzeniu zdania należy zaznaczyć myszą wyraz, który jest luką, i kliknąć przycisk >_. Dla każdej luki można 
podać synonimy.

Przy imporcie klika się przycisk Importuj, określa lokalizację i nazwę pliku zewnętrznego o rozszerzeniu .csv 

Struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca:

#
Stres jest zjawiskiem $biologicznym$, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymaga-
nia: fi zyczne lub psychiczne. 
Pojęciem stres określa się wszystkie $bodźce$, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. 
Stres może być spowodowany czynnikami $umysłowymi$, fi zjologicznymi, anatomicznymi lub fi zycznymi. 

Znak # określa początek paczki, a zawartość luki zaznaczają znaki $. 
W celu zapamiętania wprowadzonych treści zadania z lukami należy kliknąć przycisk Zapisz.
Możliwe jest usunięcie zadania z lukami przyciskiem Usuń.

3.4. T
Przy tworzeniu testu jednokrotnego wyboru podaje się nazwę testu i jego ewentualny opis.

Treść zadania wprowadza się w postaci kolejnych pytań i możliwych odpowiedzi, z zaznaczeniem, która z nich jest 
prawdziwa. Możliwe jest skopiowanie odpowiedzi z poprzedniego pytania, z zaznaczeniem prawidłowej.

Pytania mogą być pogrupowane w części, zwane paczkami, ich wykorzystanie zostało opisane w punkcie 6.1.
Przy imporcie klika się przycisk Importuj, określa lokalizację i nazwę pliku zewnętrznego o rozszerzeniu .csv.
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Struktura fragmentu przykładowych danych jest następująca:

#
$Największa część uczelni
wydział;1 
instytut;0 
katedra;0
zakład;0 
pracownia;0
$Najmniejsza część uczelni
wydział;0 
instytut;0 
katedra;0
zakład;0 
pracownia;1

Znak # określa początek paczki, znak $ – początek pytania, a cyfry 0 i 1 na końcu odpowiednio określają ich praw-
dziwość (1 odpowiedź poprawna). 

3.5. P   
Poniżej zaprezentowano przygotowane pomoce dydaktyczne dla przedmiotu „Umiejętności akademickie”.
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Jak wspomniano wcześniej podczas zajęć nie jest konieczne wykorzystywanie trybu Nauka. Wiedza może być opa-
nowywana na podstawie dostarczanych materiałów w postaci elektronicznej i oceniana w trybie Sprawdzanie zgod-
nie z ustalonym harmonogramem.

4. MATERIAŁY DODATKOWE
Możliwość wstawiania materiałów dodatkowych uzyskuje się po wyborze z poziomego menu (z tego samego, w którym 

występują opisane wcześniej pozycje Edycja przedmiotu i Pomoce dydaktyczne) pozycji Materiały dodatkowe.

Wyświetlany jest wtedy poniższy ekran.
Na ekranie tym możemy wpisać opis przedmiotu, zawierający podstawowe zasady zaliczania oraz nazwy materia-

łów dydaktycznych wraz z linkami (odsyłaczami do stron internetowych, na których są dostępne).
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5. OGŁOSZENIA
Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję dotyczącą ogłoszeń,

wykładowca uzyskuje możliwość wprowadzenia treści ogłoszenia oraz jego opublikowania. 

Wstawiane ogłoszenia są wysyłane e-mailem do wszystkich studentów uczestniczących w kursie oraz publikowane 
w module studenta.

6. KONFIGUROWANIE SYSTEMU
Konfi gurowanie systemu prowadzi się po wyborze pozycji Konfi guracja z menu wyświetlanego w ramach Edycji 

przedmiotu.

Wyświetlany jest wtedy następujący wykaz:

Konfi gurowanie danych podstawowych zostało opisane w punkcie 4. 

6.1. D   
Po wyborze opcji Dostępne pomoce dydaktyczne wyświetlany jest wykaz stworzonych pomocy dydaktycznych. 
Dla każdej z nich określamy, czy jest: 

aktywna (dostępna), 
dostępna w trybie  Nauka.

Przygotowane pomoce dydaktyczne dla trybu Egzamin z oczywistych powodów nie są udostępniane.
W trybie Nauka nie powinno udostępniać się zadań rachunkowych, aby wykluczyć podpowiedzi. 
Dla zadań z lukami określamy, czy:

kolejność paczek w trybie  Sprawdzanie ma być losowa;
kolejność zadań w paczkach w trybie  Sprawdzanie ma być losowa.

Dla testu określamy, czy:
kolejność odpowiedzi w trybie  Nauka ma być losowa;
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kolejność paczek w trybie  Sprawdzanie ma być losowa.
Przykładowe ustalenia:

6.2. K   N
Istnieje możliwość określenia liczby podpowiedzi, które mają być dostępne dla studentów w trybie Nauka. W tym 

celu można podać osobno dla krzyżówek i luk oraz testów liczbę podpowiedzi wyrażoną jako procent liczby haseł lub 
odpowiedzi w każdej z pomocy dydaktycznych w ramach danego przedmiotu. Zmienić można także wyświetlany czas 
rozwiązywania jednego zadania.
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Po dokonaniu stosownych zmian należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

6.3. K   S
Dla każdej pomocy dydaktycznej przed udostępnieniem systemu określamy:

początek okresu preferowanego, 
koniec okresu preferowanego, 
czas rozwiązywania w trybie  Sprawdzanie (do wykorzystania jest wyświetlana liczba elementów każdej pomocy).

Przed upływem okresu preferowanego wysyłane są automatycznie e-maile do studentów, którzy nie rozwiązali za-
planowanych pomocy dydaktycznych w trybie Sprawdzanie na poziomie 100% (e-maile są wysyłane na 3 dni przed, 
2 dni przed i 1 dzień przed upływem tego terminu).

Podczas eksploatacji systemu dla każdej pomocy dydaktycznej możemy poza okresem preferowanym ustalić okres 
„Happy hours”.

Poniżej zamieszczono fragment przykładowej konfi guracji okresu preferowanego w trybie Sprawdzanie:

Czas rozwiązywania zależy od liczby elementów i określanego czasu rozwiązywania jednego elementu.
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6.4. D  
Po wyborze pozycji Dodatkowe punkty możemy określić, za jakie działania będą przyznawane dodatkowe punkty, 

np. za wykonanie zadań domowych, referowanie określonych zadań, obecność na zajęciach itp.
Przykładowe dodatkowe punkty:

Punkty są wstawiane przez wykładowcę według przyjętych kryteriów.

6.5. K   
Wykładowca nie musi zaliczać przedmiotu na podstawie aktywności w semestrze, ograniczając się do uwzględnie-

nia tego parametru podczas egzaminu. Poniżej przedstawiono dwa przykładowe warianty zaliczania przedmiotu na 
podstawie aktywności. W obu przyjęto, że:

na podstawie aktywności w semestrze można uzyskać co najwyżej ocenę 4; 
ocenę powyżej 4 można uzyskać podczas egzaminu ustnego, do którego dopuszczani są studenci, którzy uzy- 
skali ocenę 4 na podstawie aktywności w semestrze oraz byli obecni na zajęciach z dopuszczalnymi nieobec-
nościami;
studenci mogą zaliczyć przedmiot na podstawie aktywności w semestrze; 
egzamin będzie przeprowadzany dla studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu na podstawie aktywności  
w semestrze oraz dla studentów, którzy zaliczyli przedmiot na podstawie aktywności w semestrze na ocenę 
3 lub 3 ½ i chcą ją poprawić.

