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Streszczenie 
Artykuł ten ukazuje znaczenie wykorzystania technologii informacyjnej 
i komputerowej w procesie uczenia się i nauczania. 

 
 
Abstract 
Meaning using information and computer technology in the learning and teaching 
process is portraying this article. 
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Proces nauczania i sprawdzania poziomu wiedzy 
Nieustannie rosnące zastosowania informatyki w społeczeństwie oraz 

zwiększenie roli komputerów w komunikacji i wymianie informacji miały wpływ 
na pojawienie się nowej dziedziny, technologii informacyjnej – TI, która 
znacznie wykracza poza tradycyjnie rozumianą informatykę. Technologia 
informacyjna jest zespołem środków, (czyli urządzeń, takich jak komputery wraz 
z urządzeniami zewnętrznymi oraz sieci komputerowe), jak również i innych 
technologii (np. telekomunikacja), które służą wszechstronnemu posługiwaniu 
się informacją. 

Do szkół od wielu lat trafiały media, takie jak radiomagnetofon, telewizor 
czy magnetowid. Traktowano je głównie jako środki przekazu informacji, 
a uczniów jako odbiorców tych informacji. Dopiero pojawienie się komputerów 
spowodowało medialną rewolucję. Dzięki interakcyjnym możliwościom 
multimediów uczący nie tylko odbiera informację za pomocą komputera, ale 
również za jego pośrednictwem może wpływać na rodzaj i postać informacji. 
Komputery i techno-logia informacyjna wpływają na zmianę możliwości 
wykorzystania mediów w edukacji, która odchodzi od encyklopedyzmu. 

Komputery w szkołach stwarzają nowe możliwości niemal dla wszystkich 
przedmiotów nauczania. Istnieje wiele zagadnień, których wyjaśnienie staje się 
prostsze przy użyciu komputera. Na przykład w przedmiotach humanistycznych 
i przyrodniczych wprowadzenie komputerów do nauczania zwiększa możliwości 
prezentacji i wspomaga nauczanie werbalne. Poruszanie się wśród olbrzymich 
zasobów informacji jest praktycznie niemożliwe bez pomocy baz informacyjnych 
obsługiwanych za pomocą komputerów. 

Ze względu na ogromną rolę TI we współczesnym świecie, szkoła 
powinna stworzyć uczącym się możliwości zapoznania się z technologią 
informacyjną oraz z jej wykorzystaniem. Każdy uczeń powinien mieć szansę 
zetknięcia się z komputerem na swojej drodze zdobywania ogólnego 
wykształcenia, by w przyszłości mógł się stać nie tylko obserwatorem, ale przede 
wszystkim uczestnikiem i współtwórcą zmian wokół siebie. 

Ciekawie rolę komputerów przed-stawiła Musik Elżbieta w swojej pracy 
„Lekcje chemii wspomagane komputerem” - „Od ponad dwudziestu lat na 
świecie trwa ożywiona dyskusja o konieczności reform w systemie kształcenia. 
Nasze otoczenie zmienia się bardzo szybko i wykształcony człowiek musi być w 
stanie zmieniać się wraz z nim. Ludzie muszą wciąż podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe, ustawicznie się kształcić, uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności. 
W związku z tym poszukuje się coraz nowszych narzędzi wspomagających pracę 
intelektualną człowieka. Bardzo elastycznym narzędziem, zdolnym do prze-jęcia 
niemałego zasobu intelektualnych umiejętności swego twórcy, okazał się 
komputer. Początkowo – jako maszyna elektroniczna, usprawniał jedynie 
wykonywanie rachunków. Dopiero po wkroczeniu w świat przetwarzania 
informacji stał się użytecznym narzędziem w obszarze edukacji.”1 
                                                
