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Conclusions of studies on lying among pupils 

A b s t r a c t: For many years, lying has been a timely topic. It is especially important if it is present 
in the process of a young person’s upbringing. A lie can be analysed in many different ways includ-
ing: moral, legal and even philosophical. That is why studies on the lying among pupils have been 
carried out. Based on the conducted studies, it can be concluded that lying is a common phenome-
non, and the reasons for it are mostly egoistic. Adults, mainly parents and teachers, raise awareness 
among children and inform them that lying is reprehensible. On the other hand, students, while be-
ing aware of the negative nature of the lie, use it often. That said, they themselves do not want to be 
lied to. That is why it seems that the sole act of lying should not be forbidden in the upbringing as it 
is not that common. What should receive more attention are the causes of lying.  

K e y  w o r d s:  lie, lying, upbringing  
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E-podręcznik czy podręcznik  
w wersji papierowej --- w opinii uczniów 

Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t: W zwi zku z rozwojem technik komputerowych i coraz powszechniejszym u ywa-
niem komputera i korzystaniem z Internetu pojawi  si  nowy rodzaj podr czników szkolnych 
okre lanych mianem e-podr czników. Przeprowadzono badania na wybranej grupie uczniów, któ-
rzy korzystali wcze niej z klasycznych podr czników okre lanych mianem papierowych, a obec-
nie korzystaj  z e-podr czników. Badania mia y za zadanie zdoby  informacje, który z rodzajów 
podr czników preferuj  uczniowie. Badania przeprowadzono na grupie 84 uczniów szkó  w Za-
wadzie i Jod ówce-Wa kach. Z analizy odpowiedzi uczniów mo na wnioskowa , e e-podr cznik 
dominuje na lekcjach, z czego wi kszo  uczniów jest zadowolona. Natomiast w domu wol  ko-
rzysta  i korzystaj  z tradycyjnych podr czników papierowych. Wyniki bada  s  jakby sygna em, 
e aktywizuj ce formy nauczania stosowane w czasie lekcji s  dla uczniów ma o atrakcyjne. Na-

uczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainteresowa  uczniów, dlatego chc , aby na pewnych 
etapach lekcji zast powa  go komputer.  

S o w a  k l u c z o w e: e-podr cznik, podr cznik szkolny, nauczanie, edukacja, technologie 
informatyczne 

1. Wprowadzenie 

Nowe technologie informatyczne pozwalaj  na zmian  dotychczasowych metod w pracy 
dydaktycznej. Wprowadzanie nowych form pracy powinno stymulowa  aktywno  eduka-
cyjn  ucznia. W dzisiejszych czasach dzieci dobrze odnajduj  si  w przestrzeni wirtualnej, 
ch tnie korzystaj c z komputera czy tabletu. Proces nauczania i uczenia si  dzi ki dost powi 
do Internetu oraz coraz wi kszej dost pno ci e-podr czników pozwala organizowa  kszta ce-
nie uczniów z wykorzystaniem ró nych formy przekazu.  

Korespondencja w sprawie artyku u: prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Pa ko, Ma opolska Wy sza Szko a Eko-
nomiczna, Wydzia  Nauk Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów,  
Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: jan.pasko@mwse.edu.pl. 
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Szko a stoi przed trudnym zadaniem umiej tnego wykorzystania komputera w procesie 
kszta cenia. Zmieniaj ca si  rzeczywisto  powoduje, e pami ciowe opanowywanie materia-
u musi przekszta ci  si  w metody poszukiwawcze, gromadzenie i analiz  informacji. Jest to 

sposób na efektywne przygotowanie dziecka do ycia i funkcjonowania w dzisiejszym wie-
cie. Ogromn  rol  przypisuje si  nauczycielom, którzy nie tylko musz  posiada  wiedz
i umiej tno ci wykorzystania programów komputerowych, ale te  powinni kompetentnie 
i twórczo pos ugiwa  si  nimi w procesie kszta cenia. Z przeprowadzonych bada  wynika, e
ju  dziesi  lat temu uczniowie stawiali do  du e wymagania nauczycielom w zakresie sto-
sowania technik informatycznych. Najwi ksze oczekiwania, oprócz nauczycieli informatyki, 
mieli wobec nauczycieli chemii, fizyki i matematyki (Pa ko, 2006, s. 136–141). 

