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Egzamin 
forma tradycyjna



cechy formy tradycyjnej egzaminów

konieczność zapewnienia odpowiednio dużej sali

konieczność zabezpieczenia osób kontrolujących przebieg egzaminu

konieczność wydrukowania stosownej liczby kart egzaminacyjnych 
(czas, koszt papieru i druku)

znacząco długi czas potrzebny na sprawdzenie prac

subiektywna ocena zależna od sprawdzającego (preferencje co do płci, osób, dyspozycja 
zdrowotna, różnice w ocenie w przypadku kilkorga sprawdzających, itp.)

techniczne skomplikowanie w podaniu wszystkim zdającym informacji o uzyskanym wyniku

konieczność przechowywania kart egzaminacyjnych



egzaminy w formie elektronicznej 

konieczność zapewnienia odpowiednio dużej sali

konieczność zabezpieczenia osób kontrolujących przebieg egzaminu



a jakby tak ‚wyjść’ poza salę komputerową?



utrzymanie zalet przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej

przygotowanie zagadnień testowych

ustawienie ograniczeń formalnych (dopuszczenie do egzaminu, czas trwania testu)

automatyzacja sprawdzania prac

natychmiastowa informacja zwrotna dla studenta

automatyczna rejestracja oceny w dzienniku Moodle

powtarzalność egzaminu dla wszystkich osób

oszczędzanie papieru i zadruku kart i arkuszy egzaminacyjnych

niwelowanie konieczności zabezpieczenia miejsca do przechowywania 
archiwalnych arkuszy egzaminacyjnych

łatwość przeglądania archiwaliów



dodatkowe zalety

możliwość przeprowadzania testów/egzaminów 
poza salami komputerowymi/laboratoriami 

zgodność z przepisami o szkolnictwie wyższym, 
nakazującymi realizację egzaminów w murach uczelni

mobilność



warunki brzegowe

wydzielona bezprzewodowa sieć internetowa

wymagania strukturalne

dostęp do platformy Moodle

urządzenia mobilne

wymagania sprzętowe





wybór urządzenia i sytemu operacyjnego

długi czas działania na baterii

długi czas utrzymania pojemności ogniwa w czasie nieużywania

relatywnie krótki czas ładowania

zamknięty OS (ograniczenie możliwości modyfikacji typu root)

stabilność OS

relatywnie długa żywotność urządzeń

możliwie najdłuższe wsparcie softwarowe

funkcja tzw. trybu nadzorowanego





tryb nadzorowany

ustawienie urządzenia w trybie braku możliwości zmiany 
uruchomionej aplikacji (na głównym ekranie)

wyłączenie akcji przycisków fizycznych

ograniczenie/wyłączenie gestów

stworzenie jednej lub wielu stref 
wyłączających interakcje z daną aplikacją



dostęp do testów/quizów/egzaminów

wyodrębniona sieć WiFi

w ustawieniach testu w Moodle ograniczenie: 
dodatkowe ograniczenia podejść do testu 

wymagany adres sieciowy



dostęp do testów/quizów/egzaminów

w przypadku innych urządzeń  
(poza kontrolą nauczyciela, de facto spoza jedynie słusznej sieci) 

 użytkownik otrzymuje informację:

„Ten quiz jest dostępny z niektórych podsieci, 
a ten komputer nie jest na liście dozwolonych” 

oraz możliwość powrotu do kursu





‚zapalić świecę, znaczy rzucić cień’



obszary ‚wrażliwe’

‚przepustowość’ ograniczona liczbą urządzeń

konieczność ustalenia sztywnych godzin rozpoczęcia sesji 
dla poszczególnych grup 

(liczba zdających/liczba urządzeń=liczba sesji egzaminacyjnych, 
co jest szczególnie istotne w przypadku licznych grup)

konieczność przygotowania testów bez treści audialnych 
(zakłócanie egzaminu innym osobom)

(tymczasowo) konieczność przygotowania testów minimalizujących 
interakcje poprzez użycie klawiatury

konieczność wcześniejszego wprowadzenia 
formy elektronicznej sprawdzania wiedzy

konieczność pamiętania przez zdającego 
danych dostępowych do Intranetu/Moodle



dziękuję za uwagę!