1 Musik Elżbieta, „Lekcje chemii wspomagane komputerem”,  Podyplomowe Studium 
Rozwoju Informatyki I Pedagogiki Zdolności, Warszawa 2002, str. 7 
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Nikogo już nie dziwi intensywny wzrost bazy komputerowej 
w szkolnictwie wszystkich szczebli i rodzajów. Komputer jest wykorzystywany 
w szkolnictwie głównie do nauczania informatyki i przełamywania barier 
psychicznych towarzyszących kontaktowi z nowoczesnym sprzętem 
elektronicznym. Dzięki odpowiednim programom daje możliwość ukazania 
procesów trudnych, kosztownych lub niebezpiecznych. Pozwala na ukazanie 
zjawisk, których obserwacja zajmuje dużo czasu lub jest w ogóle niemożliwa 
(ewolucja żywych organizmów, rozpad promieniotwórczy pierwiastków, 
przebieg reakcji chemicznych). Może on pełnić funkcję niezwykle pożytecznej 
pomocy dydaktycznej przygotowując do życia w nowoczesnym społeczeństwie. 
Aby osiągnąć ten cel należy spojrzeć na komputer nie tylko jak na środek 
nauczania, ale jak na przedmiot, który stanowi narzędzie działalności człowieka. 

Upowszechnieniu technologii informacyjnej i komputerowej w uczeniu się 
i nauczaniu towarzyszą rozbudzone oczekiwania społeczne. Aby zastosowanie 
komputerów (a ogólniej technologii informacyjnej) przynosiło pozytywne 
rezultaty, musi być spełnionych bardzo wiele warunków. Przede wszystkim 
komputer nie może być tylko dodatkiem do tradycyjnych metod nauczania, 
polegających głównie na wykładzie nauczyciela, repetycyjnych ćwiczeniach 
i odpytywaniu. 

Ograniczone zastosowanie komputera, polegające na tym, że pokaz 
komputerowy zastępuje wykład, program typu „drill and practice” – ćwiczenia 
repetycyjne, a programy testujące – odpytywanie, nie dają oczekiwanych 
pozytywnych zmian, a zwłaszcza nie mają żadnego wpływu na kształcenie tzw. 
wyższych umiejętności umysłowych: analizowania i twórczego rozwiązywania 
problemów, krytycznego myślenia itd. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podejmowało i podejmuje 
szereg inicjatyw w różnych obszarach edukacji informatycznej. Jednym 
z największych był program „Pracownia internetowa w każdej gminie”. Celem 
programu była pomoc szkołom w zbudowaniu własnych pracowni 
komputerowych, dzięki niemu wiele placówek dydaktycznych zyskało 
możliwość stosowania nowego typu kształcenia – kształcenia z wykorzystaniem 
komputera. 
Kontrola wiedzy 

Najczęściej w procesie nauczania używane są programy do kontroli 
wiedzy, którą uczeń zdołał przyswoić. Kontrola, aby była przeprowadzona 
prawidłowo, musi spełniać następujące warunki: 

• Musi być ekonomiczna, czyli prze-prowadzona tak, by nauczyciel 
w krótkim czasie mógł sprawdzić dużą liczbę uczniów. 

• Musi wykazywać nie tylko zakres, ale i jakość zdobytej wiedzy. 
• Powinna sprawdzić nie tylko efekt końcowy, ale także przebieg operacji, 

która doprowadziła do niego. 
• Precyzyjnie określić i wskazać uczniowi, co już umie, a czego powinien się 

jeszcze nauczyć. 
• Powinna być urozmaicona, niestereotypowa, aby badała wiadomości ucznia 
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w nowym ujęciu i nowych związkach, czyli sprawdzała operatywność 
posiadanej wiedzy. 

• Powinna eliminować u uczniów stres, a jednocześnie utrzymywać cały 
zespół stymulatorów związanych z wykonywaną kontrolą. 

• Musi prowadzić do umotywowanej oceny.2 
Wymagań stawianym programom kontrolującym jest wiele i trudno jest je 

wszystkie spełnić. Aby im sprostać można wykorzystać specjalne środki (różne 
typy zadań, różne metody analizy odpowiedzi, wykorzystanie technik 
multimedialnych – grafika, dźwięk i video, kontrola w postaci gry). 
Poprawna aplikacja kontrolująca powinna umożliwiać nauczycielowi: 

• budowanie zadań, 
• tworzenie pytań kontrolnych dotyczących zadań, 
• analizę odpowiedzi ucznia, 
• określenie reakcji aplikacji na udzielanie poprawnych i błędnych 

odpowiedzi, 
• wystawienie końcowej oceny wiedzy ucznia. 