Po dany jest w tej sytuacji „animator wskazuj cy drogi do wiedzy”. Najwa niejszym 
zadaniem nauczycieli jest wykszta cenie u uczniów umiej tno ci odnalezienia warto ciowych 
informacji. Proces nauczania i uczenia si  z pomoc  nowych mediów pozwala popularyzowa
my lenie twórcze. Szko a powinna wspiera  ucznia, pomaga  odkrywa , analizowa , inter-
pretowa  poj cia i znaczenia oraz krytycznie postrzega  rzeczywisto . Dzi ki temu ucznio-
wie potrafi  zadawa  pytania, zastanawiaj  si  nad tym, co si  dzieje, a tak e s  w stanie pla-
nowa  w asn  przysz o  (Juszczyk, Siemieniecki, 2002, s. 337–338). 

Wszelkie zmiany, jakie dokonuj  si  w ostatnich latach, oraz dynamiczny rozwój po-
woduj , e cz owiek musi by  przygotowany na dostosowywanie si  do nowych sytuacji 
w wielu dziedzinach dzia alno ci. Jedn  z nich jest pojawienie si  sieci komputerowych 
w komunikacji masowej. Nowoczesno  wymaga zetkni cia si  z technik  informatyczn .
Polska szko a umo liwia uczniom prac  z komputerem od pierwszej klasy szko y podsta-
wowej, kiedy to zaj cia komputerowe s  dla dzieci obowi zkowe. Podczas tych lekcji dzie-
ci wicz  umiej tno ci pracy przy komputerze, tworz c rysunki, teksty, animacje, rozwijaj
ponadto swoje zainteresowania (Podstawa programowa…, 2012). 

Podr cznik jest dobr  metod  dzia ania nauczyciela, który swobodnie planuje proces 
kszta cenia. Znacz cy jest dzi  dost p do wysokiej jako ci materia ów edukacyjnych. Podczas 
pracy na zaj ciach nauczyciel sam je wykorzystuje oraz proponuje swoim uczniom. Nowocze-
sne technologie wytyczy y nowy kierunek rozwoju wspó czesnej edukacji. Cyfryzacja polskiej 
szko y doprowadzi a do powstania nowego typu podr cznika. Wersja papierowego podr czni-
ka zosta a uzupe niona o e-podr cznik. Na pocz tku zastanawiano si , czym ma by  ten nowy 
rodzaj podr cznika. Czy b dzie to tylko podr cznik szkolny, ale dost pny w komputerze, czy 
b dzie on zawiera  specjalne materia y opracowane za pomoc  narz dzi internetowych, 
uwzgl dniaj c pomys y na aktywne uczenie si , a mo e e-podr cznik umo liwi dope nienie 
tradycyjnych podr czników o zestawy wicze  i prezentacji (Czetwerty ska, 2012, s. 8–11). 

Klasyczny podr cznik jest stosowany od wieków i bardzo mocno zaznaczy  swoj
obecno  i pozycj  w procesie kszta cenia. E-podr cznik jest kolejnym etapem w rozwoju do-
st pu do wiedzy. Oznacza to, e ka dy mo e w sposób funkcjonalny i nieograniczony korzy-
sta  z konkretnego zbioru. Istot  powstania projektu e-podr czników jest to, e korzystanie 
z nich b dzie mo liwe w ka dym momencie, ale te  – co wa niejsze – dost p do wiedzy 
b d  mia y osoby cierpi ce na wszelkiego rodzaju niepe nosprawno ci (Wojewodzic, 2013, 
s. 66–67). Podr czniki te przygotowywane s  przez specjalne zespo y z o one z pracowników 
uczelni wy szych, redaktorów, metodyków, nauczycieli, przy wspó pracy z uczniami i rodzi-
cami. Dzi ki temu mo liwa jest zmiana lub przekszta canie tre ci e-podr czników (Pleba -
ska, 2014, s. 76–77).  
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E-podr cznik pozwala dobra  materia  do realizacji na lekcji tak, aby odpowiada  uczniom 
i nauczycielom. Nauczyciele dostaj  mo liwo  stworzenia swojej wersji e-podr cznika z wy-
korzystaniem posiadanych zasobów w asnych i e-podr cznika. „Nowe wydanie” elektronicz-
nego podr cznika b dzie dostosowane do indywidualnych potrzeb danej klasy i jej uczniów. 
Nauczyciel mo e wybra  takie metody nauczania, jakie najbardziej mu odpowiadaj .