Bez dodatkowych aktywności:

Z dodatkowymi aktywnościami:
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Ustalone postępowanie należy podać przy konfi gurowaniu systemu, określając:
zasady przyznawania wirtualnych odznak, 
zasady wystawiania ocen na podstawie przyznawanych odznak. 

Przykład określania zasad przyznawania medali (odznak):

W ramach określania zasad wystawiania ocen możliwe jest zarówno dodawanie nowych reguł, jak i usuwanie do-
tychczas wprowadzonych wierszy. W celu dodania nowego wiersza, należy wybrać opcję Dodaj znajdującą się pod 
tabelą:
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Należy podać warunek dla przynajmniej jednej dyscypliny (ranking, komunikacja lub dodatkowe punkty) oraz 
przyznawaną ocenę. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie dyscypliny muszą być ustawione, a wystawianie oceny 
w zestawieniu sumarycznym może zależeć od jednej lub dwóch dyscyplin (tak jak na załączonym zrzucie ekranu 
od rankingu oraz dodatkowych punktów). 

W celu zapisania reguły należy uzupełnić formularz oraz wybrać opcję Zapisz.

7. EGZAMIN

7.1. P   
Pomoce dydaktyczne do przeprowadzania egzaminu są tworzone poprzez wybór fragmentów pomocy przygoto-

wanych i wykorzystywanych w trybie Sprawdzanie oraz podanie czasu na rozwiązywanie i procentu udziału w wysta-
wianiu oceny z egzaminu.

Podane przykłady dotyczą przedmiotu „Outsourcing informatyczny”.
Postępuje się tak dla wszystkich rodzajów wybieranych pomocy.
Utworzone pomoce są widoczne łącznie ze wcześniej przygotowanymi. 
Elementy zestawu można dowolnie modyfi kować, analogicznie do pomocy dydaktycznych wykorzystywanych 

w trybie Nauka i Sprawdzanie.
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7.2. P  
Parametryzacja polega na określaniu zasady wystawiania ocen. Zasada ta może być następująca:

Ocena ndst dst dst½ db

Procent %sum [0-50] [50-70] [70-90] [90-100]

Wystawiana ocena zależy od sumarycznego procentu poprawnych odpowiedzi %sum, który jest obliczany w spo-
sób następujący:

Oblicza się procenty prawidłowych odpowiedzi dla poszczególnych pomocy, w szczególności trzech rodzajów 1. 
pi=mi/ni * 100%, i=1,3. (mi - liczba prawidłowych odpowiedzi, ni - liczba zadań).
Oblicza się procent sumaryczny z wykorzystaniem podanych procentów %i i=1,3 udziału w ocenie.2. 
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Konfi gurację egzaminu umożliwia pozycja Ustawienia wyświetlanego menu, wykorzystywanego przy przygotowy-
waniu pomocy do egzaminu.

Po ustaleniu wszystkich parametrów egzaminu należy je zapisać  klikając w przycisk Zapisz.
Ustaloną konfi gurację egzaminu można obejrzeć przez wybranie z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu 

pozycji Egzamin.
Wyświetla się ekran:

Po kliknięciu w przycisk Podgląd można zobaczyć ustaloną konfi gurację egzaminu.
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7.3. U  
Udostępnienie egzaminu następuje przez wybranie z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycji Egza-

min.

Wyświetla się ekran:

na którym udostępnia się przygotowany zestaw egzaminacyjny poprzez kliknięcie wyświetlanego symbolu grafi cz-

nego .
Na wyświetlanym ekranie można zobaczyć, ile jest zadań w poszczególnych pomocach (20, 20, 10).
Udostępnienie zestawu sygnalizowane jest zmianą koloru wyświetlanego symbolu grafi cznego.

Każdy student po zalogowaniu się do systemu może wybrać przycisk umożliwiający przystąpienie do egzaminu:
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7.4. P   
Na początku egzaminu wyświetlane są zasady, z którymi należy się zapoznać i potwierdzić ten fakt przyciskiem.

W następnej kolejności należy podać prognozowaną ocenę z egzaminu na podstawie przygotowania się. 

Przygotowane pomoce dydaktyczne wyświetlane są w kolejności losowej i udostępniane w zaplanowanym czasie.
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Na bieżąco monitorowane jest opuszczenie okna modułu egzaminacyjnego, sygnalizowane wyświetleniem poniż-
szego komunikatu.

Komunikaty te są także wyświetlane w module wykładowcy.
Na bieżąco wyświetlany jest czas pozostały na udzielanie odpowiedzi. Kliknięcie przycisku Sprawdź powoduje wy-

świetlenie następnej pomocy – nie jest możliwy powrót do uprzednio rozwiązywanej. 

Przejście do następnej pomocy następuje także po upływie czasu zaplanowanego na rozwiązywanie.
Po udzieleniu odpowiedzi w ostatniej z pomocy dydaktycznych należy powtórnie podać prognozowaną ocenę, tym 

razem na podstawie swojego oszacowania prawidłowości udzielonych odpowiedzi. 
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7.5. W  
Wyniki egzaminu wyświetlane są studentowi po podaniu drugiej z prognoz.

Wszystkie wyniki są rejestrowane w bazie danych i dostępne dla wykładowcy.

8. KOMUNIKACJA

8.1. A   
Wybierając z menu wyświetlanego w ramach Edycja przedmiotu pozycję Wyniki pomocy dydaktycznych i zesta-

wienia 

a następnie wybierając pozycję Komunikacja

możemy zapoznać się z dotychczasową aktywnością w zakresie komunikacji – zamieszczone wyniki dotyczą przed-
miotu „Outsourcing informatyczny”.

8.2. W    
Klikając przycisk 

wyświetlany na ekranie z informacjami Edycja przedmiotu, możemy zapoznać się z opiniami studentów wpisywa-
nymi do księgi gości w dwóch postaciach:
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Rozkład ocen systemu:

Oceny indywidualne systemu:

Wykładowca ma możliwość komentowania wpisów.

8.3. O   
Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję Odpowiedzi na ankiety 

uzyskuje się dostęp do rozkładu odpowiedzi na wszystkie pytania wszystkich udostępnianych ankiet oraz do poda-
nych komentarzy.

Przykładowe wyniki dotyczące jednego pytania są następujące:



44 

System dydaktyczny E-NAUKA

8.4. Z  ,   
Studenci mają możliwość zgłaszania wszelkich problemów, zauważonych błędów oraz propozycji rozszerzeń. 

Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w pozycji Kontakt menu wyświetlanego 
w lewym górnym rogu ekranu.

W wiadomości należy sprecyzować temat oraz typ wiadomości, a także podać treść.

Wysłanie wiadomości odbywa się po kliknięciu przycisku Wyślij. 
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8.5. A  
Aktywizacja studentów realizowana jest poprzez wysyłanie e-maili informujących o rozpoczęciu okresów prefero-

wanych, przykładowo:

Kolejnym sposobem aktywizacji jest wyświetlanie na bieżąco wykazu pomocy, dla których nie uzyskano w trybie 
trybu Sprawdzanie 100% wyników oraz wysyłanie e-maili przypominających o zbliżaniu się końca okresów prefero-
wanych.