Zadania kontrolne w nauczaniu komputerowym z punktu widzenia 
dydaktyki możemy podzielić na trzy klasy: 

• pytania TAK-NIE, na które uczeń odpowiada stwierdzając istnienie lub 
nieobecność pewnej własności (lub relacji) między obiektami („Czy 
istnieje...?). Uczeń odpowiada TAK lub NIE. Taki typ zadań nazywa się 
„alternatywnym". Są one bardzo popularne, bo łatwo jest analizować 
odpowiedzi na tak postawione pytania. Nie warto jednak zbyt często 
używać pytań alternatywnych, gdyż uczeń może udzielić prawidłowej 
odpowiedzi bez znajomości sprawdzanego materiału. By zmniejszyć 
prawdopodobieństwo odgadnięcia odpowiedzi, trzeba zadać dużo pytań 
tego typu. 

• pytania - definicje fundamentalne dla konkretnych dziedzin wiedzy. 
Stosowanie takich zadań w programach dydaktycznych wymaga posiadania 
środków analizy odpowiedzi w zadaniach typu: iniekcyjnego (wyświetlany 
jest tekst z opuszczonymi słowami, literami, znakami - trzeba wstawić 
opuszczone symbole), wyrywkowego (uczeń powinien wybrać jeden 
z wariantów odpowiedzi, wśród których znajdują się zarówno poprawne, 
jak i błędne) i budowanego (uczeń powinien zbudować odpowiedź bez 
żadnej podpowiedzi). 

• zadania - działania. By je rozwiązać, trzeba umieć w praktyce zastosować 
umiejętności i nawyki, np. „Wyliczyć wartość funkcji...". W zależności od 
typu odpowiedzi podobne zadania - działania w nauczaniu komputerowym 
nazywa się liczbowymi, permutacyjnymi (wyświetlane jest pytanie i zbiór 
zdań lub działań - należy uporządkować działania (zdania) w odpowiedniej 

                                                
2 Nowikow Siergiej, Socki Jerzy, „Środki do tworzenie programów dydaktycznych”, 
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 1998, str. 
17 
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kolejności), klasyfikacyjnymi (kontroluje, czy uczeń potrafi prawidłowo 
połączyć podane odpowiedniości i cechy) lub budowanymi.3 

Test dydaktyczny 

Test dydaktyczny, nazywany także testem osiągnięć szkolnych, jest to 
zbiór zadań umożliwiających kontrolę stopnia opanowania określonych treści 
nauczania. Najważniejszym aspektem testów osiągnięć szkolnych, obok 
realizacji postulatu obiektywizacji ocen, jest znaczne skrócenie czasu pomiędzy 
odpowiedzią ucznia i oceną tej odpowiedzi. Wprowadzenie komputerów pozwala 
skrócić ten czas do minimum. Ma to duże znaczenie, gdyż umożliwia uczniowi 
szybkie wykrycie różnicy pomiędzy jego odpowiedzią a odpowiedzią 
prawidłową. Jeśli odpowiedzi te pokrywają się ze sobą następuje utrwalenie 
wiedzy ucznia. W przeciwnym wypadku - natychmiastowa kontrola i ocena 
wiadomości pozwala uczniowi zorientować się szybko, czego nie wie, nie 
rozumie lub nie opanował w wystarczającym stopniu. Tym samym następuje 
likwidacja nerwowego napięcia występującego u ucznia podczas wyczekiwania 
na wynik kontroli oraz zwiększenie sprzężenia zwrotnego w stosunku do 
występującego przy stosowaniu tradycyjnych metod kontroli i oceny wiadomości 
i umiejętności uczniów. 

