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Streszczenie: Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii 
informacyjnych na pola zastosowań (także dydaktycznych) 
wkraczają hybrydowe technologie wymiany informacji. Do tego 
nurtu zaliczyć można m.in. wykorzystanie kodów szybkiej reakcji.  
Mogą być one zaimplementowane także w rzeczywistości 
akademickiej. W niniejszej pracy zaprezentowano wykorzystanie 
materiałów zamieszczanych w postaci stron internetowych oraz 
kodów matrycowych w dostępie do materiałów sporządzanych 
przez studentów w ramach ewaluacji efektów kształcenia podczas 
realizacji różnych typów zajęć – w tym laboratoryjnych 
i seminaryjnych. Studenci uznali ten sposób za innowacyjny oraz 
umożliwiający – poza zdobyciem wiedzy przedmiotowej – nabycie 
również praktycznych umiejętności. 

 
Słowa kluczowe: technologie mobilne, kody QR, hybrydowe 
technologie wymiany informacji, dydaktyka akademicka. 

 
1. WSTĘP  

 

1.1. Nowoczesne technologie informacyjne 
Technologie informacyjne, przeżywające obecnie 

bujny rozkwit, oferują wiele nowych kanałów komunikacji. 
Przyczynia się do tego powszechne rozpowszechnienie 
urządzeń mobilnych, pozwalających na dostęp i 
przetwarzanie informacji z dowolnego miejsca. Badania [1] 
wskazują, że – podobnie jak większość krajów europejskich 
– Polska może być określana mianem PC Centric oraz Multi-
Device. Oznacza to, że przeciętny Polak ma dostęp do wielu 
urządzeń (średnio 4,6 urządzenia), zaś głównym narzędziem 
wykorzystywanym do łączenia się z zasobami 
internetowymi pozostaje komputer osobisty (stacjonarny lub 
laptop). Statystycznie wszyscy Polacy mają co najmniej 
jeden telefon komórkowy (penetracja 142,4%) [2], zaś 
poziom smartfonizacji w Polsce wynosi 58% [1]. W grupie 
tej odsetek tabletów to 21%. Polacy korzystają z urządzeń 
mobilnych do zadań wymagających połączenia z Internetem 
i średnio pracują online 2 godziny dziennie. Jednym 
z rozwiązań pozwalających przekazywać informację, 
wykorzystujących zarówno urządzenia mobilne, jak i 
komputery osobiste (wyposażone w kamery) są 
dwuwymiarowe kody QR. 

 
1.2. QR kody 

 
Kod QR (ang. QR Code – Quick Response Code) to 

kod dwuwymiarowy, umożliwiający na zapisanie informacji 
tekstowej lub binarnej. Jego ogromną zaletą jest pojemność 

(rys.1). W zależności od informacji, kod QR może zmieniać 
swoją wielkość, czyli zajmowaną powierzchnię. W kodzie 
QR można zapisać maksymalnie: 
– 7089 znaków numerycznych: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
– 4296 alfanumerycznych: 0–9, A–Z, spacja, $, %, *, +, -, ., /, :  
– 1817 znaków Kanji/Kana (13 bitów na znak) 
– 2953 bajtów (23624 bitów).  

Kody QR zostały zaproponowane przez firmę DENSO 
WAVE [3] w odpowiedzi na niewystarczające właściwości 
klasycznych kodów kreskowych, wprowadzonych przez 
B. Silvera oraz N. J. Woodlanda, zainspirowanych kodem 
Morsa [4]. Sieci handlowe zainteresowały się pomysłem 
automatycznego odczytywania informacji o produktach w 
latach 70. XX wieku. Wówczas oficjalnie zatwierdzono 
standard kodu kreskowego UPC (Universal Product Code), 
przygotowanego przez zespół kierowany przez Woodlanda 
w IBM. W 1976 roku stworzony został EAN (European 
Article Number) – europejski standard kodów kreskowych, 
wykorzystywany w większości krajów świata. Kody te 
doskonale sprawdzały się w sklepach i magazynach, ale nie 
na halach produkcyjnych. Z tego właśnie powodu w 1994 
roku na zlecenie firmy Toyota powstał pierwszy kod QR 
otwierając erę standardu szybkich w odczycie kodów 
graficznych. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć 
m.in.: 
– większą ilość informacji na niewielkiej powierzchni, 
– odczytanie kodu pod różnymi kątami skanowania, 
– odczyt informacji w bardzo krótkim czasie. 

W kolejnych latach QR kody zostały udostępnione do 
publicznego użytku. Ich generowanie i używanie jest 
bezpłatne, zaś same kody QR są przedmiotem normy 
ISO/IEC 18004 [5]. Obejmuje ona dwa modele kodów – 
tzw. „model 1” i „model 2” oraz 40 wersji, które definiuj ą̨ 
wymiary całego symbolu. Dostępne są ponadto 4 poziomy 
korekcji błędów [6]. Im wyższy poziom korekcji błędów, 
tym mniej właściwych danych da się zmieścić́ w kodzie 
danej wersji (czyli danego rozmiaru). 