9. WYNIKI POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZESTAWIENIA
Wykładowca ma dostęp do różnorodnych informacji w zakresie aktywności edukacyjnej studentów.  
Wybierając z menu wyświetlanego w ramach przedmiotu pozycję Wyniki pomocy dydaktycznych i zestawienia 

uzyskuje się dostęp do następujących informacji:
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9.1. W   N
Przykładowe wyniki są następujące:

9.2. W   S
Przykładowe wyniki są następujące:

9.3. W   E
Przykładowe wyniki są następujące:

Po kliknięciu wybranego wiersza wyświetlane są wyniki szczegółowe:

9.4. R
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie rozwiązywania pomocy w trybie Sprawdzanie. 

Po kliknięciu pola  można obejrzeć wyniki rozwiązywania poszczególnych pomocy przez wybranego 
studenta.
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9.5. D  
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie dodatkowych punktów – zestawienie dotyczy przedmiotu „Problemy 

społeczne i zawodowe informatyki”.

9.6. Z   
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie rankingu, dodatkowych punktów i komunikacji oraz wystawianych 

na tej podstawie ocen. 
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10. STRUKTURA MODUŁU
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Bądźcie samoukami, nie czekajcie aż was nauczy życie. 
Stanisław Jerzy Lec 

polski poeta, satyryk i aforysta

III. 
MODUŁ STUDENTA

1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

1.1. L    
W celu zalogowania się do portalu e-nauka.net należy wejść na stronę, a następnie wcisnąć odnośnik Przejdź do 

systemu znajdujący się w lewym górnym rogu. 

Na ekranie logowania należy wybrać odpowiednią szkołę, wpisać login (np. numer albumu) oraz hasło (domyślne 
hasło wymagane do pierwszego logowania zostanie dostarczone odpowiednio wcześniej).
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Po wprowadzeniu poprawnych danych do logowania nastąpi przekierowanie do portalu e-nauka.net. W prawym 
górnym rogu wyświetlany jest numer albumu studenta. 

1.2. Z   
W prawej dolnej części ekranu wyświetlana jest informacja o wersji systemu razem z symbolem grafi cznym umoż-

liwiającym zmianę formy wyświetlania poszczególnych ekranów: 

Po kliknięciu symbolu przestaje być widoczne cieniowanie i kolory oraz zostaje zwiększona wielkość liter na wy-
świetlanych ekranach.

1.3. Z     -  
W celu zmiany adresu e-mail i hasła, należy, po zalogowaniu, wybrać pozycję Ustawienia w menu wyświetlanym 

w lewym górnym rogu ekranu.
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Następnie na wyświetlanych widżetach można zmienić adres e-mail lub/oraz hasło. 

1.4. O    
System udostępnia możliwość odzyskania hasła do logowania. W celu odzyskania hasła należy na ekranie logowa-

nia wybrać opcję Zapomniałem hasła. Nastąpi przekierowanie do następującej strony:
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Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na ekranie, tzn. wybrać uczelnię i podać swój login 
do systemu. Po naciśnięciu przycisku Wyślij, gdy w systemie znajduje się użytkownik o podanych parametrach, na ad-
res e-mail zostanie przesłany odnośnik do strony, na której będzie można ustawić nowe hasło. W celu potwierdzenia 
wyświetlany jest ekran:

1.5. Z     
System e-nauka.net udostępnia mechanizm zapisywania się przez studentów na wybrane przedmioty prowadzone 

w ramach pla  ormy.
W tym celu wykładowca prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, oprócz dat rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 

podaje także daty rozpoczęcia i zakończenia zapisów na przedmiot:

W terminie pomiędzy datą rozpoczęcia a zakończenia zapisów studenci w zakładce Otwarte zapisy widzą przed-
mioty, na które mogą się zapisać:

Wybierając przycisk Zapisz się, zgłaszają chęć uczestnictwa w prowadzonych zajęciach. W celu uniknięcia omyłko-
wych zapisów wymagane jest od studenta potwierdzenie zapisu:
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Po potwierdzeniu zapis studenta będzie oczekiwał na akceptację wykładowcy, o czym informuje napis przy przed-
miocie, na który student chciał się zapisać:

Po akceptacji zapisu przez wykładowcę przedmiot pojawia się na liście Moje przedmioty:

Możliwe jest także dopuszczenie do zajęć bez zapisywania się. W tym przypadku wykładowca wysyła do studentów 
e-maila informującego o rozpoczęciu zajęć i zasadach postępowania.

1.6. W   
Po zalogowaniu do systemu należy wybrać z widżetu Moje przedmioty konkretny przedmiot.



54 

System dydaktyczny E-NAUKA

Po wyborze przedmiotu Problemy społeczne i zawodowe informatyki wyświetlany jest ekran:

Na górze ekranu znajdują się informacje podstawowe o przedmiocie.
Po prawej stronie znajdują się informacje dotyczące:

prowadzącego przedmiot, 1. 
księgi gości i trzech ankiet,2. 
dodatkowych materiałów w formie odnośników.3. 

W środkowej części znajdują się zakładki: Sprawdzanie, Ranking, Dodatkowe punkty, Komunikacja i Zestawienie 
zbiorcze oraz poniżej zakładki z pomocami dydaktycznymi, dostępnymi w trybie Nauka. 

W dolnej części ekranu wyświetlane są wyniki uzyskane w trybie Nauka przez zalogowanego studenta, posortowa-
ne w kolejności chronologicznej od ostatnio uzyskanych. 

Na tym ekranie można wskazać pomoc dydaktyczną i rozwiązywać ją w trybie Nauka.

2. USTALENIE ZASAD POSTĘPOWANIA
Każdy student po rozpoczęciu zajęć powinien poznać:

zasady zaliczenia przedmiotu podane w sylabusie zamieszczonym w materiałach dodatkowych,1. 
harmonogram opanowywania wiedzy w ramach wyróżnionych tematów obejmujący przede wszystkim termi-2. 
ny rozwiązywania pomocy dydaktycznych w trybie Sprawdzanie. Możliwe są dwie sytuacje przedstawione na 
poniższym rysunku.
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W górnej części pokazano sytuację braku pomocy w trybie Nauka, zamiast niej udostępniane są określone mate-
riały w postaci elektronicznej.

Informacja o takiej sytuacji zamieszczona jest w każdej pomocy dostępnej w trybie Sprawdzanie.
W trybie Sprawdzanie dla każdego okresu preferowanego podawany jest czas do jego zakończenia oraz zestaw 

pomocy dydaktycznych przydzielonych do tego okresu, dla których nie uzyskano wyników w wysokości 100%. 

3. NAUKA
Jak wspomniano wcześniej, po wyborze przedmiotu wyświetlane są pomoce dydaktyczne udostępniane w trybie 

Nauka – nie muszą to być wszystkie, które występują w trybie Sprawdzanie.
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W trybie Nauka możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, wielokrotne sprawdzanie odpowiedzi oraz brak limitowa-
nego czasu, a wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w czasie poświęconym już na rozwiązywanie.

