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Stan wiedzy informatycznej licealistów regionu radomskiego 

 

 Nauczanie informatyki w szkołach średnich rozpoczęło się od 

eksperymentów. Sprzęt znajdujący się w pracowniach szkolnych narzucał treści 

nauczania i determinował sposób prowadzenia zajęć. Często były to zajęcia 

dodatkowe i nieobowiązkowe, co powodowało, Ŝe prowadzący zajęcia unikali 

wystawiania ocen. Nie była więc prowadzona właściwa diagnoza pracy szkolnej 

uczniów w zakresie nowo powstającego przedmiotu – elementy informatyki. 

Dzisiaj sytuacja ta znacznie uległa poprawie: wyposaŜenie pracowni jest coraz 

lepsze, przedmiot elementy informatyki jest przedmiotem obowiązkowym, 

a ostatnio równieŜ przedmiotem maturalnym. Poprawiają się więc z roku na rok 

warunki pracy uczniów i nauczycieli. Stabilizuje się teŜ kanon wiedzy 

i umiejętności informatycznych.  

Wiele problemów sprawia jeszcze wciąŜ trafne ocenianie osiągnięć uczniów 

w zakresie zdobytej wiedzy informatycznej. Wynika to między innymi z braku 

moŜliwości zapewnienia uczniom  indywidualnej pracy z komputerem, co stanowi 

istotny warunek obiektywnej weryfikacji ich umiejętności w zakresie EI.   

 

Charakterystyka grupy badanej 

W dobie obecnych przemian waŜne jest ustalenie powiązań między treściami 

nauczanymi w szkole, a zapotrzebowaniem na tę wiedzę. Istotą jest zatem 

zwrócenie uwagi na ranking zagadnień informatycznych i połoŜenie nacisku 

szczególnie na te treści i umiejętności, które  najbardziej są przydatne uczniom, 

w sytuacji rynku pracy. Takie oczekiwanie wynika z małej liczby godzin 

przeznaczonych w szkole średniej na przedmiot elementy informatyki. Najczęściej 

jest to jeden rok nauki - 76 godzin lekcyjnych. Trudno zatem dokładnie zapoznać 

uczniów ze wszystkimi działami i zagadnieniami wchodzącymi w skład 

informatyki, przy tak ogromnym zakresie wciąŜ zmieniającej się wiedzy. 



  
 

W celu sprawdzenia stopnia opanowanych wiadomości informatycznych, 

realizowanych w ramach przedmiotu elementy informatyki, przeprowadzono 

badania testowe wśród 350 licealistów. Do badania przystąpili uczniowie 

z trzynastu liceów regionu radomskiego – byłego województwa radomskiego. 

Dokładny termin przeprowadzenia testu był uprzednio uzgodniony z dyrektorem 

szkoły lub bezpośrednio z nauczycielem informatyki. Badania przeprowadzono 

w ostatnim miesiącu nauki wśród uczniów klas drugich. Wybór klasy i czasu 

trwania badań nie był przypadkowy. Chodziło o największy zasób wiadomości 

i umiejętności informatycznych uczniów.  PoniewaŜ w większości szkół edukacja 

informatyczna kończyła się na drugiej klasie, chodziło o równe szanse wszystkich 

uczniów.  Test był anonimowy, a jego wyniki nie wpływały na  cząstkowe bądź 

końcowe oceny uczniów z przedmiotu elementy informatyki. 

W celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów posłuŜono się testem wyboru. 

Taki sposób sprawdzenia wiadomości wynikał z potrzeby sprawnego 

przeprowadzenia badań, jak równieŜ z duŜej liczby uczniów na zajęciach z EI. 

Często na jeden komputer przypadało 2, 3 uczniów w klasie, co uniemoŜliwiło 

praktyczne sprawdzenie umiejętności posługiwania się sprzętem 

i oprogramowaniem komputerowym. W większości przypadków test rozwiązywany 

był w podziale na grupy laboratoryjne, natomiast tam gdzie były problemy 

z ustaleniem dogodnego terminu odbywały się całą klasą. 

W pomiarze sprawdzającym, układem odniesienia były wymagania 

programowe w zakresie EI. Do poszczególnych działów informatycznych 

przygotowano po 4 pytania. Oceniano odpowiedzi uczniów z poszczególnych 

działów, a  następnie wystawiano końcową ogólną ocenę z testu. 

W badaniach uczestniczyły klasy o róŜnym profilu: 

- 69% ogólny, 

- 15% matematyczno – fizyczny, 

- 8% humanistyczny, 

- 8% inny. 

Istotę badań testem sprawdzającym stanowiło określenie poziomu ogólnej 

wiedzy uczniów i znajomości poszczególnych  zagadnień w zakresie informatyki. 



  
 

Oceniana była znajomość poszczególnych zagadnień informatycznych .Oceny 

cząstkowe miały na celu przedstawienie poziomu wiedzy z poszczególnych 

zagadnień informatycznych. Dane te wyłoniły działy, które są najlepiej opanowane 

przez uczniów oraz te, które nie zostały przyswojone w ramach przedmiotu 

elementy informatyki.  

 

Ocena stanu wiedzy uczniów liceów ogólnokształcących 

W celu określenia poziomu wiedzy uczniów przyjęto następującą skalę ocen 

 Skala ocen dla działu: 
 Ocena  bardzo dobra  -4 punkty,  
   dobra    -3 punkty, 
   dostateczna  -2 punkty, 

mierna  -1 punkt, 
niedostateczna -0 punktów. 
 