 

Rys. 1. Porównanie wielkości kodu paskowego i kodu QR 
zawierających tę samą informację [7] 
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1.3. Wykorzystanie kodów matrycowych 
Z kodami matrycowymi możemy się obecnie spotkać 

w naszym otoczeniu: w komunikacji zbiorowej, na 
opakowaniach produktów, w muzeach i na wystawach. Są 
one stosowane tam, gdzie wymagany jest szybki dostęp do 
informacji. Ich popularność zdecydowanie wzrosła w 
momencie upowszechnienia się urządzeń mobilnych. Do 
odczytania informacji konieczne jest bowiem urządzenie 
wyposażone w aparat fotograficzny oraz odpowiednie 
oprogramowanie. Do tego celu nadają się zatem smartfony, 
tablety, palmtopy, ale również w większości netbooki 
i laptopy. Użytkownik takiego urządzenia jest zatem 
technicznie przygotowany do odczytania informacji 
zapisanej w kodzie QR. Nie przesądza to jednak o 
powszechnym wykorzystywaniu tego rozwiązania. Są kraje, 
których mieszkańcy powszechnie korzystają z kodów QR 
(np. Japonia), zaś w przypadku innych państw świadomość 
możliwości ich użycia dopiero jest budowana. Ostatnie 
przekrojowe badania prowadzone w Polsce [8] pokazują, że 
zaledwie 6,7% respondentów widziało kod QR i słyszało 
o nim. Zdecydowana większość (66,9%) widziała taki kod, 
ale nawet nie kojarzy go z nazwą QR. Wśród wszystkich 
osób, które deklarują, iż widziały kod, tylko 25,9% 
użytkowników deklaruje, że wiedzą, do czego on służy. 
Przeprowadzone badania wskazują również, że aż 90,5% 
Polaków, którzy wzięli udział w ankiecie, deklaruje, że 
nigdy nie zeskanowało QR kodu. Ankietowani wskazywali, 
że kody widzieli głównie na stronach internetowych 
(47,7%), na opakowaniach produktów (35,8%), w gazetach 
i magazynach (33,3%), billboardach (18,1%) i w mailach 
(9,1%). Głównymi wskazywanymi powodami, dla których 
badani zeskanowali kod, jest ciekawość (70,1%), chęć 
uzyskania informacji (50%), możliwość otrzymania zniżki 
lub rabatu (17,2%), chęć zakupu produktu (13,1%) oraz 
uzyskanie dostępu do płatnych treści (4,9%). Na rysunkach 
2-11 zaprezentowano przykładowe zastosowanie QR kodów 
wygenerowanych przy użyciu generatorów dostępnych 
online [9]. Nie wyczerpują one oczywiście wszystkich 
możliwych aplikacji kodów matrycowych. Za pomocą̨ kodu 

QR można przekazać: wizytę na profilu serwisu 
społecznościowego, tekst powiadomienia do serwisu 
społecznościowego (np. Twitter), prezentację galerii 

obrazów (fotografii), instalację aplikacji bezpośrednio ze 

sklepu. Umożliwiają one wysłanie automatycznego przelewu 
bankowego, zamieszczenie rekomendacji w portalu czy 
wyświetlenie zlokalizowanej informacji muzealnej. 

Ogromną przewagą kodów dwuwymiarowych nad innymi 
metodami kodowania informacji jest fakt, że informacja 
może być natychmiast wykorzystana przez odpowiednią 
aplikację urządzenia mobilnego. I tak np. dane vCard, po 
zeskanowaniu kodu, mogą błyskawicznie zostać zapisane 
jako nowa pozycja w „kontaktach” właściciela urządzenia 
mobilnego. 

 
1.3. Kody QR w edukacji 

W Polsce brak obecnie przekrojowych badań 
dotyczących wykorzystania QR kodów w środowisku 
akademickim, jedna z prac [10] analizowała zachowania 
studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. Przeprowadzone badania wskazują, że studenci, 
mimo iż częściej, aniżeli pracownicy, korzystali z urządzeń 
mobilnych, pozyskując informacje o planach zajęć, rzadziej 
jednak wykorzystywali kody QR. 

 

  

Rys. 2. QR kod z adresem 
URL, przekierowującym na 
stronę internetową Katedry 

Chemii Nieorganicznej 

Rys.3. QR kod z informacją 
tekstową informującą o 

poprawnej odpowiedzi na 
zadanie typu testowego 

 

  

Rys. 4. Kod QR z linkiem do 
materiału filmowego 

opublikowanego w serwisie 
YouTube 

 

Rys. 5. Kod QR z wizytówką 
vCard (danymi kontaktowymi) 

umożliwiający zapisanie w 
pamięci urządzenia 

 

  

Rys. 6. QR kod z krótką 
wiadomością tekstową (SMS), 
umożliwiającą automatyczne 
wysłanie na podany numer 

telefonu 

Rys. 7. QR kod z 
wiadomością e-mail, 

umożliwiającą automatyczne 
wysłanie jej na wskazany 

adres e-mail 
 

 

  

Rys. 8. QR kod z numerem 
telefonu umożliwiający 
wykonanie połączenia 

Rys. 9. Kod QR z danymi 
geolokalizującymi 

Politechnikę Gdańską 
 

 