Wprowadzono ograniczenie liczby podpowiedzi, która ustalana jest na podstawie liczby znaków w krzyżówkach 
i zadaniach z lukami oraz liczby odpowiedzi w testach.

Układ zadań nie ulega zmianie, ale w testach odpowiedzi są podawane w kolejności losowej. 
Korzystanie z pomocy przebiega w sposób opisany poniżej.

3.1. K

Rozwiązywanie krzyżówek polega na wybieraniu haseł z planszy i wpisywaniu odpowiedzi we wskazane pole 
na podstawie podpowiedzi widocznej na ekranie. W trybie Nauka możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, które 
polegają na automatycznym wpisywaniu kolejnych liter hasła. 

3.2. Z   

Rozwiązywanie zadań z lukami polega na uzupełnianiu zdań o brakujące słowo tak, aby uzyskać kompletne zdanie. 
W jednym zdaniu akceptowana może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź (zdefi niowana podczas tworzenia 
pomocy dydaktycznej). W trybie Nauka możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, która polega na odsłanianiu kolej-
nych liter ze słowa umieszczonego w luce. Dodatkowymi podpowiedziami są zawartości wszystkich luk wyświetlane 
w porządku alfabetycznym w prawej górnej części ekranu. 
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3.3. T   

Rozwiązywanie testów jednokrotnego wyboru polega na wskazywaniu poprawnej odpowiedzi pośród wszystkich 
dostępnych. W trybie Nauka możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, która polega na odrzuceniu jednej błędnej 
odpowiedzi. 

3.4. D   
W trybie Nauka możliwe jest zapamiętanie wpisanych haseł czy odpowiedzi – przycisk Zapisz oraz kontynuowanie 

rozwiązywania w dowolnym momencie – przycisk Wczytaj. 

4. MATERIAŁY DODATKOWE
Korzystanie z materiałów konieczne jest zwłaszcza w celu opanowania wiedzy z tematów, dla których nie są dostęp-

ne pomoce dydaktyczne w trybie Nauka. Materiały te dostępne są w prawej części ekranu z pomocami dydaktyczny-
mi. Przykładowe materiały są następujące:

5. SPRAWDZANIE OPANOWANEJ WIEDZY
Po opanowaniu wiedzy z wykorzystaniem udostępnionych materiałów lub/oraz pomocy w trybie Nauka można 

sprawdzić poziom opanowanej wiedzy. 
Umożliwiają to pomoce dydaktyczne dostępne w trybie Sprawdzanie. Po jego wybraniu wyświetlane są przygoto-

wane pomoce dydaktyczne.
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Zdania w lukach oraz pytania testu mogą być pogrupowane w części zwane paczkami. Układ haseł w krzyżówce 
jest losowy.

Dla zadań z lukami:
kolejność paczek w trybie  Sprawdzanie może być losowa;
kolejność zdań w paczkach w trybie  Sprawdzanie może być losowa.

Dla testu:
kolejność odpowiedzi w trybie  Nauka może być losowa;
kolejność odpowiedzi w trybie  Sprawdzanie jest losowa;
kolejność paczek w trybie  Sprawdzanie może być losowa.

Udzielanie odpowiedzi w trybie Sprawdzanie odbywa się podobnie jak w trybie Nauka, ale nie ma możliwości 
korzystania z podpowiedzi. Tylko raz można uzyskać informację o poprawności odpowiedzi, a czas na udzielanie od-
powiedzi jest ograniczony. Tylko wyniki uzyskane w trybie Sprawdzanie są rejestrowane w Rankingu – zestawienie 
dostępne w górnej części ekranu z pomocami dydaktycznymi.

Warunkiem zarejestrowania w Rankingu jest oświadczenie o udzielaniu odpowiedzi wyłącznie na podstawie opa-
nowanej wiedzy.

Należy podkreślić, że korzystanie z nieuczciwej pomocy przy sprawdzaniu wiedzy to oszustwo, a składanie niepraw-
dziwych oświadczeń to kłamstwo6. 

6 Musimy zrozumieć, że ściąganie to pierwsza nowotworowa komórka, którą wpuszczamy do organizmu społecznego. Jeśli tolerujemy ściąga-
nie, to dopuszczamy też pewien stopień korupcji, godzimy się na nieprzestrzeganie reguł gry. (…) Tu nie pomoże CBA, ABW czy ustanowienie 
Centralnego Biura Antyściąganiowego i innych służb uzbrojonych w broń długą, krótką i pałki. Rodzice, nauczyciele, wykładowcy muszą dzie-
ciom powiedzieć, że liczy się uczciwość. To jest, niestety, robota na wiele lat dla nas wszystkich. Cyt. za: Łukasz A. Turski, Ściąganie jest jak 
korupcja w futbolu, polska  mes.pl
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Tak jak w trybie Nauka każdą pomoc dydaktyczną można rozwiązywać wielokrotnie, ale do Rankingu zapisywany 
jest tylko najlepszy wynik. W trybie Sprawdzanie dla każdej pomocy dydaktycznej podane są preferowane okresy na-
uki, w których zapisywany jest uzyskany wynik. W przypadku rozwiązywania zadań poza tym okresem rejestrowane 
jest 50% uzyskanego wyniku. Możliwe jest pojawienie się dla każdej pomocy dydaktycznej okresu przyjaznego, tzw. 
„Happy hours”, w którym rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku. Okresy preferowane oraz „Happy hours” poda-
ne są obok każdej pomocy dydaktycznej w zakładce Sprawdzanie. 

Każdy student, który nie rozwiązał zaplanowanych pomocy dydaktycznych w trybie Sprawdzanie na poziomie 
100%, 3 dni przed, 2 dni przed i 1 dzień przed upływem każdego okresu preferowanego otrzymuje przypominające 
o tym automatycznie wysyłane e-maile.  

6. KOMUNIKACJA

6.1. O
Student otrzymuje mailem od wykładowcy różnego rodzaju informacje. Są one dodatkowo publikowane w panelu 

Ogłoszenia.

6.2. Z  ,   
Zachęca się użytkowników do zgłaszania wszelkich zauważonych problemów, błędów lub propozycji rozszerzeń. 

Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w menu po zalogowaniu.
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W wiadomości należy sprecyzować temat oraz typ wiadomości, a także podać treść.

Wysłanie wiadomości odbywa się po kliknięciu przycisku Wyślij. 
Za zgłoszone uwagi i propozycje wykładowca może przyznać punkty, które mogą mieć wpływ na zaliczenie przed-

miotu na podstawie aktywności w semestrze.

6.3. K    
W trakcie trwania zajęć, studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat treści i formy przedmiotu za pośrednic-

twem: 
księgi gości (możliwość jednokrotnego wpisania się do niej oraz podglądu istniejących wpisów),  
ankiet (możliwość jednokrotnego wypełnienia każdej ankiety). 

Dla zebranych wpisów do księgi gości prezentowane są statystyki w formie tabelarycznej i grafi cznej dotyczące 
sumarycznych ocen. 
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Studenci mogą wypełnić trzy ankiety dostępne dla każdego przedmiotu: 
ankietę oceniającą portal, 
ankietę oceniającą wykłady, 
ankietę oceniającą przedmiot. 