Podr cznik elektroniczny umo liwia uczniom aktywne zdobywanie wiedzy. Dzi ki wy-
korzystaniu ró nego rodzaju technik multimedialnych uczniowie, poprzez wykonywanie wi-
cze  interaktywnych, doskonal  w asne umiej tno ci. Praca z e-podr cznikiem umo liwia 
rozwój indywidualnego procesu kszta cenia oraz realizacj  tre ci programowych w dowol-
nym czasie, w dowolnym tempie, a tak e nieograniczon  liczb  powtórze  zamieszczonych 
w nim tre ci. Uczniowie mog  tworzy  w asne notatki. Do procesu kszta cenia w cza si
równie  media spo eczno ciowe, które pozwalaj  na prac  w grupach, czy te  zadania projek-
towe w wersji online (Pokrzycka, 2015, s. 48–49). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje dziesi  elementów, które mo na wyko-
na  z pomoc  e-podr cznika, a nie mo na zrobi  z wydaniem papierowym. Wymienia takie 
mo liwo ci, jak (MEN, 2015): 

s uchanie audio, 
ogl danie wideo, 
podkre lanie tekstu (bez niszczenia ksi ki), 
rozwi zywanie testów, 
kopiowanie fragmentów do cytatów, 
powi kszanie zdj ,
automatyczne sprawdzanie niezrozumia ych terminów czy s ów, 
zabranie wszystkich ksi ek (wersja cyfrowa) na wyjazd, wakacje, 
wysy anie wiadomo ci e-mail do nauczyciela, 
t umaczenie tekstu na inne j zyki.

Aktualny post p technologiczny umo liwia aktywne zdobywanie wiedzy. Podr cznik 
tradycyjny utrudnia  aktywno  ucznia, który „odbiera ” gotow  wiedz  od nauczyciela. 
Dzi ki elektronicznym podr cznikom szko a mo e przesta  wydawa  si  nudna. Uczniowie 
ch tniej podejm  wyzwania, jakie stawia  b d  nauczyciele. Dzieci i m odzie  rozwin
w asne kszta cenie poprzez twórcz  prac , kreatywnie i z zaanga owaniem zrealizuj  po-
stawione przed nimi zadania. 

E-podr czniki pozwalaj  na przeprowadzenie lekcji w ca o ci w klasie szkolnej, mog
by  równie  wykorzystywane poza szko . Przyk adami zastosowa  e-podr czników s :
prace domowe uczniów (z pomoc  e-podr cznika), lekcje multiprzedmiotowe, ró nego ro-
dzaju metody prowadzania zaj  – odwrócona klasa, WebQest, metoda projektu, ekspery-
mentu, metoda rywalizacji, game based learning (edukacja z u yciem gier). 

Lekcja z wykorzystaniem e-podr cznika mo e by  przeprowadzona w formie nauczania 
tradycyjnego przy pomocy tre ci zawartych w elektronicznym podr czniku. B dzie to uatrak-
cyjnienie lekcji. Zdobywanie wiedzy odbywa  si  b dzie za pomoc  tre ci e-podr cznika, ze 
wspó dzia aniem ró nych innych metod, dowolnie wybranych przez prowadz cego. Drugim 
rodzajem lekcji mo e by  nauczanie e-learningowe. W tym wypadku e-podr cznik jest sto-
sowany do wyszukiwania tre ci online; tak e pozosta e procesy dydaktyczne odbywaj  si
online, na przyk ad z pomoc  platformy e-learningowej. Wyst puje te  nauczanie mieszane 
(blended learning). Wykorzystywana jest wtedy tradycyjna forma nauczania, któr czy si
z e-learningiem. 
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E-podr cznik ma za zadanie s u y  uczniom i nauczycielom jako wiadomy element 
wspó czesnej edukacji. Wykorzystanie kana ów spo eczno ciowych, mo liwo  interakcji 
uczniów, praca grupowa, projekty online s  sposobem na interesuj ce wspó czesnych uczniów 
metody kszta cenia, które u atwiaj  proces samokszta cenia (Pleba ska, 2014, s. 77–80). 

Wed ug Krystyny de Mezer-Breli skiej i Józefa Skrzypczaka (2012), podr cznik elek-
troniczny opracowano po to, aby w pe ni wyczerpa  mo liwo ci nowoczesnych multime-
diów. Jest on wspó czesnym rodkiem masowego przekazu, który w sposób cyfrowy zapi-
suje informacje. To przestrze  ogromnych rozmiarów. Mo liwe jest przekazywanie infor-
macji z elektronicznych no ników (teksty, obrazy, d wi ki, filmy). 

Nauczyciele oraz uczniowie mog  wykorzystywa  takie elementy e-podr cznika, jak: 
warstwa tekstowa z danymi i ilustracjami, 
spis tre ci, który posiada aktywne linki umo liwiaj ce przej cie do wybranego 
rozdzia u lub sekcji, 
narz dzia edytorskie: pod wietlenia, notatki, zakre lacze – pozwalaj  na zazna-
czanie interesuj cych lub wa nych fragmentów, 
narz dzia wizualizacji: tak zwany zoom (przybli enie obrazu), 
mo liwo  drukowania stron, 
interaktywne s owniki. 