  

Rys. 10. Kod QR z informacją 
o zdarzeniu/terminie na 

przykładzie eTEE’2017 – 
użytkownik może dodać ją do 

wydarzeń w kalendarzu na 
urządzeniu mobilnym 

Rys. 11. Kod zawierający 

parametry sieci 

bezprzewodowej (z 

możliwością̨ natychmiastowej 

konfiguracji urządzenia 
mobilnego) 
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Autorzy opracowania sugerują, że podstawowy problem 
tkwi w niewielkiej liczbie użytkowników mobilnych, którzy 
nie tylko dysponują̨ odpowiednim urządzeniem, ale również̇ 
korzystają̨ z jego możliwości wybiegających znacznie poza 
nawiązywanie połączeń głosowych i wysyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych. Nie zmienia to jednak faktu, że 
kody QR wchodzą obecnie do zastosowań w polu edukacji, 
także akademickiej [11]. Wprowadzenie do użycia urządzeń 
mobilnych oraz technologii opartej na QR kodach może 
zwiększać możliwości edukacyjne na wszystkich etapach 
edukacji: od podstawowej, przez średnią aż po kształcenie na 
uczelniach wyższych, przygotowując studentów do 
konkurencyjnego globalnego rynku pracy [12]. Takie 
podejście umożliwia zarazem przekształcenie wiedzy 
w wartościową umiejętność uczenia przez całe życie, 
bazując na modelu edukacji typu „on-the-go”, a więc 
wykorzystującym podejście skoncentrowane na studencie, 
a nie na nauczycielu. Kody QR mogą umożliwi ć tworzenie 
nowoczesnej interaktywnej przestrzeni edukacyjnej - można 
je zamieszczać w materiałach edukacyjnych, na ścianach, 
modelach, w książkach i stronach internetowych, stymulując 
zwiększenie zaangażowania osób uczących się, gdyż same 
mogą poszerzać swoją wiedzę w dowolnym czasie i miejscu. 
W kod QR, który będzie prowadził do materiałów 
poszerzających wiedzę o badanym eksponacie, można 
wyposażyć artefakty prezentowane podczas zajęć 
praktycznych. Można je zamieszczać także na próbkach 
laboratoryjnych przeznaczonych do badań. Doskonałym 
przykładem wykorzystania QR kodów są materiały 
konferencyjne oraz postery, na których prezentowane są 
trójwymiarowe struktury związków chemicznych. Ze 
względu na dwuwymiarowość arkuszy wydawniczych, 
trudno jest na nich zaprezentować całą złożoność bardziej 
rozbudowanych struktur czy też sieci oddziaływań. 
Zamieszczenie kodu QR przekierowuje czytelnika do 
odpowiedniej witryny, na której zamieszczony jest model 
3D (lub animacja), dzięki czemu może w pełni ocenić 
złożoność takich modeli. Jest to przykład hybrydowej formy 
komunikacji naukowej związanej z upowszechnianiem 
wyników prowadzonych prac [13]. Niektóre z uczelni 
wyższych zaczęły już wprowadzać QR kody do działań 
edukacyjnych. Doskonałym przykładem jest tu Uniwersytet 
w Bath, który stworzył nawet specjalny przewodnik dla 
użytkowników [14]. Za pomocą kodów szybkiej reakcji, 
można pozwolić studentom błyskawicznie uzyskać w 
telefonie hiperłącze do testu, prezentacji online lub też 
dowolnych innych materiałów zamieszczonych w Internecie 
- np. wstawiając kod QR do prezentacji wyświetlanej 
podczas zajęć. 

Na polskim gruncie znane są przypadki wykorzystania 
kodów QR jako punktów informacyjnych m.in. w Bibliotece 
Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu [15], czy Bibliotece 
Politechniki Łódzkiej [16]. Ponadto opisane są przykłady 
wykorzystania kodów matrycowych do nagradzania 
najaktywniejszych studentów w autorskim eksperymencie 
dydaktycznym jednego z wykładowców AGH w Krakowie 
[17]. Wyróżniający się studenci otrzymywali kupony z 
kodami QR, kierującymi do specjalnie przygotowanej 
aplikacji internetowej. Zaproponowany system spotkał się z 
zainteresowaniem ze strony studentów, uatrakcyjniając 
standardowe mechanizmy oceniania. Wspomniana praca 
wzmiankuje również wykorzystanie kodów 
dwuwymiarowych do podpisywania prac egzaminacyjnych 
oraz opracowań powstających w trakcie ewaluacji efektów 
kształcenia.   

1.4. Elektroniczne formy materiałów zaliczeniowych 
Dotychczas nie prowadzono przekrojowych badań 

dotyczących elektronicznych metod sprawozdawczości 
studenckiej. Brak jest również danych o wykorzystaniu 
nowoczesnych metod komunikacji w dyscyplinach nie 
związanych z kształceniem w obrębie technologii 
informatyczno-komunikacyjnych. Skąpe dotychczas 
wykorzystanie tej metody tworzenia materiałów 
zaliczeniowych może (z jednej strony) dziwić, z drugiej zaś 
strony może być efektem niewielkiej świadomości w 
zakresie nowoczesnych hybrydowych metod komunikacji, 
jak również obaw o wykluczenie cyfrowe studentów nie 
dysponujących dostępem do zasobów internetowych.  