„Zastosowanie komputera w procesie kontroli i oceny wiadomości 
uczniów, przy wykorzystaniu testu wielokrotnego wyboru, zapewnia realizację 
nie tylko postulatu obiektywizacji tego procesu, ale również, co stanowi istotną 
jego zmianę jakościową, umożliwia daleko idącą indywidualizację testowania 
przy zachowaniu jednolitego systemu kryteriów oraz norm ocen. W przypadku 
użycia tego samego zestawu zadań testowych dla wszystkich badanych uczniów, 
istotne dla obiektywności ocen jest zapewnienie samodzielności pracy ucznia.”4 
Zastosowanie zestawów pytań różniących się między sobą kolejnością pytań 
pozwoli na wyeliminowanie porozumiewania się uczniów. 

Obok wymienionych już różnic pomiędzy kontrolą wiadomości w formie 
tradycyjnej i przy użyciu komputera należy uwzględnić jeszcze fakt 
wzmocnienia roli sprzężenia zwrotnego. W pierwszym przypadku uczniowie, 
po zapoznaniu się ze wszystkimi propozycjami odpowiedzi na dane zadanie 
testowe dość często nie usiłują rozwiązać postawionego w zadaniu problemu, 
lecz starają się odgadnąć lub rozpoznać prawidłową odpowiedź. W przypadku 
użycia komputera istnieje możliwość zaprojektowania programu testującego, 
który będzie zmuszał ucznia do rozwiązania problemu i dopiero na tej podstawie 
wskazania poprawnej odpowiedzi. Można to zrealizować przez sekwencyjne 
wyświetlanie na ekranie kolejnych odpowiedzi na dane zadanie testowe, bez 
możliwości powrotu do wcześniejszych. Uczeń ma możliwość zaakceptowania 
jednej z proponowanych kolejno odpowiedzi lub przyznania się do tego, że nie 
potrafi rozwiązać danego zadania. 

                                                
3 Nowikow Siergiej, Socki Jerzy, „Środki do tworzenie programów dydaktycznych”, 
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 1998, str. 
53-58 
4 Gębura Krzysztof, „Zastosowanie komputera w nauczaniu”, UAM Poznań, str. 8 



 

 340 

Programy sprawdzające poziom wiedzy 
Od początków wykorzystywania komputerów w procesie nauczania 

wykorzystywano je także do sprawdzania poziomu przyswojenia przekazanej 
wiedzy. 

Napisano setki, a może nawet, tysiące programów egzaminujących 
i testujących. Występują wśród nich zarówno małe aplikacje jak i wielkie 
projekty naukowe. Pisane są one w różnych językach programowania i na różne 
platformy systemowe.  

Poniżej przedstawione zostaną trzy wybrane programy działające pod 
systemami z rodziny Windows – są to systemy dominujące w szkolnych 
pracowniach komputerowych. Istnieje wiele udanych aplikacji pod system Linux, 
lecz są one przeważnie anglojęzyczne i mało popularne w środowiskach 
nauczycielskich. 

Aplikacja EGZAMIN v. 10.00a 

Ciekawą propozycją jest polskojęzyczny program EGZAMIN v. 10.00a 
z Pracowni Komputerowej Jarosława Chojnowskiego (www.pracownia.mal-
bork.com). Problem budowy sprawnej aplikacji testującej rozwiązano budując 
dwa powiązane moduły, Rysunek 1 przedstawia przykładowe okna programu. 

EGZEDIT jest modułem nauczycielskim pakietu EGZAMIN. Umożliwia 
on wpisanie, poprawienie, zakodowanie lub wydrukowanie danych dla programu 
uczniowskiego EGZAMIN. Możliwe jest również przeprowadzenie tradycyjnego 
egzaminu testowego na wydrukowanych protokołach, a następnie 
przeprowadzenie głębokiej analizy statystycznej zestawu pytań jak 
i przeprowadzonego sprawdzianu. Wyniki analizy statystycznej wykonane 
w formie zestawień tabelarycznych mogą zostać przedstawione na ekranie, 
wydrukowane bądź zapisane w formacie DBF. Nauczyciel tworząc test może 
wykorzystać zestawy pytań dostarczone z programem przez producenta lub 
stworzyć własne. Są one zakodowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 
bez uprzedniego zdekodowania. Program umożliwia tworzenie trzech typów 
zestawów pytań: 

• każde pytanie w zestawie posiada tylko jedną prawidłową odpowiedź, 
• każde pytanie w zestawie może posiadać dowolną ilość prawidłowych 

odpowiedzi lub nie posiadać żadnej prawidłowej, 
• każda odpowiedź w pytaniu może być oddzielnie punktowana w skali od 

1 do 5 pkt. 

http://www.pracownia.mal
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Rysunek 1 Widok ekranu programu EGZAMIN v. 10.00a. 