Ogólne zestawienie danych na temat opanowania przez uczniów poszczególnych 

zagadnień informatycznych przedstawia tabela 1 i rysunek 1. 

 

Tabela 1. Ogólne zestawienie ocen z poszczególnych zagadnień informatycznych 

Liczba otrzymanych ocen Lp. Dział  
informatyki bdb db dst mrn ndst 

Średnia 
ocen 

Liczba 
uczniów 

1 Edytor tekstu 148 112 57 23 10 4,0 350 

2 Arkusz kalkulacyjny 124 113 75 30 8 3,9 350 

3 Dyskowy system operacyjny 72 111 104 42 21 3,5 350 

4 Budowa i uŜytkowanie 

komputera 

55 74 192 27 2 3,4 350 

5 Sieci komputerowe – Internet 87 88 91 58 26 3,4 350 

6 Edytor graficzny 27 96 140 70 17 3,1 350 

7 Bazy danych 55 69 68 57 47 3,1 296 

8 Multimedia 52 87 95 77 39 3,1 350 

9 Algorytmy 32 85 72 67 40 3,0 296 

10 Programowanie 8 28 71 116 100 2,1 323 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 1. Graficzna   prezentacja  wyników  nauczania z poszczególnych 
zagadnień informatycznych. 

 
 

 Reasumując wyniki testu moŜna stwierdzić, iŜ poziom wiedzy 

informatycznej licealistów regionu radomskiego jest słaby. Najczęściej wiadomości 

z EI opanowane są na poziomie oceny dostatecznej. Ocen bardzo dobrych nie 

odnotowano. Według danych najlepiej opanowany jest edytor tekstu i arkusz 

kalkulacyjny, najsłabiej programowanie. Świadczy to o połoŜeniu nacisku i uwagi 

na treści dotyczące tych zagadnień. Bardzo słaba wiedza z programowania 

komputerów potwierdza zauwaŜalną tendencję odchodzenia od nauki 

programowania na korzyść zapoznawania uczniów z funkcjami gotowych 

programów uŜytkowych. W trzech szkołach odnotowano wymienny brak danych na 

temat algorytmów, programowania i baz danych. Świadczy to o pominięciu tych 

zagadnień podczas realizacji materiału nauczania  w ramach zajęć z elementów 

informatyki.  

 Wyniki  testu, pokazujące niski poziom wiedzy informatycznej licealistów, 

mogą stanowić źródło wskazówek  do opracowania propozycji struktury treści 

nauczania. NaleŜy zwrócić uwagę na treści najbardziej przydatne i uŜyteczne 

uczniowi w jego nauce, przyszłej pracy i zabawie. Idzie o wyeliminowanie 

zbędnych treści, bądź ich uszczuplenie dla wyłonienia najbardziej istotnych 

składowych konstrukcji programów nauczania. Informatyka powinna dostarczać 

młodzieŜy kompetencji i stwarzać większe szanse zdobycia zawodu i pracy. 



  
 

Uczniowie są w pełni świadomi, Ŝe wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu 

informatyki są im niezbędne w przyszłej pracy, a nawet ułatwiają jej znalezienie. 

JednakŜe pomimo to poziom opanowania wiedzy jest słaby. NaleŜałoby 

przeprowadzić szersze badania na temat przyczyn małej skuteczności nauczania 

informatyki w szkole średniej. Wykaz szkół, liczebność klas oraz poziom wiedzy 

informatycznej licealistów przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Średnia  ocen  z  testu informatycznego w poszczególnych liceach regionu 
radomskiego. 

 

 
Lp. 

 
Nazwa szkoły 

Liczebność 
klas 

Średnia z testu 
badanej klasy  
w danej szkole 

1. Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach 41 3,87 
2. IV LO im. Tytusa Chałubińskiego 31 3,83 
3. LO im. Mikołaja Kopernika w IłŜy 31 3,72 
4. VII LO w Radomiu 31 3,57 
5. Liceum Handlowe w Szydłowcu 18 3,51 
6. LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 27 3,37 
7. LO im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach 27 3,19 
8. Liceum Ogólnokształcące w Lipsku 22 3,02 
9. II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu 27 2,99 

10. V LO w Radomiu 27 2,98 
11. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 

w Radomiu 
21 2,94 

12. Liceum Ogólnokształcące w Grójcu 27 2,59 
13. I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 20 2,59 

Razem       350 
Źródło: opracowanie własne. 

 Jak widać Ŝadna ze szkół nie uzyskała średniej powyŜej oceny dobrej. 

Najlepiej wypadł test w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach i w IV LO im 

T. Chałubińskiego w Radomiu. Najsłabiej w liceum w Grójcu i w I LO im. 

M. Kopernika w Radomiu. Słaby stan wiedzy informatycznej wskazuje na potrzebę 

wprowadzenia zmian w systemie nauczania informatyki w szkołach. WaŜne są 

wszystkie składowe procesu edukacji informatycznej młodzieŜy. W szczególności 

idzie o to, aby programy nauczania i wykorzystane do ich realizacji treści nauczania 

EI począwszy od szkoły podstawowej, a skończywszy na studiach wyŜszych były 

uaktualniane i właściwie dobierane. 