Obecnie istnieje wiele serwisów umożliwiających 
darmowe tworzenie stron www przy użyciu prostych w 
obsłudze kreatorów. Można w tym miejscu wymienić 
chociażby: WebWave [18], Wix [19], IMCreator [20], 
Weebly [21], WebFlow [22], MyWebzz [23]. Kreatory łączą 
prostotę obsługi i szybki efekt wizualny. W ten sposób, nie 
posiadając wiedzy informatycznej, można w prosty i 
darmowy sposób stworzyć stronę zawierającą materiały 
zaliczeniowe (sprawozdanie, projekt, prezentację, poster, 
zdjęcia, materiał wideo, dokumenty).  
 
2. CEL I PRZEDMIOT BADA Ń 

 
Podjęte prace miały na celu przeprowadzenie 

pilotażowych badań, podczas których analizie poddano stan 
wiedzy i wykorzystania przez studentów publikacji 
materiałów zaliczeniowych w formie stron internetowych 
oraz tworzenia i wykorzystania przez nich kodów QR. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się na 
szczegółowej analizie zajęć prowadzonych w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2016/2017 r. Celem projektu 
badawczego było wypracowanie nowych hybrydowych 
metod komunikacji, podniesienie poziomu nauczania oraz 
zwiększenie kompetencji studentów w zakresie 
nowoczesnych technologii informacyjnych. 

 
3. MATERIAŁ I METODY 

 
3.1. Grupa poddana badaniu 

Do badania wybrano studentów Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej, realizujących zajęcia z 
następujących przedmiotów: 
(1) Szkło i Ceramika (kierunek: Konserwacja i Degradacja 

Materiałów, V semestr), zajęcia laboratoryjne, 27 osób, 
oznaczenie grupy: SiC 

(2) Techniki Prezentacji (kierunek: Chemia Budowlana, 
semestr III) zajęcia seminaryjne, 22 osoby, oznaczenie 
grupy: TP 

(3) Chemia Nieorganiczna (kierunek inżynierski: Chemia, 
semestr III) zajęcia seminaryjne, 43 osoby, oznaczenie 
grupy: ChN 
Studenci uczęszczający na przedmiot Szkło i Ceramika, 

SiC, w ramach zajęć, realizowali grupowy projekt 
laboratoryjny (rys. 12), polegający na samodzielnym 
wytypowaniu materiałów ceramicznych, które mieli 
scharakteryzować oraz poddać konserwacji przy użyciu 
(ponownie wytypowanych przez siebie) środków do 
integracji materiałów ceramicznych (zarówno samodzielnie 
zsyntezowanych, jak i komercyjnych). Na wszystkich 
etapach realizacji projektu studenci mogli korzystać ze 
wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz wykonywać 
dokumentację fotograficzną i video. Mieli za zadanie 
stworzyć witrynę internetową zawierającą opis 
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poczynionych obserwacji, podjętych prac i 
przeprowadzonych doświadczeń oraz zabiegów 
konserwatorskich. Poszczególne badane próbki miały zostać 
zaopatrzone w kody matrycowe prowadzące bezpośrednio 
do stworzonej witryny internetowej.  

 

 
 

Rys. 12. Materiał laboratoryjny poddany badaniom, oznaczony 
kodami QR wraz z kodem prowadzącym do sprawozdania 

 
Studenci realizujący przedmiot Techniki Prezentacji 

jako element zaliczenia wykonywali m.in. prezentację 
multimedialną oraz poster popularno-naukowy, które 
następnie zamieszczali na stworzonej przez siebie stronie 
internetowej, do której generowali kod QR (rys. 13). 

 

           
 
Rys. 13. Kody QR wygenerowane przez studentów prowadzące do 

stworzonych materiałów zaliczeniowych z Technik Prezentacji 
 

Studenci, realizujący zajęcia seminaryjne z Chemii 
Nieorganicznej, mieli za zadanie zamieścić na stronie 
internetowej stworzoną przez siebie prezentację 
multimedialną, do której także generowali kod QR (rys. 14). 

 

           
 

Rys. 14. Kody QR wygenerowane przez studentów prowadzące do 
stworzonych materiałów zaliczeniowych z Chemii Nieorganicznej 

 
3.2. Badanie ankietowe 

Elementem zaliczenia było dostarczenie prowadzącemu 
zajęcia (przy użyciu poczty elektronicznej) wygenerowanych 
kodów, które umożliwiały zapoznanie się z treścią 
stworzonych przez studentów materiałów. Na koniec 
semestru wszyscy studenci otrzymali link (także w postaci 
QR kodu) do ankiety ewaluacyjnej w postaci formularza 
Google Docs. 

Wyniki ankiet studenckich zostały poddane analizie w 
celu oceny stanu wiedzy i wykorzystania przez studentów 
publikacji materiałów zaliczeniowych w formie stron 
internetowych oraz tworzenia i wykorzystania przez nich 
kodów QR. Ankieta składała się z 18 pytań.  
 