 

W uczniowskim module programu EGZAMIN użytkownik może wybrać 
jeden z wielu zbiorów danych znajdujących się na dysku. Dostęp do pytań 
znajdujących się w danym zbiorze możliwy jest dopiero po podaniu hasła lub 
wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy, która zastępuje hasło. Każdy 
zbiór danych może mieć własne, dowolnie zmieniane hasło. Kryteria oceny, czas 
trwania egzaminu, ilość pytań, które są zadawane, ich treść jak i niektóre 
informacje zamieszczane na ekranie i wydrukach zależne są od parametrów 
zawartych w zbiorze danych. Treść każdego z pytań może być ilustrowana 
dowolnym plikiem graficznym i opisem w postaci tekstowej. 

Pytania w teście generowane są losowo. Osoba egzaminowana powinna 
wybrać jedną z 5 odpowiedzi, gdy w oknie z pytaniem znajdują się pola wyboru 
(przesuwająca się wraz z podświetleniem kropka, lub zaznaczyć spacją 
prawidłowe odpowiedzi, gdy w oknie z pytaniem znajdują się pola kontrolne 
(przy każdej odpowiedzi znajduje się kwadracik). Wszystkie operacje można 
wykonywać również myszką. 

Gdy kończy się czas przewidziany na przeprowadzenie testu, pojawia się 
okno z informacją o tym, że można tylko dokończyć pytanie, którego treść 
znajduje się na ekranie. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na 
ekranie pojawia się okno zawierające informacje statystyczne 
o przeprowadzonym teście. 

. 



 

 342 

Aplikacja Generator Testów v1.2.3 
Program został przygotowany w Ośrodku Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Generator Testów v1.2.3 może być 
przydatny nauczycielom wszystkich przedmiotów. 

 
Rysunek 1 Widok ekranu programu Generator Testów v. 1.2.3. 

 
Autor Dariusz Kwiecień stworzył darmowe, proste w obsłudze narzędzie 

to tworzenia testów jedno- i wielokrotnego wyboru. Pod pojęciem testu 
rozumiemy "klasyczny" papierowy test wyboru. Tworzony test jest kompletny, 
tzn. zawiera wszystko co potrzebne jest do przeprowadzenia i co ważniejsze 
do szybkiego sprawdzenia testu, czyli:  

• arkusz pytań i odpowiedzi, 
• arkusz tabel odpowiedzi, 
• szablon poprawnych odpowiedzi. 
Niewątpliwą zaletą programu jest możliwości importowania pytań 

z wcześniej utworzonych innych zestawów testowych. 
Korzystając z tej funkcji można w prosty sposób stworzyć wiele wersji 

tego samego testu różniących się między sobą kolejnością pytań. Wraz 
z programem dostarczany jest szybki kurs obsługi programu i 10 przykładowych 
zestawów z zakresu nauki biologii i chemii w gimnazjum. Nie jest to zbyt 
rozbudowana aplikacja, brakuje, np. możliwości dołączania obrazków do pytań 
testowych, ale funkcję do jakiej została stworzona spełnia w stopniu dobrym. 
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Przykładowe okno programu przedstawia Rysunek 2. Aplikacja jest 
polskojęzyczna, a jej strona domowa znajduje się pod adresem http://home.el-
ka.pw.edu.pl/~mgolebsk/projekty/GeneratorTestow. 
Aplikacja Hot Potatoes v5.5 

 
Rysunek 3 Widok ekranu programu Hot Potatoes v5.5 

 
Jest to jedyna z opisywanych w niniejszej pracy aplikacja anglojęzyczna. 

