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WYKORZYSTANIE APLIKACJI EWAS  
DO OCENY EFEKTYWNO�CI SZKOLE�

KIEROWCÓW

Streszczenie 
W pracy przedstawiono aplikacj� EwaS b�d�c� narz�dziem do prowadzenia ewidencji szkole�

doskonalenia techniki jazdy. Istotnym elementem aplikacji jest moduł umo�liwiaj�cy wykonanie 
analizy statystycznej w celu oceny efektywno�ci przeprowadzonego szkolenia. Zaproponowano 
równie� wska�nik liczbowy ilo�ciowej efektywno�ci szkolenia ef. Na podstawie analizy efektów 4 
szkole� przeprowadzonych zim� 2013 roku, w których uczestniczyły 54 osoby wykazano przydatno��
oraz praktyczno�� aplikacji.  

WST�P 
Proces oceny efektywno�ci szkole� w zakresie dowolnych umiej�tno�ci jest zagadnieniem 

zło�onym. Podstawowym problemem jest ustalenie miary jak� efekty szkolenia b�d�
oceniane. Do wyboru miary niezb�dne jest rozpoznanie specyfiki kształcenia w danym 
zakresie. W szkoleniu kierowców wyró�nia si� dwa podstawowe poziomy struktury 
zachowania: reaktywne i celowe [1]. Kierowcy (posiadaj�cy uprawnienia do kierowania 
pojazdami samochodowymi) maj� wykształcone zachowania reaktywne, a główny nacisk 
podczas szkolenia kładziony jest na podnoszenie poziomu działa� celowych. Podstaw�
rozwijania umiej�tno�ci sterowania pojazdem w ruchu drogowym powinno stanowi�
kształcenie zachowania kierowcy na podstawie procesów poboru informacji ze �rodowiska 
(zgodnie z teori� strukturalno-funkcjonaln� Linharta [6]). W literaturze zdecydowanie 
cz��ciej opisywane jest zagadnienie szkolenia kandydatów na kierowców (np. [1,3,7]) ze 
wzgl�du na jego obowi�zkowy charakter. Według przegl�du publikacji dotycz�cych edukacji 
kierowców posiadaj�cych prawo jazdy najcz��ciej efektywno�� szkolenia oceniana była na 
podstawie liczby zdarze� drogowych, w których uczestniczyli beneficjenci programów 
szkoleniowych w okresie od 12 do 24 miesi�cy [5] po ocenianym szkoleniu. W przypadku 
braku mo�liwo�ci zebrania takich informacji stosowana jest metoda oceny skuteczno�ci 
szkolenia (efektywno�ci) na podstawie testu przeprowadzanego „przed” oraz „po” [8].  

W pracy przedstawiono aplikacj� opracowan� w �rodowisku Delphi, która w szybki i 
obrazowy sposób pozwala oceni� skuteczno�� przeprowadzonego szkolenia na podstawie 
wyników testu wst�pnego oraz ko�cowego. W aplikacji zaimplementowano metod� oceny 
skuteczno�ci szkolenia kierowców zaproponowan� przez Kami�sk� i Bubnowsk� [2]. 
Aplikacja powstała w ramach realizacji Dolno�l�skiego Bonu na Innowacje przy współpracy 
z O�rodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy TOR Rakietowa we Wrocławiu. 
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1. METODYKA 
Celem pracy było przedstawienie i wykorzystanie autorskiej aplikacji EwaS (Ewaluacja 

Szkole�) do ewaluacji jako�ci szkole�  przeprowadzonych w O�rodku Doskonalenia Techniki 
Jazdy TOR Rakietowa we Wrocławiu w styczniu oraz lutym 2013 roku. W zwi�zku z 
obowi�zkiem, narzuconym przez prawo, prowadzenia ewidencji osób szkolonych oraz 
wydawania stosownych za�wiadcze� aplikacja EwaS została wyposa�ona w trzy podstawowe 
moduły: 
– Edycja i archiwizacja informacji o szkoleniach i osobach szkolonych – zgodnie z Ustaw� o 

Kieruj�cych Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r., nr 30, poz.151) oraz 
Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 
stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013r., poz.91), 

– Generator dokumentów zwi�zanych ze szkoleniami wymienionymi w przywołanych 
powy�ej aktach prawnych, 

– Ocena efektywno�ci szkolenia z zastosowaniem metod analizy statystycznej. 