4. WYNIKI 

 
Odsetek studentów, którzy wzięli udział w badaniu:  

(1) Szkło i Ceramika, SiC - 51,85% studentów (14 osób); 

(2) Techniki Prezentacji, TP, 63,64% studentów (14 osób); 
(3) Chem. Nieorganiczna, ChN, 83,72% studentów (36 

os.). 
Pierwsze pytanie w formularzu dotyczyło tego, czy 

studentowi (lub jego grupie laboratoryjnej) udało się 
zamieścić materiały zaliczeniowe w postaci strony 
internetowej. W przypadku wszystkich zarejestrowanych 
ankiet odpowiedź na to pytanie była pozytywna.  

Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło tego, czy student 
w przeszłości stworzył już stronę internetową. W przypadku 
studentów realizujących przedmioty Szkło i Ceramika oraz 
Techniki Prezentacji, połowa studentów zadeklarowała 
doświadczenie w tworzeniu stron www. Z kolei, w 
przypadku uczęszczających na Chemię Nieorganiczną, ten 
odsetek był już znacznie mniejszy i wynosił niecałe 28%. 
Dla ponad połowy ankietowanych zamieszczenie materiałów 
zaliczeniowych z opisywanych przedmiotów na stronie 
internetowej było zatem pierwszą stycznością z kreatorem 
stron www (rys. 15).  
 

 
 

Rys. 15. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: czy kiedykolwiek 
wcześniej tworzyłeś(aś) strony interentowe? 

 
W przypadku osób deklarujących doświadczenie w 

tworzeniu stron www, niezależnie od analizowanej grupy 
studenckiej, największy był odsetek osób, które stworzyły w 
przeszłości już 2-3 strony internetowe (28,6% 
ankietowanych z TP, 21,4% SiC, 15,7% ChN). Kolejną 
najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była 1 strona 
internetowa (21,4% TP; 14,3% SiC; 7,3% ChN). Najmniej 
respondentów przyznaje się do stworzenia 4 i więcej stron 
internetowych. Wśród studentów realizujących Techniki 
Prezentacji i Chemię Nieorganiczną nie odnotowano osób 
posiadających doświadczenie w stworzeniu 6 i więcej stron 
(rys. 16). 

Na pytanie, czy ankietowany kiedykolwiek wcześniej 
tworzył i zamieszczał sprawozdania lub materiały 
zaliczeniowe w postaci strony internetowej, uzyskano w 
zdecydowanej większości odpowiedzi negatywne (>80%). Z 
tym sposobem komunikacji nie spotkał się żaden ze 
studentów realizujących przedmiot Szkło i Ceramika (rys. 
17). Z kolei wśród uczęszczających na przedmiot Techniki 
Prezentacji 14,3% respondentów zadeklarowało korzystanie 
z tego sposobu zamieszczania materiałów zaliczeniowych. 
Wśród studentów z Chemii Nieorganicznej było to z kolei 
8,3%.   

Kolejny blok pytań miał za zadanie ocenić, jak studenci 
postrzegają nowy sposób zamieszczania materiałów 
zaliczeniowych. Należy w tym momencie zaznaczyć, że 
ankietę przeprowadzono podczas zimowej sesji 
egzaminacyjnej 2016/1017, a więc gdy studenci dostarczyli 
już wszystkie sprawozdania w nowej formule. 

Studentów poproszono o określenie czy stworzenie 
sprawozdania w postaci strony internetowej było dla nich: 
bardzo łatwe, łatwe, trudne, bardzo trudne. 
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Rys. 16. Ile stron internetowych dotychczas stworzyłeś(aś) 
 

 
 

Rys. 17. Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy w trakcie trwania 
studiów wykorzystywałeś(aś) już zamieszczanie materiałów 
zaliczeniowych (sprawozdań) w formie stron internetowych 

 
Największy odsetek respondentów (poród wszystkich 

grup) deklarował, że zadanie to było łatwe (64,3% SiC; 
64,3% TP i 44,4% ChN; rys. 18). Stworzenie materiałów 
zaliczeniowych dostępnych online okazało się najłatwiejsze 
dla studentów realizujących zajęcia laboratoryjne z 
przedmiotu Szkło i Ceramika (85,7% odpowiedzi łatwe 
i bardzo łatwe). Było to trudniejsze dla studentów 
realizujących przedmiot Techniki Prezentacji (78,6% 
odpowiedzi łatwe i bardzo łatwe). Metoda sporządzania 
i zamieszczania materiałów zaliczeniowych okazała się 
najtrudniejsza dla studentów przedmiotu Chemia 
Nieorganiczna (66,6% łącznie odpowiedzi łatwe i bardzo 
łatwe; 33,4% odpowiedzi trudne i bardzo trudne). Należy 
wziąć jednak pod uwagę, że jest to to grupa, wśród której 
dotychczasowe doświadczenie w tworzeniu stron www jest 
najmniejsze i że najwięcej było tu osób deklarujących 
całkowity brak doświadczenia w kreowaniu stron 
internetowych. 