Dla każdego pytania w ankiecie student wskazuje ocenę w skali od 1 do 5, może także dodać komentarz. 

Wpisy do księgi gości oraz wypełnione ankiety są w pełni anonimowe, ponieważ w systemie nie jest przechowywa-
na informacja łącząca autora wpisu do księgi gości lub rozwiązania ankiety z treścią lub oceną. 
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6.4. A  
Aktywizacja studentów realizowana jest poprzez wysyłanie e-maili informujących o rozpoczęciu okresów prefero-

wanych, przykładowo:

Kolejnym sposobem aktywizacji jest wyświetlanie na bieżąco wykazu pomocy, dla których nie uzyskano w try-
bie Sprawdzanie 100% wyników oraz wysyłanie e-maili przypominających o zbliżaniu się końca okresów preferowa-
nych.

7. ZESTAWIENIA
W zakładkach widocznych po wyborze przedmiotu dostępne są następujące zestawienia:

Ranking  – zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie,
Dodatkowe punkty  – zestawienie ocen lub punktów uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć,
Komunikacja  – zestawienie wypełnionych ankiet oraz księgi gości,
Zestawienie zbiorcze  – zestawienie obejmujące wszystkie uzyskane wyniki oraz oceny zaliczenia przedmiotu, 
wystawiane zgodnie z zasadami podanymi w sylabusie.

W zestawieniach pokazane są wyniki wszystkich studentów, w tym także zalogowanych. Student może zobaczyć 
swoje wyniki, korzystając z funkcji Szukaj i porównać je z wynikami innych studentów.

W każdym zestawieniu pokazane są odznaki przyznane zgodnie z zasadami podanymi w sylabusie.
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7.1. R
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie rozwiązywania pomocy w trybie Sprawdzanie. 

Po kliknięciu pola  można obejrzeć wyniki rozwiązywania poszczególnych pomocy przez wybranego 
studenta.

Można wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie medalu. W tym celu należy kliknąć w medal, wyświe-
tlany jest wówczas przycisk:

Po kliknięciu wyświetlana jest postać dyplomu, wszystkie dane są pobierane z bazy danych. Wygenerowany dyplom 
można wydrukować i ewentualnie poprosić wykładowcę o podpis.
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7.2. D  
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie dodatkowych punktów – zestawienie dotyczy przedmiotu „Problemy 

społeczne i zawodowe informatyki”.

7.3. Z  
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie wpisów do księgi gości i wypełniania ankiet. 

7.4. Z  
W zestawieniu pokazane są wyniki w zakresie rankingu, dodatkowych punktów i komunikacji oraz wystawianych 

na tej podstawie ocen. 
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8. EGZAMIN

8.1. U  
Po udostępnieniu przez wykładowcę modułu egzaminacyjnego każdy student, po zalogowaniu się do systemu, 

może wybrać przycisk umożliwiający przystąpienie do egzaminu.

8.2. P   
Na początku egzaminu wyświetlane są zasady, z którymi należy się zapoznać i potwierdzić ten fakt przyciskiem. 

W następnej kolejności należy podać prognozowaną ocenę na podstawie przygotowania się do egzaminu. 

Przygotowane pomoce dydaktyczne wyświetlane są w kolejności losowej i udostępniane w zaplanowanym czasie.
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Podczas udzielania odpowiedzi niedopuszczalne jest odświeżanie ekranu – powoduje usunięcie dotychczas udzie-
lonych odpowiedzi. 

Na bieżąco wyświetlana jest liczba udzielonych odpowiedzi (wpisanych haseł w krzyżówce, wypełnionych luk czy 
wybranych odpowiedzi) łącznie z ich sumaryczną liczbą.

Podczas ostatnich 30 sekund udzielania odpowiedzi w prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest informujący 
o tym komunikat.  

Na bieżąco monitorowane jest opuszczenie okna egzaminacyjnego, sygnalizowane wyświetleniem poniższego ko-
munikatu.

Po udzieleniu odpowiedzi w ostatniej z pomocy dydaktycznych należy powtórnie podać prognozowaną ocenę na 
podstawie udzielonych odpowiedzi. 

Podawane prognozy nie mają żadnego wpływu na wynik egzaminu.
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8.3. W  
Wyniki egzaminu wyświetlane są studentowi po podaniu drugiej z prognoz.

Uwaga! Podawane prognozy nie mają żadnego wpływu na przebieg i wyniki egzaminu.

9. STRUKTURA MODUŁU
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Porządek trzeba zrobić, nieporządek robi się sam.  
Tadeusz Kotarbiński 

polski fi lozof, logik i etyk, nauczyciel i pedagog 

IV. 
MODUŁ ADMINISTRATORA UCZELNI

1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Na ekranie logowania należy wybrać odpowiednią szkołę, wpisać login oraz hasło (dane do pierwszego logowania 

zostanie dostarczone przez administratora systemu).
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Po zalogowaniu do panelu administratora mamy możliwość administrowania trzema rodzajami informacji.

2. ADMINISTROWANIE INFORMACJAMI 
O STUDENTACH I WYKŁADOWCACH

Administrator uczelni ma możliwość wprowadzenia danych o studentach i wykładowcach w obrębie uczelni na dwa 
sposoby:

przeprowadzając import danych o studentach i wykładowcach z pliku CSV, 
wprowadzając informacje o poszczególnych studentach i wykładowcach za pośrednictwem interfejsu użytkownika. 

2.1. I      
Aby przeprowadzić import studentów lub wykładowców do systemu, należy wybrać opcję Import i przejść do od-

powiedniego ekranu. 

W celu przeprowadzenia importu należy przygotować plik z danymi studentów lub wykładowców, który zawiera 
następujące informacje:

imię (opcjonalnie), 
nazwisko (opcjonalnie), 
numer albumu (obowiązkowo), 
adres e-mail (obowiązkowo). 

W pliku do importu należy umieścić informacje dotyczące kolejnych studentów lub wykładowców w wierszach, 
oddzielając kolejne pole znakiem średnika.

Po wskazaniu pliku należy podać domyślne hasło, które zostanie ustawione dla importowanych studentów lub wy-
kładowców (uwaga: studenci i wykładowcy powinni zmienić hasło na indywidualne przed rozpoczęciem korzystania 
z systemu).

Do celów ewidencyjnych, możliwe jest także przeglądanie listy przeprowadzonych importów studentów i wykła-
dowców, wraz z wykazem grupy studentów, którzy zostali zaimportowani we wskazanym pliku.
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Po imporcie danych studentów czy ich wprowadzeniu możliwe jest dopuszczenie do zajęć bez zapisywania się. Taką 
potrzebę w tym momencie należy zgłosić do administratora systemu.

2.2.  D         
System umożliwia dodawanie pojedynczych studentów i wykładowców w ramach uczelni. Służy do tego formularz 

Dodaj studenta lub Dodaj wykładowcę, w którym należy podać następujące informacje:
imię (opcjonalnie), 
nazwisko (opcjonalnie), 
numer albumu (obowiązkowo), 
adres e-mail (obowiązkowo), 
domyślne hasło (obowiązkowo). 