1.1. Dane wej�ciowe 
Poni�ej (rys.1.) przedstawiono panel edycyjny aplikacji z oknem przygotowanym do 

uzupełniania informacji o szkoleniu. Lista uczestników szkolenia mo�e by� edytowana 
r�cznie lub kopiowana przez polecenie kopiuj-wklej z innych programów typu MsWord 
MsExcel, notatnik i inne. 

Rys. 1. Panel edycyjny aplikacji EwaS do uzupełniania informacji o nowym szkoleniu

�ródło: opracowanie własne 

Aplikacja umo�liwia eksport danych dotycz�cych uczestników szkolenia oraz wyników 
testów do dowolnej formy tekstowej. 

1.2. Metodyka oceny efektywno�ci 
Oceniane szkolenie obejmowało 20 godzin zaj��: 6 godzin zaj�� teoretycznych oraz 14 

godzin �wicze� praktycznych na torze szkoleniowym, za kierownic� samochodu osobowego. 
Za cel szkolenia postawiono popraw� umiej�tno�ci kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
w zakresie szybkiej jazdy szosowej, a szczególnie wyeliminowanie bł�dów kierowcy 
maj�cych bezpo�redni wpływ na bezpiecze�stwo jazdy oraz na czas przejazdu. Podczas 
szkolenia kształcone były przede wszystkim umiej�tno�ci: przewidywania i unikania sytuacji 
niebezpiecznych (np. po�lizgu), dostosowania pr�dko�ci do warunków drogowych, omijania 
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przeszkód, panowania na torem jazdy samochodu w sytuacjach wyst�pienia po�lizgu [2,4]. W 
celu zbadania efektywno�ci szkolenia, ka�dego kierowc� poddano sprawdzeniu umiej�tno�ci 
na pocz�tku i na ko�cu szkolenia. Sprawdzian przeprowadzano w formie jednokrotnego 
przejazdu testowego tej samej trasy, stawiaj�c kierowcy za zadanie pokonanie trasy w jak 
najkrótszym czasie. W trakcie zaj�� kierowcy nie pokonywali trasy testowej, co pozwoliło na 
rzetelne porównanie umiej�tno�ci ka�dego uczestnika, zaprezentowanych podczas przejazdu 
przed szkoleniem i po szkoleniu [2]. 

Podczas testów umiej�tno�ci, dokonywano pomiaru czasu przejazdu ��� (czas rzeczywisty 
przejazdu) oraz odnotowywano popełniane przez kieruj�cego bł�dy. Za bł�d uznawano 
potr�cenie, przewrócenie lub omini�cie pachołka ograniczaj�cego tras�, z rozró�nieniem 
bł�dów polegaj�cych na nieudanym omini�ciu przeszkody (bł�dy pierwszego rodzaju) oraz 
bł�dów polegaj�cych na opuszczeniu drogi na skutek po�lizgu na zakr�cie (bł�dy drugiego 
rodzaju) [2].  

Ze wzgl�du na prowadzenie szkolenia w ró�nych warunkach atmosferycznych, co istotnie 
wpływało na czas przejazdu, ka�dorazowo odnotowano równie� czas bazowy przejazdu 
ustalonej trasy przez instruktora, stanowi�cy czas odniesienia.  