Kolejne pytanie miało na celu pozyskanie informacji 
porównawczej – jak studenci oceniają stopień 
skomplikowania zamieszczania materiałów w nowej formule 
w porównaniu do klasycznych sprawozdań, które są 

wykonywane przy użyciu edytora tekstu, a następnie 
drukowane (lub wysyłane bezpośrednio pocztą 
elektroniczną). Odpowiedzi na to pytanie ujawniły różnice 
pomiędzy grupami studentów, realizującymi poszczególne 
przedmioty (rys. 19). Najmniej studentów odczuwających 
różnicę w trudności wykonania materiałów zaliczeniowych 
(na niekorzyść nowej formuły) było wśród studentów 
Technik Prezentacji (14,2% respondentów). W tej grupie 
42,9% respondentów nie odczuwało różnic w wykonaniu 
materiałów zaliczeniowych w nowy sposób w stosunku do 
klasycznego podejścia, a tyle samo uznało sumarycznie 
nowy sposób za łatwiejszy lub dużo łatwiejszy). 

 

 
 

Rys. 18. Czy stworzenie materiałów zaliczeniowych w formie 
strony internetowej było dla Ciebie: bardzo łatwe, łatwe, trudne, 

b. trudne 
 
Również 50,1% realizujących przedmiot Szkło i 

Ceramika oceniło nową formułę jako łatwiejszą lub dużo 
łatwiejszą w wykonaniu w stosunku do klasycznych 
sprawozdań. Największy odsetek osób, którym wykonanie 
materiałów zaliczeniowych w nowej formie sprawiło 
trudność (łącznie 44,4%), znajdował się w grupie studentów 
realizujących zajęcia seminaryjne z Chemii Nieorganicznej. 
Należy jednak zauważyć, że w przypadku wszystkich 
analizowanych grup zdecydowanie więcej jest studentów, 
którzy deklarują, że tworzenie materiałów w nowej formie 
przychodzi im z łatwością lub oceniają je jako zadania 
o podobnym stopniu trudności, jak sporządzenie 
klasycznych materiałów zaliczeniowych. 

Studentów poproszono również o ocenę stopnia 
szybkości realizacji zadania zaliczeniowego. Ponownie jako 
odnośnik posłużyło sporządzanie materiałów zaliczeniowych 
w klasycznej formie. Odpowiedzi na to pytanie (rys. 20) 
pokazały, że choć dla większości studentów tworzenie 
sprawozdań w nowej formie nie nastręcza trudności, to 
jednak uważają oni tę metodę za bardziej czasochłonną. 
Trend ten szczególnie wyraźny jest w grupie osób 
uczęszczających na przedmiot Chemia Nieorganiczna. W tej 
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grupie 52,8% respondentów łącznie uznało tę metodę za 
bardziej czasochłonną w porównaniu z klasycznymi 
metodami sprawozdawczości. Jest to grupa o najmniejszym 
deklarowanym doświadczeniu w tworzeniu stron 
internetowych. Podobnego zdania było łącznie również 50% 
ankietowanych uczęszczających na zajęcia z przedmiotu 
Szkło i Ceramika. Taki sam odsetek respondentów (35,7%) 
uznał ją za metodę szybszą, co za wolniejszą. Z kolei aż 75% 
studentów realizujących zajęcia z Technik Prezentacji 
oceniło łącznie tę metodę jako szybszą lub zdecydowanie 
szybszą. 

 

 
 
Rys. 19. Czy stworzenie sprawozdania w postaci strony 

internetowej w stosunku do klasycznych materiałów 
zaliczeniowych tworzonych w edytorze tekstu i drukowanych było 

dla Ciebie: dużo łatwiejsze, łatwiejsze, o podobnym stopniu 
trudności, trudniejsze, zdecydowanie bardziej trudne. 

 
Studenci zostali poproszenie następnie o wskazanie 

zalet tworzenia materiałów zaliczeniowych w formie stron 
internetowych. Mieli tu możliwość zaznaczenia kilku 
odpowiedzi (rys. 21). Wśród zalet takiego rozwiązania, 
studenci wskazywali najczęściej dostępność materiałów z 
każdego miejsca (94,4% studiujących ChN; 85,7% TP, 
78,6% SiC). Możliwość współpracy przy tworzeniu 
materiałów zaliczeniowych przez kilka osób wskazało 
78,6% studentów realizujących Techniki Prezentacji i 
zaledwie 42,9% studentów realizujący grupowy projekt 
laboratoryjny ze Szkła i Ceramiki. Możliwość zamieszczania 
materiałów multimedialnych i graficznych zaznaczyło ponad 
60% respondentów wszystkich kierunków. Brak kosztów 
druku istotny jest dla 57,1% studiujących SiCi aż 78,6% 
studentów realizujących zajęcia z Technik Prezentacji. 
Studenci zwrócili również uwagę na możliwość 
udostępnienia linku innym osobom – w tym prowadzącemu 
(>70% respondentów). Najmniej studentów za zalety tego 
rozwiązania uznało szybkość (14,3% SiC; 27,8% ChN, 50% 
TP) i prostotę wykonania (7,1% SiC; 19,4 ChN; 57,1% TP).  

