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Jakość kształcenia

▪ Diagnoza w zakresie matematycznego kształcenia 
dzieci i młodzieży

▪ Rekomendacje dotyczące działań naprawczych

▪ Badania związane ze skutecznymi metodami 
nauczania i uczenia się dzieci i młodzieży 

▪ Oferta szkoleniowa związana z podnoszeniem 
kompetencji nauczycieli

Badania oraz projekty realizowane w szkołach



▪ Mathematics in Further Education Colleges (celem tego projektu jest opracowanie 
solidnych, opartych na dowodach porad dla decydentów, kierowników szkół 
wyższych i praktyków w niezwykle ważnej kwestii poprawy jakości nauczania 
matematyki w angielskich szkołach wyższych (FE).)

▪ Centres for Excellence in Maths (CfEM)

▪ Maths4Life

▪ Evaluation of Young Enterprise: Maths in Context  

▪ LeMaPS: Lessons for Mathematical Problem Solving

Jakość kształcenia

Nauczanie i uczenie się matematyki na poziomie wyższym



Jakość kształcenia

▪ Celem badań są teoretyczne i empiryczne eksploracje 
podstawowych procesów związanych z nauczaniem i 
uczeniem się matematyki i statystyki na poziomie 
wyższym.



Jakość kształcenia

▪ Ten artykuł jest jednym z 
wyników akademickich 
projektów badawczych na 
Islamskim Uniwersytecie Azad
w Toyserkan (IAU to wielki 
pozarządowy uniwersytet w 
Iranie). 

▪ Badania w celu poprawy 
jakości nauczania i uczenia się 
studentów, określenie potrzeb 
w zależności od profilu 
kształcenia i poszukiwanie 
metod, które mogą być 
przydatne i skuteczne pod 
kątem zapewniania jakości 
kształcenia. 



eTesty z matematyki – PG 

Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki mogą być wielorakie. Niektóre 
tkwią w studencie – jego sposobach uczenia się oraz motywacji, ale inne mają 
charakter systemowy.

▪ Zmiany w podstawie programowej w szkołach.

▪ Brak uczelnianych egzaminów zewnętrznych oraz doświadczeń ze szkół (gdzie 
modyfikacje systemu egzaminów zewnętrznych wymagały zmiany paradygmatu 
teorii oceniania).

▪ Egzaminy testowe często mierzą to, co jest do zmierzenia łatwe, a niekoniecznie to, 
co jest ważne.

▪ Warunkiem koniecznym skutecznego uczenia się jest tworzenie w umyśle uczącego 
się odpowiednich struktur pojęciowych. Im większy jest przy tym stopień spójności 
tych struktur, tym większy stopień rozumienia i większa skuteczność uczenia się. 
Stąd wynika potrzeba stosowania testów badających wyższe procesy myślowe.

▪ Egzaminy zewnętrzne powinny być częścią systemu, ale tak aby być 
podporządkowane jego celom.

Nauczanie i uczenie się matematyki na poziomie wyższym
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Założenia

eTesty z matematyki – PG 

eTest składa się z ośmiu pytań w czterech kategoriach:

▪ funkcje elementarne,

▪ funkcje trygonometryczne i cyklometryczne,

▪ ciągi oraz ciągłość funkcji,

▪ pochodna i jej zastosowania.

Każda z kategorii zawiera dwie podkategorie:

▪ pytanie łatwe,

▪ pytanie trudne. 

eTesty mają formę testów na platformie, ale ich konstrukcja ma na celu przede 
wszystkim dogłębne sprawdzenie zrozumienie pojęć z matematyki (włączane są 
pytania weryfikujące rozumienie zastosowania tematu w innych dziedzinach 
technicznych).

Testy dostępne są w języku polskim i angielskim. 

Pytania losowane są z bazy około 1000 pytań, co umożliwia każdemu studentowi 
otrzymanie unikatowego testu.
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eTest zawierają  następujące rodzaje pytań:

▪ pytania „Prawda/Fałsz”, 

▪ pytania wielokrotnego wyboru,

▪ pytania „Dopasowywanie przez 

przeciągnij i upuść”, 

Typy pytań

eTesty z matematyki – PG 
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▪ pytania „Dopasowywanie”,

▪ pytania „Złap i przeciągnij na obrazek”,

▪ pytania obliczeniowe, 

w którym przy każdym uruchomieniu 

generowane są losowe zmienne wejściowe.

Typy pytań

eTesty z matematyki – PG 
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Studenci od początku semestru 
mają dostęp do kursu, w którym 
znajduje się:

▪ szczegółowa instrukcja, w której 
są omówione rodzaje pytań oraz 
zasady przeprowadzania 
eTestów,

▪ forum gdzie mogą zadać pytania 
jeżeli jakieś zagadnienie jest 
niezrozumiałe,

▪ przykładowe eTesty (w wersjach 
PL oraz ENG). 

eTesty w siedzibie Uczelni

eTesty z matematyki – PG 
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eTesty w okresie pandemii

eTesty z matematyki – PG 

W ubiegłym semestrze eTesty nie odbyły się ze względu na trwającą pandemię. 

Na bazie eTestów została stworzona nowa baza pytań, podzielona na 
następujące kategorie 

▪ funkcje elementarne (funkcja liniowa, potęgowa, wymierna),

▪ funkcja wykładnicza i logarytmiczna,

▪ funkcje cyklometryczne i trygonometryczne,

▪ ciągi i ciągłość funkcji,

▪ pochodna i jej zastosowania.

Po omówieniu na zajęciach powyższych zagadnień, wykładowcy CNMiKnO na 
platformie eNauczanie PG, na kursach przypisanych do przedmiotów,
udostępniali studentom eTesty. Dzięki temu studenci mogli samodzielnie 
weryfikować efekty uczenia się. 



Testy przesiewowe– przykładowe cele:

• Monitoring osiągania efektów uczenia się 
poszczególnych studentów

• Analiza porównawcza w ramach kierunku, wydziału, 
uczelni

• Badania związane z metodyką tworzenia zadań 
testowych oraz zasadami oceniania

• Wpływ na uczelniane rozwiązania systemowe związane 
z kształceniem z przedmiotów matematycznych
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Zespół ds. eTestów

eTesty z matematyki – PG 

▪ dr inż. Magdalena Łapińska – przewodnicząca Zespołu

▪ dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG

▪ dr Jolanta Dymkowska

▪ dr Hanna Guze

▪ dr inż. Natalia Jarzębkowska

▪ mgr Katarzyna Kujawska

▪ dr Krzysztof Radziszewski

Zespół ds. multimediów i oprogramowania w CNMiKnO w składzie:

▪ dr Magdalena Musielak – przewodnicząca

▪ dr inż. Natalia Jarzębkowska

▪ dr Anna Niewulis

▪ mgr Justyna Woroń