2.3.  W        
Dodatkowo administrator uczelni może edytować informacje o studentach i wykładowcach, zarówno tych zaimpor-

towanych z pliku, jak i tych dodanych za pomocą interfejsu. W tym celu na liście studentów lub wykładowców należy 
wybrać opcję Edytuj przy wskazanym studencie lub wykładowcy.

Na ekranie edycji możliwa jest zmiana poszczególnych informacji dotyczących wskazanego studenta lub wykładowcy.
Po zalogowaniu do panelu administratora i przejściu do ekranu zarządzania studentami i wykładowcami, wyświe-

tlane są informacje o studentach i wykładowcach aktualnie przypisanych do uczelni:
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3. ADMINISTROWANIE PRZEDMIOTAMI W OBRĘBIE UCZELNI
Po wybraniu opcji Przedmioty z głównego menu wyświetlana jest lista przedmiotów dostępnych w obrębie danej 

uczelni:

3.1. D      
Po wybraniu przycisku Edytuj przy wskazanym wierszu możliwa jest edycja podstawowych danych dotyczących 

przedmiotu:
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3.2. Z      
Po naciśnięciu na nazwę przedmiotu w liście przedmiotów dostępnych w obrębie uczelni wyświetlana jest infor-

macja dotycząca edycji przedmiotu:

W tabeli wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące edycji przedmiotu:
nazwa, 
data rozpoczęcia zapisów, 
data zakończenia zapisów, 
data rozpoczęcia, 
data zakończenia, 
informacja, czy jest włączona księga gości. 

Informacje te mogą być edytowane po wybraniu opcji Edytuj w odpowiednim wierszu:

Dodatkowo administrator uczelni może tworzyć nowe edycje przedmiotu. W tym celu na dole listy edycji należy 
wybrać opcję Dodaj oraz uzupełnić formularz o informacje dotyczące nowej edycji przedmiotu.
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4. PRZYPISYWANIE WYKŁADOWCÓW DO EDYCJI PRZEDMIOTÓW
Na stronie szczegółów edycji przedmiotu widoczna jest sekcja Wykładowcy, w której wyświetlana jest lista wykła-

dowców wybranych do prowadzenia zajęć:

Aby zarządzać wykładowcami przypisanymi do edycji przedmiotu, należy kliknąć przycisk Przypisz wykładowców, 
wtedy na wyskakującym okienku zostanie wyświetlona lista wszystkich wykładowców w ramach uczelni, można wów-
czas wybrać tych, którzy mają być odpowiedzialni za prowadzenie zajęć:
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Wykładowcom wskazanym jako przypisani w szczegółach edycji przedmiotu ukażą się w sekcji Moje przedmioty 
pozycje odpowiadające edycjom przedmiotu, do których są przypisani i które prowadzą.
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Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz. 
Zig Ziglar 

amerykański trener motywacyjny i pisarz

V. 
MODUŁ ADMINISTRATORA SYSTEMU

Jak podano w punkcie 1.1. rozdziału I. „Charakterystyka systemu”, zadaniem administratora systemu jest zarzą-
dzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfi kowanie, a także gene-
rowanie różnych wariantów pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego ich zestawu z udostępnianiem 
w różnych uczelniach.

Nie przewiduje się oddania wykonywania tych funkcji administratorom uczelni i dlatego nie zamieszcza się sposobu 
ich realizacji.

W przypadku zaistnienia potrzeb w tym zakresie należy je zgłaszać do administratora systemu.
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Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej. 
Julian Tuwim

poeta, pisarz, autor wodewili, skeczy, libre   operetkowych i tekstów piosenek

VI. 
PLANOWANY ROZWÓJ SYSTEMU

Zaplanowane jest stopniowe uzupełnianie funkcjonalności systemu o:
wykaz często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ); 
forum dyskusyjne; 
możliwość bieżącego sprawdzania opanowanej wiedzy za pomocą tzw. wejściówek i zejściówek, w postaci te- 
stów jednokrotnego wyboru; będą one przeprowadzane z wykorzystaniem smar  onów studentów na począt-
ku i końcu zajęć, a wyniki będą mogły być uwzględniane przy zaliczeniu przedmiotu na podstawie aktywności 
w semestrze zamiast obecności na zajęciach;
możliwość dodatkowego wysyłania SMS-ów przypominających o rozpoczęciu okresu preferowanego, o zbliża- 
niu się końca okresu preferowanego oraz informujących o opublikowaniu ogłoszeń;
obliczanie w trybie  Egzaminowanie dla każdej pomocy: 

frakcji braku odpowiedzi; 
wskaźnika łatwości; 
mocy różnicującej zadania – ocena za pomocą współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej; 
rzetelności testu – ocena za pomocą współczynnika 20 Kudera-Richardsona;  

wersje systemu w języku angielskim i w języku rosyjskim; 
kolejne rodzaje pomocy dydaktycznych:  

pytania hybrydowe i wielokrotnego wyboru; 
pytania przyporządkowywania, porządkowania i klasyfi kacji; 
zadania łączenia w pary;  
zadania opisowe;  

pomoce dla kilku przedmiotów, wykładanych na uczelniach i nauczanych w szkołach średnich.  
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Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, jeśli nie potrafi my przekształcić jej w czyn.
Mikołaj Gogol

rosyjski pisarz, poeta, dramaturg i publicysta

VII. 
SPRAWDZANIE ZNAJOMOŚCI SYSTEMU

W Uczelni Demonstracyjnej w ramach opisu „System e-nauka” dostępne są 3 pomoce dydaktyczne sprawdzające zna-
jomość przyjętych zasad i rozwiązań. Pomoce te są dostępne jedynie w trybie Sprawdzanie, a do udzielanie odpowiedzi 
należy przygotować się na podstawie niniejszej publikacji. Ułatwia to zamieszczona poniżej postać tych pomocy.

Dla utrwalenia w pamięci przyjętych zasad i rozwiązań, większość informacji jest powtarzana w poszczególnych 
rodzajach pomocy dydaktycznych. 