Studentów poproszono również o wskazanie wad 
proponowanego rozwiązania w zakresie sprawozdawczości. 
Większość respondentów (rys. 22) za główną wadę wskazała 
konieczność posiadania dostępu do Internetu (55,6% 
studentów ChN; 60% studiujących TP i 75% SiC). 
Najwyższy odsetek wśród realizujących przedmiot Szkło 
i Ceramika nie dziwi, gdyż studenci ci (ze względu na 
specyfikę przedmiotu) musieli poświęcić na przygotowanie 

materiałów zaliczeniowych więcej czasu aniżeli pozostałe 
badane grupy. 

 

 
 
Rys. 20. Czy stworzenie materiału zaliczeniowego w postaci strony 
internetowej w stosunku do klasycznych sprawozdań tworzonych w 

edytorze tekstu i drukowanych było dla Ciebie: zdecydowanie 
szybsze, szybsze, o podobnym stopniu szybkości realizacji, 

wolniejsze, zdecydowanie bardziej czasochłonne 
 

 
 

Rys. 21. Zestawienie odpowiedzi dotyczących zalet tworzenia 
materiałów zaliczeniowych w formie stron internetowych 

(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) 
 

 
Rys. 22. Zestawienie odpowiedzi dotyczących wad tworzenia 

materiałów zaliczeniowych w formie stron internetowych 
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) 
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Ankietowani zwracali też uwagę na czasochłonność 
wykonania (50% osób ze Szkła i Ceramiki). Konieczność 
posiadania dostępu do komputera czy wykonania pierwszej 
strony internetowej wskazywało już mniej respondentów. 

Następny blok zagadnień miał na celu analizę 
doświadczenia studentów w wykorzystaniu QR kodów. 
Studenci Wydziału Chemicznego deklarują, że częściej, 
aniżeli statystyczny Polak, korzystali dotychczas z QR 
kodów (rys. 23). Najmniej osób wykorzystujących do tej 
pory kody dwuwymiarowe jest pośród studentów 
realizujących przedmiot Chemia Nieorganiczna (36,1%), 
najwięcej wśród osób realizujących przedmiot Szkło i 
Ceramika (57%). O ile jednak respondenci wykorzystywali 
kody matrycowe w przeszłości, to większość z nich (>85%) 
deklaruje, że dotychczas nie generowała kodu QR (rys. 24). 
 

 
 

Rys. 23. Czy wcześniej wykorzystywałeś(aś) QR kody? 
 

 
 

Rys. 24. Czy kiedykolwiek wcześniej generowałaś(eś) QR kod? 
 

Wszyscy ankietowani studenci w ramach zaliczenia, do 
którego przystąpili pod koniec semestru zimowego, mieli za 
zadanie wygenerować QR kod zawierający URL strony, na 
której zamieścili swoje materiały zaliczeniowe i przesłać go 
prowadzącemu. Kolejne pytanie ankiety dotyczyło zatem 
oceny trudności tego etapu sprawozdawczości. Większość 
respondentów (niezależnie od kierunku studiów) uznała 
tworzenie kodów szybkiej reakcji za zadanie proste (ok. 90% 
ankietowanych; rys. 25). Zdecydowana większość studentów 
zadeklarowała w przeprowadzonym badaniu sondażowym, 
że w przyszłości wykorzysta umiejętność generowania i 
wykorzystywania QR kodów (rys. 26). 
 

 
 

Rys. 25. Tworzenie QR kodów jest według Ciebie (proste/trudne) 
 

Najwięcej zainteresowanych wykorzystywaniem 
nabytych umiejętności jest pośród osób realizujących 
przedmiot Techniki Prezentacji (100%), nieco mniej pośród 
uczęszczających na zajęcia z Chemii Nieorganicznej 
(83,3%) oraz Szkła i Ceramiki (78,6%). 

Kolejne pytanie miało na celu weryfikację tego, czy 
sami ankietowani czują, że posiedli (niejako przy okazji 
zdobywania wiedzy przedmiotowej) nowe umiejętności.  
Zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, że 
czuje zdobycie nowych, praktycznych umiejętności (rys. 27). 

 
 

Rys. 26. Czy uważasz, że w przyszłości wykorzystasz umiejętność 
generowania i wykorzystywania QR kodów? 

 
Największy odsetek deklarujących taką opinię 

wywodził się z grupy realizującej przedmiot Techniki 
Prezentacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to 
jedyny analizowany przedmiot, w czasie realizacji którego 
studenci wykorzystywali narzędzia bezpośrednio powiązane 
z treściami programowymi (ze względu na specyfikę 
materiału tegoż przedmiotu). Warto jednak nadmienić, że 
jedynie nieznacznie mniejszy odsetek (91,7%) 
ankietowanych deklarujących poczucie nabycia nowych 
umiejętności wywodził się ze studentów Chemii 
Nieorganicznej (spośród których 72,2% nie miało 
doświadczenia w tworzeniu stron www). Również 78,6% 
osób realizujących zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Szkło 
i Ceramika deklaruje zdobycie dodatkowych umiejętności. 
Ponadto większość studentów (rys. 28) uważa nową formę 
sprawozdawczości za innowacyjną (100% TP; 91,7% ChN; 
78,6% SiC). 

