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Definicja i geneza

Kompetencje e-matematyczne to umiejętności wykorzystania 

odpowiedniej aplikacji mobilnej lub komputerowej w celu uzyskania 

rozwiązania zagadnienia matematycznego.

Kompetencje e-matematyczne

Powyższa definicja została przedstawiona przez studentów 

uczestniczących w zajęciach zdalnych z matematyki jednego             

z kierunków nauczania na Politechnice Gdańskiej. Jednakże takie 

umiejętności e-matematyczne posiadają również studenci innych 

kursów na platformie zdalnej Politechniki Gdańskiej, jak również 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.



Geneza

W celu sprawdzenia efektów nauczania, po 
zakończeniu danego działu tematycznego 
studenci rozwiązywali test. Zestaw pytań był 
aktywny przez tydzień, miał ograniczony czas 
rozwiązywania (np. 40 minut) i można go było 
rozwiązać tylko jeden raz. Po zakończeniu testu 
prowadzący ma dostęp do raportu, w którym 
oprócz danych studenta widnieją takie 
informacje jak:
• data i godzina rozpoczęcia i zakończenia 

rozwiązywania zadania,
• czas wykonywania zadania,
• liczba zdobytych punktów.

Rysunek 1. Zrzut ekranu z kursu e-learningu PWSZ Elbląg



Geneza

Analizując zestawienie wyników zauważono, że 
przedział czasowy rozwiązywania zadań przez 
studenta miał zakres od 4 minut do 40 minut. 
Sytuacja ta zainteresowała osobę prowadzącą 
kurs, więc postanowiła ona dowiedzieć się, jak 
jest możliwe w 4 minuty wybrać poprawne 
odpowiedzi do trzech obszernych zadań. 

Rysunek 2. Zrzut ekranu z kursu e-learningu PG



foto
Photomath – aplikacja mobilna na 
smartfony.
W celu skorzystania z aplikacji wystarczy
zeskanować zadanie zapisane ręcznie.

Obliczyć całkę

Aplikacja Photomath

Rysunek 3. Interface aplikacji Photomath



fotoGeoGebra – oprogramowanie bardzo 
przydatne w procesie nauczania 
przedmiotów ścisłych, w szczególności 
matematyki.

Rozwiązać układ równań kongruencji

GeoGebra

Rysunek 4. Rozwiązanie układu równań kongruencji (kurs zdalny        
z matematyki dyskretnej PWSZ)

Rysunek 5. Rozwiązanie układu równań kongruencji w 
oprogramowaniu GeoGebra (kurs zdalny z matematyki dyskretnej 

PWSZ)



foto

Zdecydowana większość studentów 

(82%) wyraziła się na ten temat 

pozytywnie.

Czy zdalne nauczanie sprostało Państwa 
potrzebom?

Analiza ankiety

Rysunek 6. Odpowiedź na pytanie „Pandemia covid-19 spowodowała, że jedyną 
formą nauczania i uczenia się było nauczanie na odległość. Czy zdane 

nauczanie sprostało Pana/Pani potrzebom?” 

82%

18%

Tak

Nie



foto

Ankietowani wskazali różne preferencje. 

(44%) respondentów chciałoby wrócić do 

nauczania standardowego, (32%) studentów 

zainteresowane było łączeniem tradycyjnych 

metod nauki z aktywnościami prowadzonymi 

zdalnie za pomocą komputera i tylko (24%) 

ankietowanych preferowałoby  szkolenia 

przy użyciu technologii informatycznej. 

Jaki model nauczania preferuje Pan/Pani?

Analiza ankiety

44%

32%

24%

nauczanie tradycyjne blended learning e-learning

Rysunek 7. Odpowiedź na pytanie „Jaki model nauczania 
preferuje Pan/Pani?”



foto

Znacząca liczba ankietowanych 

studentów (82%) wyraziła się 

pozytywnie, (15%) nie miała zdania na 

ten temat i tylko (3%) respondentów 

stwierdziła, że nie. Oznacza to, że 

możemy konkurować z firmami 

tworzącymi komercyjne kursy na 

odległość.

Czy Twoim zdaniem treści w kursie zdalnym 
były prezentowane w interesujący sposób?”

Analiza ankiety

37%

45%

15%
2% 1%

Tak W większości tak Trudno powiedzieć Wwiększości nie Nie

Rysunek 8. Odpowiedź na pytanie „Czy Twoim zdaniem treści w kursie 
zdalnym były prezentowane w interesujący sposób?”



Ile godzin średnio w tygodniu poświęcał Pan/Pani na 
przygotowanie do zajęć przed testem końcowym z danego działu?

Uczelnia Wydział/Instytut/Kierunek Średnia liczba 
godzin na studenta

PG WETI Informatyka 17,06

PG WILiŚ Budownictwo 10,03

PG WILiŚ Geodezja i Kartografia 10,42

PWSZ Instytut Informatyki Stosowanej (studia stacjonarne) 6,34

PWSZ Instytut Informatyki Stosowanej (studia niestacjonarne) 8,40

PWSZ Instytut Politechniczny Mechanika i Budowa Maszyn 11,38

Analiza ankiety

Tablica 1. Zestawienie danych (Ile godzin średnio w tygodniu poświęcał Pan/Pani na przygotowanie do zajęć przed testem 
końcowym z danego działu?)



Opinia studentów na temat odbytego 
kursu

„Kurs był bardzo dobry jednak e-nauczanie nie 
zastąpi nauczania tradycyjnego”.

„Kurs zachęcał do cotygodniowej pracy, 
materiały były ciekawe i wyczerpujące temat”.

„Było dobrze ale to nie dla mnie”.
„Jest git ale wolę wrócić na uczelnię”.

„Można by było niektóre rzeczy poprawić”.
„Kurs sztos”.

„Moim zdaniem było za mało przykładów 
objaśniających poszczególne działy”.



Zestawienie liczby studentów, którzy zdali 
egzaminy w (%).

Uczelnia/Wydział/Instytut Liczba osób, które 
zdały egzamin w (%)

PG WETI Informatyka 75%

PG WILiŚ Budownictwo 67%

PG WILiŚ Geodezja i Kartografia 72%

PWSZ Instytut Informatyki Stosowanej (studia 
stacjonarne)

68%

PWSZ Instytut Informatyki Stosowanej (studia 
niestacjonarne)

38%

PWSZ Instytut Politechniczny Mechanika i Budowa 
Maszyn

50%

Analiza wyników egzaminów

Tabela 2. Zestawienie danych statystycznych w (%)



Dziękuję za uwagę
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