Na podstawie wprowadzonych informacji o uczestnikach szkolenia zawieraj�cych pesel 
(do ustalenia wieku oraz płci), wyniki testu pocz�tkowego i ko�cowego oraz czasów 
odniesienia wyznaczono nast�puj�ce wska	niki: 

− czas przejazdu (przed szkoleniem ���oraz po szkoleniu ��) 

�� � ���
� 	 
�      (1)�

�� � ���
� 	 
�            (2) 

gdzie: ���� – czas rzeczywisty przejazdu trasy przed szkoleniem, 
���

� – czas rzeczywisty przejazdu trasy po szkoleniu 

� – współczynnik korekcyjny uwzgl�dniaj�cy stan nawierzchni oraz warunki 

atmosferyczne wyznaczony na podstawie czasów bazowych przejazdu przed szkoleniem, 

� – współczynnik korekcyjny dla przejazdu po szkoleniu, 

− liczba bł�dów: 
− ��

�- liczba bł�dów pierwszego rodzaju popełnionych podczas przejazdu przed 
szkoleniem, 

− �
�- liczba bł�dów drugiego rodzaju popełnionych podczas przejazdu przed 

szkoleniem, 
− ��

�- liczba bł�dów pierwszego rodzaju popełnionych podczas przejazdu po 
szkoleniu, 

− �
�- liczba bł�dów drugiego rodzaju popełnionych podczas przejazdu po 

szkoleniu, 
− redukcja czasu przejazdu  

� � ���
� � ���

�       (3) 

− redukcja liczby bł�dów pierwszego �� oraz drugiego rodzaju �

�� � ��
�
� ��

�       (4) 
� � �

�
� �

�       (5) 
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W celu liczbowego wyra�enia efektów szkolenia, uwzgl�dniaj�cych wszystkie badane 
aspekty jazdy, wprowadzono poj�cie czasu ł�cznego, obliczanego przy zastosowaniu 
kryterium stosowanego w sporcie samochodowym (regulamin KJS Polskiego Zwi�zku 
Motorowego) [13]. Zgodnie z tym kryterium, do czasu przejazdu dodane zostały karne 
sekundy za ka�dy bł�d (pierwszego lub drugiego rodzaju).  

��
�
� �� � ���        (6) 

��
� � �� � ���                                           (7) 

gdzie: �� oznacza liczb� wszystkich bł�dów popełnionych podczas przejazdu przed 
szkoleniem,  �� – liczb� bł�dów podczas przejazdu po szkoleniu. 
Wprowadzono tak�e redukcj� ł�cznego czasu przejazdu ��

�� � ��
� � ��

�       (8) 

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotycz�cych szkolenia i wyników testu 
pocz�tkowego i ko�cowego aplikacja generuje za�wiadczenia dla uczestników szkolenia 
(zgodnie z Rozporz�dzeniem [14]) oraz rejestr osób szkolonych. Dodatkowo w panelu STAT 
wyznacza warto�ci wska	ników jako�ci szkolenia wymienionych powy�ej oraz generuje 
wykresy przedstawiaj�ce w postaci graficznej efektywno�� szkolenia.   

Oprócz przedstawienia graficznego wska	ników szkolenia aplikacja daje mo�liwo��
przeprowadzenia testu statystycznego hipotezy o równo�ci czasów ł�cznych przed oraz po 
szkoleniu dla dowolnego szkolenia lub grupy szkole�, równie� z podziałem na płe�.  Test 
przeprowadzono z zastosowaniem statystyki t-studenta [9]. Ze wzgl�du na zało�enie równo�ci 
wariancji podczas testowania hipotezy o równo�ci �rednich, moduł STAT aplikacji EwaS 
został wyposa�ony w test hipotezy o równo�ci odchylenia standardowego czasu ł�cznego dla 
szkolenia lub grupy szkole� w pierwszym oraz drugim przeje	dzie testowym. Test hipotezy 
przeprowadzono z zastosowaniem statystyki F Snedecora [9].  