Jednym z analizowanych kryteriów była również chęć 
użycia narzędzia w przyszłości. Większość respondentów 
zadeklarowała (rys. 29), że w przyszłości chciałaby 
ponownie wykorzystać nową formę zamieszczania 
materiałów zaliczeniowych w postaci stron internetowych 
(85,6% SiC; 78,6% TP; 58,3% ChN). Będzie to ciekawy 
materiał do analizy, ponieważ studenci realizujący zajęcia 
seminaryjne z Chemii Nieorganicznej, za rok będą mieli 
możliwość ponownego posłużenia się tą formułą 
sprawozdawczości podczas realizacji zajęć z przedmiotu 
Chemia Materiałów. 

Na koniec zapytano studentów, czy - w ich opinii - 
umiejętność tworzenia i publikowania materiałów w postaci 
stron internetowych jest przydatna w pracy współczesnego 
inżyniera. Zdecydowana większość respondentów (rys. 30) 
we wszystkich grupach na tak postawione pytanie udzieliła 
odpowiedzi twierdzącej. 
 

 
 

Rys. 27. Czy forma tworzenia materiałów zaliczeniowych z 
realizowanego przedmiotu sprawiła, że czujesz, iż – poza wiedzą 

przedmiotową – zdobyłeś(as) dodatkowe, praktyczne umiejętności? 
 

 
 

Rys. 28. Czy zamieszczanie materiałów 
zaliczeniowych/sprawozdań w formie strony internetowej jest 

według Ciebie innowacyjne? 

50,0% 50,0%
57,1%

42,9%
36,1%

63,9%

nie tak

SiC TP ChN

14,3%

85,7%

7,1%

92,9%

11,1%

88,9%

nie tak

SiC TP ChN

91,4%

8,6%

92,9%

7,1%

88,9%

11,1%

trudne proste

SiC TP ChN

100,0%

78,6%

21,4%

83,3%

16,7%

nie tak

SiC TP ChN

92,9%

7,1%

78,6%

21,4%

91,7%

8,3%

nie tak

SiC TP ChN

100,0%

7,1%

92,9%

8,3%

91,7%

jest innowacyjne nie jest innowacyjne

SiC TP ChN



86                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 52/2017 

 
 

Rys. 29. Czy w przyszłości (podczas realizacji innych zajęć) 
chciał(a)byś wykorzystywać ponownie formę zamieszczania 

sprawozdań/materiałów zaliczeniowych w formie strony www? 
 

 
 

Rys. 30. Czy umiejętność tworzenia i publikowania materiałów 
w postaci stron www jest przydatna w pracy współczesnego 

inżyniera? 
 

5. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że studenci 
są otwarci na nowe technologie i rozwiązania. Dla 
większości z nich była to pierwsza styczność z tworzeniem 
stron internetowych i generowaniem QR kodów. Niemniej 
jednak zdecydowana większość zadeklarowała, że 
wykonanie sprawozdania w nowej formule było dla nich 
zadaniem łatwym. Wysoko cenią sobie dostępność 
materiałów zaliczeniowych z dowolnego miejsca oraz 
możliwość wysyłania do nich linków innym użytkownikom. 
Jednocześnie dostrzegają także ograniczenia wynikające z 
konieczności posiadania dostępu do zasobów internetowych.  

Przeprowadzone badania wskazują, że studenci 
rozumieją konieczność kształcenia się i zdobywania nowych 
umiejętności. Jest to o tyle istotne, że wśród najbardziej 
poszukiwanych kompetencji w przyszłości [24] znajduje się 
biegłość w obsłudze nowych mediów – rozumiana jako 
zdolność nie tylko do rozumienia i czytania papierowych 
tekstów, ale także do tworzenia nowoczesnych komunikatów 
i przekazywania w ten sposób rezultatów swojej pracy.  
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THE USE OF WEBPAGE-BASED REPORTS AND QR CODES IN ACADEMIC DIDACTICS  
 

Nowadays, hybrid information and communication technologies find new areas of application. These include academic 
didactics. The paper discusses the use of webpage-based reports and QR codes in access to them. Three groups of students 
form Chemical Faculty during laboratories (Glass and Ceramics) as well as seminars (Presentation Techniques and Inorganic 
Chemistry) prepared final reports in the form of web-pages created in a free generator. Then they created QR codes leading to 
these materials. They were asked to take a part in a survey to check their opinion about the new form of reporting (comparing 
to the standard “classic” reports). Respondents were asked questions e.g. about their experience in webpages creation, QR 
codes use and generation. For more than 50% of students it was the first page, they have ever created. Despite the high 
percentage of students declaring easiness in creating reports in the form of webpage, the survey showed plenty of room for 
growth. This data also shows that the environment for educators is visibly challenging, with new tools and technology driving 
optimism in students. Students described this way of reporting as innovative and giving - apart of the formal knowledge – 
also practical skills. This goes further than enhancing the student learning experience; it is about acquiring skills that are 
essential in modern labour market. 
 
Keywords: mobile technologies, QR codes, hybrid information and communication technologies, academic didactics. 
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