Nakładki z polską wersją istnieją, ale pojawiają się ze znacznym opóźnieniem 
i posiadają błędy. Hot Potatoes v5.5 stworzony przez Half-Baked Software 
(http://www.halfbakedsoftware.com) składa się z 6 modułów, każdy z nich 
umożliwia stworzenie innego typu testu: 

• JBC – test wielokrotnego wyboru, 
• JQuiz – krótki quiz, 
• JMix –układanie wyrazu z pomieszanych liter, 
• JCross – krzyżówka, 
• JMatch – układanie wyrazów (zdań) w odpowiedniej kolejności, możliwe 

jest także stworzenie testu polegającego na połączeniu wyrazów (zdań) 
z odpowiednimi obrazkami, 

• JCloze – test polegający na wypełnianiu luk w tekście. 
Hot Potatoes v5.5 jest bardzo interesującym połączeniem różnych technik 

programistycznych. Program używany jest do tworzenia pytań testowych, 
a następnie generowania stron HTML z osadzonymi w nich skryptami 
JavaScript. Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy możliwość przeprowadzenia 
testów na prawie każdym komputerze (wymagana jest przeglądarka internetowa 

http://home.el
http://www.halfbakedsoftware.com
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zgodna z HTML 4.0 i obsługująca JavaScript). Testowana wersję 
demonstracyjną, posiadała ograniczenia, np. możliwość tworzenia testów, 
quizów, itp. składających się maksymalnie z 3 pytań. Wiele osób może zrazić się 
do programu tylko, dlatego, że jest on po angielsku. Nic bardziej błędnego. 
Interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny i intuicyjny. Dołączony tutorial 
i przykładowe zestawy pytań są bardzo pomocne w nauce obsługi programu. 
Rysunek 3 przedstawia przykładowe okna programu, okno tutoriala 
i wygenerowany test w postaci krzyżówki. 
Rozwiązanie idealne 

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, mniej, lub bardziej 
zaawansowanych i oferujących różną liczbę opcji. Brakuje rozwiązania 
uniwersalnego, spełniającego najważniejsze wymogi stawiane programom 
testującym poziom wiedzy, a mianowicie: 

• pozwalającego na tworzenie różnych typów testów (jedno- 
i wielokrotnego wyboru, mieszanych), 

• tworzenie jak i udzielanie odpowiedzi ma być proste i bezproblemowe, 
od strony technicznej, 

• składującego wszystkie wyniki testów w bazie danych, umożliwiające 
generowanie statystyk i porównywanie wyników uzyskanych przez 
uczniów, 

• w pełni opartego na architekturze klient – serwer, 
• pozwalającego na przeprowadzenie testów na prawie każdym sprzęcie 

komputerze z dowolnym systemem operacyjnym, 
• z punktu widzenia użytkownika ważną cechą jest komunikacja 

z programem, powinna się ona odbywać zarówno przy pomocy myszki 
jak i klawiatury, 

• coraz częściej pojawiają się pomysły tworzenia wirtualnych szkół, wobec 
tego idealny program testujący powinien zapewniać również możliwość 
„pisania” testów wykorzystując sieć Internet, 

• możliwość ustalania indywidualnych kryteriów oceny (ilości punktów, 
ważności) poszczególnych pytań i w oparciu o nie automatyczne 
generowanie ocen, 

• wzbogacenie pytań o grafikę i animacje, 
• program nie może być tylko skierowany na tworzenie i egzekwowanie 

testów, musi dać się łatwo modyfikować i rozbudowywać w miarę 
zaistniałych potrzeb, np.: przydatnym modułem byłby element aplikacji 
odpowiedzialny za udostępnianie materiałów do testów wcześniej 
przygotowanych przez nauczycieli uczniom. Takie podejście 
sprawdziłoby się bardzo dobrze w przypadku wirtualnych szkół. 