2. WYNIKI 
Poni�ej przedstawiono przykład zastosowania aplikacji do oceny szkole�, które odbyły si�

w O�rodku Doskonalenia Techniki Jazdy TOR Rakietowa we Wrocławiu w styczniu i lutym 
2013 roku. Szkoleniem obj�to 170 osób. Dla czerech szkole� notowano czasy przejazdu na 
pocz�tku oraz na ko�cu szkolenia. Pomiar efektywno�ci szkolenia wykonano dla grupy 54 
szkolonych. Na rys.2. przedstawiono przykład karty informacyjnej szkolenia. Ze wzgl�du na 
ochron� danych osobowych imiona, nazwiska oraz numeru pesel uczestników oraz 
instruktorów usuni�to. 
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Rys. 2. Przykład karty szkolenia aplikacji EwaS

�ródło: opracowanie własne 

Po wprowadzeniu informacji na temat szkolenia i post�pów jego uczestników, za pomoc�
aplikacji mo�na prze�ledzi� podstawowe wska	niki statystyczne pojedynczego szkolenia lub 
wybranej grupy szkole�. Jako przykład zaprezentowano histogram redukcji czasów ł�cznych 
��� dla wszystkich przeprowadzonych szkole� z pomiarem rzeczywistych czasów przejazdów 
testów (rys.3.). 

Rys. 3. Analiza statystyczna aplikacji EwaS z histogramem redukcji czasów przejazdu.

�ródło: opracowanie własne 

Powy�szy histogram (rys.3.) wskazuje, �e ponad 95% uczestników szkole� uzyskało w 
drugim przeje	dzie czas ł�czny krótszy ni� przed szkoleniem (dodatnie warto�ci redukcji 
czasu przejazdu). 

Wygodnym i łatwym w interpretacji narz�dziem do oceny efektywno�ci szkolenia jest 
wykres rozrzutu redukcji liczby bł�dów w funkcji redukcji czasu przejazdu [2] (rys.4.). 
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Rys. 4. Analiza statystyczna aplikacji EwaS z wykresem rozrzutu redukcji liczby bł�dów pierwszego 
rodzaju w funkcji redukcji czasu przejazdu.

�ródło: opracowanie własne 

W analizowanej grupie 19% kierowców podniosło swoje umiej�tno�ci zarówno w 
aspekcie umiej�tno�ci szybkiej jazdy (redukcja czasu), jak równie� dokładno�ci (redukcja 
bł�dów) – punkty znajduj�ce si� w I �wiartce układu współrz�dnych. Kolejne 19% osób 
pokonało tras� szybciej, jednak popełniaj�c przy tym o jeden bł�d wi�cej ni� podczas 
pierwszego przejazdu – IV �wiartka układu współrz�dnych. Odnotowano 2 osoby (4%), które 
po szkoleniu pokonały tras� testow� w czasie dłu�szym ni� przed szkoleniem nie redukuj�c 
jednocze�nie liczby bł�dów.  

Do oceny ilo�ciowej efektywno�ci szkolenia zastosowano wska	nik ������: 
�� �

��

�
����      (9) 

gdzie:  �� – liczba wyników znajduj�cych si� w pierwszej �wiartce wykresu rozrzutu oraz na 
osi OX reprezentuj�c� kierowców, którzy uzyskali dodatnie warto�ci redukcji czasu ł�cznego 
oraz zredukowali liczb� bł�dów, je�li takie popełnili w pierwszym przeje	dzie,   – liczba 
wszystkich kierowców poddanych analizowanym szkoleniom. 

Dla prezentowanej w pracy grupy 54 kierowców uczestnicz�cych w czterech szkoleniach 
warto�� wska	nika �� wyniosła �� �

!

"!
���� � #$�, co pozwala stwierdzi�, �e 

efektywno�� szkole� wyniosła 78%. 