1. KRZYŻÓWKA
Rola … – generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzystywanie 1. 
ich w prowadzonej działalności dydaktycznej, m.in. do śledzenia postępów w nauce; 
Rola … – opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy 2. 
oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet;
Rola Administrator … – zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przed-3. 
miotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów; 
Rola Administrator … – zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwa-4. 
nie i modyfi kowanie, a także generowanie różnych wariantów pomocy dydaktycznych na podstawie przygoto-
wanego ich zestawu z udostępnianiem w różnych uczelniach;
Certyfi kat zapewniający bezpieczne połączenia internetowe z systemem E-NAUKA;5. 
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy wpisywać hasła na 6. 
podstawie podawanych objaśnień;
Zadanie z … – jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy uzupeł-7. 
nić zwrot, zdanie, fragment tekstu, wyrażenie matematyczne;
… jednokrotnego wyboru – jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której 8. 
dla podanego zadania należy wybrać jedną odpowiedź spośród podanych;  
Tryb … –  jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do wspomagania opano-9. 
wania wiedzy;
Tryb … –  jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do samodzielnego spraw-10. 
dzenia poziomu opanowania wiedzy;
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Tryb … –  jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do sprawdzenia poziomu 11. 
opanowania wiedzy przez nauczyciela;
Zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie;12. 
Podejście mające na celu zwiększenie aktywności nauczanych uczniów, pochodzące z gier planszowych i kom-13. 
puterowych;
Okres rozwiązywania pomocy dydaktycznych, w którym rejestrowanych jest 100% uzyskiwanych wyników;14. 
… hours – okres rozwiązywania pomocy dydaktycznych, w którym rejestrowanych jest 75 uzyskiwanych wyników;15. 
… (słownie) – liczba wysyłanych e-maili przypominających o zbliżaniu się do końca okresu preferowanego; 16. 
… (słownie) – liczba procentów poprawnego rozwiązania pomocy dydaktycznej, poniżej której wysyłane są 17. 
e-maile przypominające o zbliżaniu się końca okresu preferowanego; 
Podczas egzaminu monitorowane jest … okna wykorzystywanego modułu i sygnalizowane wyświetleniem sto-18. 
sownego komunikatu;
Zapisanie wyników rozwiązywania pomocy dydaktycznych w Rankingu następuje po oświadczeniu o korzysta-19. 
niu …. z opanowanej wiedzy;
Podczas trybu Sprawdzanie możliwe jest sprawdzanie poprawności opanowanej wiedzy;20. 
Podczas trybu Nauka możliwe jest … sprawdzanie poprawności opanowanej wiedzy;21. 
Podczas trybu Nauka występuje ograniczenie … (tak/nie) na czas udzielania odpowiedzi;22. 
Podczas trybu Sprawdzanie występuje ograniczenie … (tak/nie) czasu udzielania odpowiedzi;23. 
W celu zapisania wyników rozwiązywania pomocy dydaktycznych w Rankingu … (konieczne/preferowane) jest 24. 
rozwiązywanie w trybie Sprawdzanie;
Przy rozwiązywaniu pomocy dydaktycznych poza okresem preferowanym okresem HH zapisywanych jest … 25. 
(słownie) % uzyskanego wyniku.

2. ZADANIE Z LUKAMI
Jedną z ról w systemie pełni …, jego zadaniem jest generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygo-1. 
towanego materiału oraz wykorzystywanie ich w prowadzonej działalności dydaktycznej, m.in. do śledzenia 
postępów w nauce; 
Jedną z ról w systemie pełni …, jego zadaniem jest opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem 2. 
osiągniętego poziomu opanowania wiedzy oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi 
gości i wypełnianie ankiet;
Jedną z ról w systemie pełni Administrator …, jego zadaniem jest  zarządzanie kontami studentów i wykładow-3. 
ców oraz przedmiotami i edycjami przedmiotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów; 
Jedną z ról w systemie pełni Administrator …, jego zadaniem jest  zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych 4. 
w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfi kowanie, a także generowanie różnych wariantów po-
mocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego ich zestawu z udostępnianiem w różnych uczelniach; 
Skrótowa nazwa certyfi katu zapewniającego bezpieczne połączenia internetowe z systemem E-NAUKA to ….;5. 
Zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie to …;6. 
Podejście mające na celu zwiększenie aktywności nauczanych uczniów, pochodzące z gier planszowych i kom-7. 
puterowych to …;
Metoda kształcenia łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z zajęciami prowa-8. 
dzonymi zdalnie za pomocą komputera to … learning (B-learning);
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy wpisywać hasła na 9. 
podstawie podawanych objaśnień to …;
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy uzupełnić zwrot, zda-10. 
nie, fragment tekstu, wyrażenie matematyczne to  Zadanie z …;
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której dla podanego zadania należy 11. 
wybrać jedną odpowiedź spośród podanych to … jednokrotnego wyboru;  
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do wspomagania opanowania 12. 
wiedzy to tryb …;
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do samodzielnego sprawdzenia 13. 
poziomu opanowania wiedzy to tryb …;
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do sprawdzenia poziomu opano-14. 
wania wiedzy przez nauczyciela to tryb … ;
W okresie preferowanym zapisuje się … (liczba) % uzyskanych wyników;15. 
W okresie „Happy hours” zapisuje się … (liczba) % uzyskanych wyników;16. 
Poza preferowanym i „Happy hours” zapisuje się … (liczba) % uzyskanych wyników;17. 
Zapisanie wyników rozwiązywania pomocy dydaktycznych w Rankingu następuje po oświadczeniu o korzysta-18. 
niu … z opanowanej wiedzy; 
Podczas trybu Sprawdzanie możliwe jest … sprawdzanie poprawności opanowanej wiedzy;19. 
Podczas trybu Nauka możliwe jest … sprawdzanie poprawności opanowanej wiedzy.20. 
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3. TEST
Certyfi kat zapewniający bezpieczne połączenia internetowe z systemem E-NAUKA1. 
SSL 
Ranking 
Grywalizacja 
Blended learning (B-learning) 
Zestawienie najlepszych wyników w trybie Sprawdzanie2. 
SSL 
Ranking 
Grywalizacja 
Blended learning (B-learning) 
Podejście mające na celu zwiększenie aktywności nauczanych uczniów, pochodzące z gier planszowych i kom-3. 
puterowych
SSL 
Ranking 
Grywalizacja 
Blended learning (B-learning) 
Metoda kształcenia łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z zajęciami prowa-4. 
dzonymi zdalnie za pomocą komputera 
SSL 
Ranking 
Grywalizacja 
Blended learning (B-learning) 
Generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzystywanie ich 5. 
w prowadzonej działalności dydaktycznej, m.in. do śledzenia postępów w nauce 
Rola Wykładowca 
Rola Student 
Rola Administrator Uczelni 
Rola Administrator Systemu 
Opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy oraz wyra-6. 
żanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet
Rola Wykładowca 
Rola Student 
Rola Administrator Uczelni 
Rola Administrator Systemu 
Zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przedmiotów, a także przypisy-7. 
wanie wykładowców do przedmiotów 
Rola Wykładowca 
Rola Student 
Rola Administrator Uczelni 
Rola Administrator Systemu 
Zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfi kowanie, 8. 
a także generowanie różnych wariantów pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego ich zestawu 
z udostępnianiem w różnych uczelniach 
Rola Wykładowca 
Rola Student 
Rola Administrator Uczelni 
Rola Administrator Systemu 
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy wpisywać hasła na 9. 
podstawie podawanych objaśnień
Krzyżówka 
Zadanie z lukami 
Test jednokrotnego wyboru 
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Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której należy uzupełnić zwrot, zda-10. 
nie, fragment tekstu, wyrażenie matematyczne.
Krzyżówka 
Zadanie z lukami 
Test jednokrotnego wyboru 
Jedna z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w systemie E-NAUKA, w której dla podanego zadania należy 11. 
wybrać jedną odpowiedź spośród podanych  
Krzyżówka 
Zadanie z lukami 
Test jednokrotnego wyboru 
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do wspomagania opanowania 12. 
wiedzy
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do samodzielnego sprawdzenia 13. 
poziomu opanowania wiedzy
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Jedna z możliwości wykorzystywania pomocy dydaktycznych, przeznaczona do sprawdzenia poziomu opano-14. 
wania wiedzy przez nauczyciela
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Możliwość wielokrotnego rozwiązywania, wielokrotnego sprawdzania poprawności, nieograniczony czas na 15. 
udzielanie odpowiedzi
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Możliwość wielokrotnego rozwiązywania, jednokrotnego sprawdzania poprawności, ograniczony czas na 16. 
udzielanie odpowiedzi
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Możliwość jednokrotnego rozwiązywania,, jednokrotnego sprawdzania poprawności, ograniczony czas na 17. 
udzielanie odpowiedzi
Tryb Nauka 
Tryb Sprawdzanie 
Tryb Egzaminowanie 
Okres, w którym zapisuje się 100% uzyskanych wyników18. 
Preferowany 
„Happy hours” 
Poza preferowanym i „Happy hours” 
Okres, w którym zapisuje się 75% uzyskanych wyników19. 
Preferowany 
„Happy hours” 
Poza preferowanym i „Happy hours” 
Okres, w którym zapisuje się 50% uzyskanych wyników20. 
Preferowany 
„Happy hours” 
Poza preferowanym i „Happy hours” 
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Zawsze warto całość znać, nie tylko cytat.
Jonasz Ko  a