W obecnych czasach gdy posiadanie komputera nie jest już luksusem, 
a codziennością, gdzie dostęp do Internetu staje się coraz bardziej popularny 
najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie systemu opartego na technologii stron 
internetowych. Przeglądarka internetowa znajduje się w każdym systemie 
operacyjnym, jeśli nie spełnia ona wymagań użytkownika może on skorzystać 
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z innej dostępnej na rynku. Kod HTML wykorzystywany przy tworzeniu stron 
WWW jest ogólnie przyjętym standardem i strony internetowe na większości 
z nich wyglądają identycznie. Drobne różnice dotyczą zazwyczaj formatowania 
tekstu i odcieni kolorów. Sam HTML nie jest dobrym rozwiązaniem, nie jest to 
nawet język programowania, a jedynie kod określający format informacji 
wyświetlanych przez przeglądarkę. 

PHP, MySQL i JavaScript 

Stworzenie aplikacji opartej na WWW wymaga wykorzystania narzędzi 
pozwalających na dynamiczne tworzenie kodu HTML. Najpopularniejszym 
narzędziem tego typu jest PHP (Hypertext Preprocesor). Jest to język skryptowy 
wykonywany po stronie serwera. Kiedy przeglądarka sieci WWW uzyskuje 
dostęp do adresu URL, zgłasza żądanie dostępu do serwera sieci WWW. Gdy 
użytkownik żąda strony PHP, serwer sieci WWW uruchamia mechanizm 
interpretujący język PHP. Następnie mechanizm interpretujący PHP analizuje i 
przetwarza jego kod znajdujący się w pliku i zwraca wynik. Zostaje on 
przekazany do serwera WWW jako część kodu HTML zapisanego 
w dokumencie. Ten z kolei jest przekazywany do przeglądarki użytkownika, 
która go wyświetla. PHP obsługuje bezpośrednio bardzo wiele systemów baz 
danych - PostgreSQL, Solid, MySQL, Hyperwave, IBM DB2 i wiele innych. 
Istnieje również możliwość połączeń poprzez interfejsy ODBC (ang. Open 
Database Connectivity). PHP jest dostępny na zasadach Open Source. Nie 
musimy wnosić opłat za korzystanie z niego, mamy także dostęp do pełnego 
kodu źródłowego. 

MySQL jest stabilnym serwerem bazy danych SQL. Stał się jednym 
z najbardziej popularnych serwerów baz danych na świecie. Swoją popularność 
zawdzięcza prędkości, stabilności i elastycznej polityce udzielania licencji przez 
producenta. Dzięki swym właściwościom połączonym z szerokim i wyjątkowo 
łatwym w użyciu zestawem funkcji interfejsowych, stał się najpopularniejszym 
systemem baz danych używanym w PHP. MySQL jest licencjonowany na 
zasadach GPL (GNU General Public License). 

Tandem PHP i MySQL jest tak często używany, że producent postanowił 
dodać obsługę tego serwera baz danych do pakietu dystrybucyjnego PHP. 

Ważnym uzupełnieniem możliwości PHP i MySQL jest wykorzystanie 
języka wykonywanego po stronie klienta – JavaScript. Dzięki niemu możliwe 
będzie kontrolowanie zachowania ucznia w trakcie udzielania odpowiedzi. 
JavaScript pozwala między innymi na blokowanie prób oszukiwania, oraz 
zachowanie czasu pisania testu. 
Możliwe rozszerzenia funkcjonalności programów 

Jak już wcześniej wspomniano, dzisiejsze aplikacje nie mogą służyć tylko 
jednej idei. Jeśli program ma sprawdzać poziom wiedzy, powinien również być 
jej źródłem. Przydatnym rozwinięciem aplikacji testowych byłoby tworzenie baz 
materiałów dydaktycznych. Nauczyciele umieszczaliby w nich materiały 
z informacjami, uczniowie powinni się z nimi zapoznać i dopiero w tym 
momencie powinno przeprowadzać się sprawdzenie, w jakim stopniu zostały one 
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przyswojone. Zastosowanie tej techniki pozwalałoby także na sprawdzenie, kto, 
kiedy i co przeczytał. 