Aplikacja umo�liwia wykonanie wszystkich histogramów oraz wykresów rozrzutu 
zarówno dla wszystkich uczestników szkolenia, jak równie� z podziałem na kobiety oraz 
m��czyzn dla dowolnego podzbioru szkole� znajduj�cego si� w bazie danych. 

Jako miar� efektywno�ci jako�ciowej szkolenia przyj�to �redni� redukcj� czasu ł�cznego 
przejazdu. Szkolenie pojedynczego kierowcy uznano za efektywne je�li redukcja czasu 
ł�cznego była dodatnia. Przyj�to, �e szkolenie grupy kierowców jest efektywne je�li �rednia 
redukcja czasów ł�cznych jest istotnie statystycznie wi�ksza od zera. Wyniki oceny jako�ci 
szkolenia z dnia 25 stycznia 2013 przedstawiono na rys.5. 
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Rys. 5. Analiza statystyczna aplikacji EwaS z histogramem redukcji czasu przejazdu oraz testem 
statystycznym równo�ci �rednich oraz wariancji

�ródło: opracowanie własne 

Efekty szkolenia przedstawione na rys.5. (25 stycznia 2013, 13 osób) uznano za 
zadawalaj�ce na podstawie istotnej statystycznie ró�nicy �rednich czasów ł�cznych, co nale�y 
interpretowa�, jako statystycznie istotne podwy�szenie umiej�tno�ci szybkiej i skutecznej 
jazdy samochodem. Spełnienie warunku równo�ci wariancji na poziomie istotno�ci 0,05 
gwarantuje poprawno�� wnioskowania na podstawie wyników testu o równo�ci �rednich. 

PODSUMOWANIE 
Aplikacja EwaS jest wygodnym narz�dziem do prowadzenia ewidencji szkole�

doskonalenia techniki jazdy. Dodatkowym, ale istotnym elementem aplikacji jest moduł 
umo�liwiaj�cy wykonanie analizy statystycznej w celu oceny efektywno�ci 
przeprowadzonego szkolenia. Na podstawie analizy efektów 4 szkole� przeprowadzonych w 
zimie 2013 roku, w których uczestniczyły 54 osoby wykazano przydatno�� oraz praktyczno��
aplikacji. W pracy zaproponowano kilka sposobów oceny efektywno�ci szkolenia. Oprócz 
formy graficznej przydatnej do oceny wzrokowej (histogramy, wykresy rozrzutu czasów 
przejazdu oraz bł�dów) zaproponowano wska	nik liczbowy �� oraz badanie równo�ci czasów 
ł�cznych przed oraz po szkoleniu. Wska	nik oceny ilo�ciowej efektywno�ci szkolenia ��
wyra�a procentowy udział kierowców podnosz�cych badane umiej�tno�ci. Dla rozwa�anego 
w pracy szkolenia wska	nik ten wyniósł 69%. Dla całej grupy 54 kierowców wska	nik ten 
wyniósł 78%. 

Przedstawiona aplikacja EwaS znacznie usprawniła ewidencj� szkole� oraz osób 
szkolonych prowadzon� przez O�rodek Doskonalenia Techniki Jazdy TOR Rakietowa daj�c 
jednocze�nie mo�liwo�� bie��cej oceny jako�ci i efektywno�ci przeprowadzanych szkole�. 
Zastosowanie aplikacji EwaS umo�liwia dynamiczne dostosowanie przebiegu procesu 
szkolenia w celu optymalizacji jego efektów – poprawy techniki jazdy uczestników treningu.  
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EWAS APPLICATION TO EVALUATION  
THE EFFECTIVENESS OF DRIVER TRAINING  

Abstract 
The paper presents an EwaS application as a tool to keep records of driving techniques training. 

An additional the application has a module that allows the execution of statistical analysis to evaluate 
the effectiveness of training. We proposed a numerical indicator of the effectiveness of training. 
Usefulness and practicality of application was presented based on the analysis of the effects of four 
training groups in the winter of 2013. 
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