polski poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz

VIII. 
CYTATY O NAUCE, WIEDZY, 

KOMPUTERACH I …

Bądźcie samoukami, nie czekajcie aż was nauczy życie. – Stanisław Jerzy Lec 1. 
Byłem śmiały w dążeniu do wiedzy, nie obawiając się podążać za prawdą i rozumem do jakichkolwiek wyników 2. 
one prowadziły. – Thomas Jeff erson
Choć bowiem samokształcenie posiada wiele słabych stron i systematycznego wykształcenia szkolnego nigdy nie 3. 
zastąpi, to jednak w naszym położeniu ono jedno może podnieść poziom wykształcenia. – Jacek Woroniecki
Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądro-4. 
ścią. – Michel de Montaigne
Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. – Isaac Newton5. 
Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i że ciągle powinien się uczyć? – Cyceron6. 
Dobrze ten schował, kto schował w pamięci. – Dante Alighieri7. 
Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej. – Chris 8. 
Darimont
Dziś ten, kto nie potrafi  obsługiwać komputera, jest analfabetą. – Lech Wałęsa9. 
Edukacja jest podpałką płomienia, nie napełnianiem zbiornika. – Sokrates10. 
Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. – Ernest Renan11. 
Internet: nieograniczona komunikacja, nieograniczona izolacja. – Paul Carvel12. 
Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. – Benjamin Franklin13. 
Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego 14. 
celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie. – Brian Tracy
Jaka z nauk jest najkonieczniesza? Oduczyć się rzeczy złych. – Arystoteles15. 
Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. – Paulo Coelho16. 
Każdy człowiek, którego poznajesz, wie coś, czego ty nie wiesz. Ucz się od ludzi. – H. Jackson brown jr.17. 
Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, czy to w wieku dwudziestu, czy osiemdziesięciu lat. Każdy, kto konty-18. 
nuuje naukę, pozostaje młody. – Henry Ford
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Komputer ma nad mózgiem tę przewagę, że się go używa.– Gabriel Laub19. 
Komputer to logiczne ogniwo w rozwoju człowieka: inteligencja bez moralności. – John Osborne20. 
Komputery są bezużyteczne. Mogą nam dać tylko odpowiedź.– Pablo Picasso21. 
Kto nie ma pamięci, ten niech ją sobie stworzy na papierze. – Gabriel Garcia Marquez22. 
Lepiej częściowo mieć rację, niż całkowicie się mylić. – Warren Buff e  23. 
Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im się tego nie pokaże. – Steve Jobs24. 
Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. – Denis Diderot25. 
Ludzka pamięć to prawdziwy skarbiec. Problemem jest tylko dobranie odpowiedniego klucza. – Robert Harris26. 
Mądry nauczyciel nie zaprasza Cię do skarbnicy swej mądrości. Pokazuje Ci raczej drogę do wzbogacenia wła-27. 
snej. – Kahlil Gibran 
Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt 28. 
dużo, by nauczyć się czegoś nowego. – Og Mandinoe 
Musisz wziąć odpowiedzialność za siebie. Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku albo tego skąd wieje 29. 
wiatr, ale możesz zmienić siebie. To jest coś, na co masz wpływ. – Jim Rohn
Myślę, że komputery należą do dydaktycznych narzędzi przyszłości. Minie jednak chyba jeszcze sporo czasu, 30. 
zanim większość wykładowców będzie mogło się poszczycić własnym laptopem i biegłą umiejętnością jego 
obsługi. – Agnieszka Rosiak
Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, jeśli nie potrafi my przekształcić jej w czyn. – Mikołaj Gogol31. 
Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafi e. – Ludwik Hirszfeld32. 
Nauka bez przemyślenia to zmarnowana praca. – Konfucjusz 33. 
Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. – Stefan Żeromski34. 
Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. – Paul Ambroise Valery35. 
Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. – Ludwik Pasteur36. 
Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu. – Leonardo da Vinci37. 
Nauka to pokarm dla rozumu. – Lew Tołstoj38. 
Nauka to zorganizowana wiedza. Mądrość to zorganizowane życie. – Immanuel Kant39. 
Nie czytaj tylko łatwych książek. Mogą być zajmujące, ale dzięki nim się nie rozwiniesz. – Jim Rohn40. 
Nie każde dane to informacja, nie każda informacja to wiedza, wiedzieć nie znaczy zrozumieć, a zrozumienie 41. 
to jeszcze nie mądrość. – Cliff ord Stoll
Nie ma nic bardziej godnego uwagi w Sokratesie niż to, że w starszym wieku znalazł czas, by uczyć się muzyki 42. 
i tańca, i uważał, że to dobrze spędzony czas. – Michel de Montaigne
Nie można otworzyć książki niczego się (dzięki temu) nie ucząc. – Konfucjusz43. 
Nie porównuj siebie do innych, jedyną osobą od której powinieneś być lepszy jesteś ty sam z dnia wczorajsze-44. 
go. – NN
Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. – Heraklit z Efezu45. 
Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpo-46. 
trzebniejsze. – Lew Tołstoj
Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej. – Julian Tuwim47. 
Porządek trzeba zrobić, nieporządek robi się sam. – Tadeusz Kotarbiński 48. 
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę – Benjamin Franklin49. 
Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi. – Josef 50. 
Albers
Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. – Francis Bacon51. 
Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez ucznia narzę-52. 
dziem wspomagającym naukę. – Pat Nolan
Rozwój intelektualny należy rozpocząć w momencie narodzin i zakończyć dopiero w chwili śmierci. – Albert 53. 
Einstein
Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę. – Jim Rohn54. 
Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz. – Zig Ziglar 55. 
Trzeba upraszczać, jak można, ale nie bardziej. – Albert Einstein 56. 
Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś. – Konfucjusz57. 
Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć. – Burrhus Frederic Skinner58. 
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. – Seneka Młodszy59. 
Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafi sz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. – 60. 
Paulo Coelho
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      Cytaty o nauce...

Wszystko, czego się nauczyłem, nauczyłem się z książek. – Abraham Lincoln61. 
Wykształcenie jest tym, co pozostaje, gdy zapomni się o tym, czego nauczono się w szkole. – Albert Einstein62. 
Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. – Glenn Doman 63. 
Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie. – Vernon Howard64. 
Zawsze robię to, czego nie porafi ę, abym mógł się dowiedzieć, jak to zrobić. – Pablo Picasso65. 
Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie. – Mahatma Gandhi66. 