Problem może pojawić się w przypadku rozrośnięcia się bazy, uczeń 
szukając wybranych informacji mógłby się zniechęcić gdyby musiał przeglądać 
wszystko „ręcznie”. Najprostszym rozwiązaniem jest stworzenie prostej 
wyszukiwarki fraz podawanych przez użytkownika. Algorytmów wyszukiwania 
wzorca w tekście jest wiele, np.: algorytm naiwny, algorytm Knutha - Morrisa - 
Pratta (KMP), algorytm RK (Rabina-Karpa) 
Algorytm naiwny 

Idea tego algorytmu polega na przeglądaniu tekstu T sekwencyjnie, 
kolejno przesuwając się po jednym znaku tekstu od lewej do prawej 
i sprawdzaniu za każdym razem, czy kolejne znaki wzorca P pokrywaj się 
z kolejnymi znakami tekstu. 

Algorytm naiwny 

Dany jest tekst T oraz wzorzec P, będące ciągami znaków o długości 
równej odpowiednio n i m (n >= m >= 1), nad pewnym ustalonym i skończonym 
alfabetem ∑. Należy znaleźć wszystkie wystąpienia wzorca P w tekście T.5 
begin 
s := 0; 
while s <= n-m do 
  begin 
     j :=1; 
     while j < m+1 do 
        if P[j]=T[s+j]  
           then  
              j := j+1; 
           else  
              exit; 
     if j = m+1 
        then 
           write('P występuje w T od pozycji', 
                                                             s+1); 
     s := s+1; 
  end; 
end; 
Przykład pracy algorytmu 

n=26, m=3 

T: Ala ma kota, a kot ma Alę. 

                                                
5 Banachowski Lech, Diks Krzysztof, Rytter Wojciech, „Algorytmy i struktury danych”, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, str. 165 
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P1: kot 
P2:  kot 
P3:   kot 
P4:    kot 
P5:     kot 
P6:      kot 
P7:       kot 
P8:        kot 
P występuje w T od pozycji 8 
P9:         kot 
P10:         kot 
P11:          kot 
P12:           kot 
P13:            kot 
P14:             kot 
P15:              kot 
P16:               kot 
P występuje w T od pozycji 16 
P17:                kot 
P18:                 kot 
P19:                  kot 
P20:                   kot 
P21:                    kot 
P22:                     kot 
P23:                      kot 

Podsumowanie 
Komputerowe programy dydaktyczne wykorzystywane są od wielu lat. 

W większości z nich zaimplementowano moduł sprawdzania poziomu 
opanowanej wiedz. Często programy dydaktyczne opracowywane są w postaci 
hipertekstów, czy prezentowane w inny sposób, w który podawane są informacje. 
Po zapoznaniu się z materiałem zawartym w takiej aplikacji odpowiada na 
pytania testowe. Istnieją też profesjonalne rozbudowane systemy, spełniające 
większość wymagań, jednak barierą ich zastosowania jest cena. Brakuje tanich 
rozwiązań. 

Obecnie często można mówić o nauczaniu wspomaganym komputerowo. 
Jest ono powszechnie stosowane przy nauczaniu wielu przedmiotów. Nauczyciel 
wykorzystuje je w celu przekazania informacji, zobrazowania pewnych, trudnych 
do wyjaśnienia procesów, czy też do kontroli postępów uczniów. Nauczyciel 
nadal jednak kieruje procesem nauczania, decyduje o przebiegu lekcji, wyborze 
treści do poznania na danej jednostce lekcyjnej. 

W nowej szkole, w której kształcenie dostosowane jest do wymogów 
chwili komputer jako narzędzie życia codziennego jest uwzględniony 
w nauczaniu wszystkich przedmiotów. 

Opracowano standardy przygotowania nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnej 
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(TI) i informatyki.6 Opracowano je na podstawie wymagań stawianych szkołom 
i nauczycielom przez programowe standardy kształcenia, zawarte w Podstawie 
programowej.7 

                                                
6 Standardy opracował Maciej M. Sysło (Instytutu Informatyki, Uniwersytet 
Wrocławski). Zostały one opublikowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A. w poradnikach metodycznych dla nauczycieli informatyki i technologii 
informacyjnej. 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół. 