E-podr czniki zawieraj  dokumenty tekstowe, fotografie, filmy, nagrania, modele 3D, 
quizy, testy, gry edukacyjne. Wszystkie te elementy maj  pos u y  zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, aby jak najpe niej zrealizowa  proces nauczania i uczenia si . S  jednym 
ze sposobów zdobycia wiedzy przy u yciu nowoczesnych technologii, tak naturalnych 
w yciu ka dego wspó czesnego ucznia (Lorens, 2013, s. 39–40). 

Podr czniki elektroniczne nie zast puj  tradycyjnych podr czników. E-podr cznik to 
pomoc dydaktyczna i narz dzie, które jest uzupe nieniem, rozszerzeniem istniej cych pod-
r czników. Nauczyciel wybiera, w jaki sposób i jak  metod  b dzie pracowa . Mo e wska-
za  uczniom rozwi zywanie interaktywnych wicze  lub wybra  si  razem z nimi na wir-
tualny spacer po wybranym miejscu na wiecie. E-podr czniki pozwalaj  na prac  metod
„odwróconej klasy”, inspiruj  do tworzenia projektów badawczych (O projekcie, 2016). 

Wspó czesna edukacja ma wi c przed sob  wiele wyzwa . Zobowi zana jest do tego, 
aby uczniowie mieli nieograniczone mo liwo ci rozwoju, mogli kszta towa  zainteresowa-
nia. Nauczyciele powinni nakierowywa  podopiecznych na dzia alno  badawcz . Wszyst-
ko to za pomoc  innowacyjnych zasobów dydaktycznych. W ten sposób ucze  mo e posze-
rza  wiedz , ale równie  dokonywa  post pów w rozwoju moralnym i spo ecznym. 

E-podr czniki s wietnym narz dziem do pracy zarówno na zaj ciach lekcyjnych, jak 
i w domu. Pokazywanie filmów w klasie, ogl danie zdj  lub fragmentów tekstów za pomoc
rzutnika multimedialnego jest ciekawym sposobem na zainteresowanie uczniów wybranym 
zagadnieniem. W domu uczniowie mog  natomiast przygotowa  si  do lekcji, powtarza  ma-
teria  i utrwala  go, ale równie  odrabia  zadania domowe (Po co nam…, 2015, s. 4). 

Powszechnie na temat e-podr czników wypowiadaj  si  doro li, w du ej mierze pasjo-
naci technologii informatycznych. Ciekawe jest, jak na ich temat wypowiadaj  si  uczniowie 
maj cy do dyspozycji e-podr czniki i korzystaj cy te  z podr czników drukowanych.



58 

Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz 

E-podr cznik ma za zadanie s u y  uczniom i nauczycielom jako wiadomy element 
wspó czesnej edukacji. Wykorzystanie kana ów spo eczno ciowych, mo liwo  interakcji 
uczniów, praca grupowa, projekty online s  sposobem na interesuj ce wspó czesnych uczniów 
metody kszta cenia, które u atwiaj  proces samokszta cenia (Pleba ska, 2014, s. 77–80). 

Wed ug Krystyny de Mezer-Breli skiej i Józefa Skrzypczaka (2012), podr cznik elek-
troniczny opracowano po to, aby w pe ni wyczerpa  mo liwo ci nowoczesnych multime-
diów. Jest on wspó czesnym rodkiem masowego przekazu, który w sposób cyfrowy zapi-
suje informacje. To przestrze  ogromnych rozmiarów. Mo liwe jest przekazywanie infor-
macji z elektronicznych no ników (teksty, obrazy, d wi ki, filmy). 

Nauczyciele oraz uczniowie mog  wykorzystywa  takie elementy e-podr cznika, jak: 
warstwa tekstowa z danymi i ilustracjami, 
spis tre ci, który posiada aktywne linki umo liwiaj ce przej cie do wybranego 
rozdzia u lub sekcji, 
narz dzia edytorskie: pod wietlenia, notatki, zakre lacze – pozwalaj  na zazna-
czanie interesuj cych lub wa nych fragmentów, 
narz dzia wizualizacji: tak zwany zoom (przybli enie obrazu), 
mo liwo  drukowania stron, 
interaktywne s owniki. 

E-podr czniki zawieraj  dokumenty tekstowe, fotografie, filmy, nagrania, modele 3D, 
quizy, testy, gry edukacyjne. Wszystkie te elementy maj  pos u y  zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, aby jak najpe niej zrealizowa  proces nauczania i uczenia si . S  jednym 
ze sposobów zdobycia wiedzy przy u yciu nowoczesnych technologii, tak naturalnych 
w yciu ka dego wspó czesnego ucznia (Lorens, 2013, s. 39–40). 

Podr czniki elektroniczne nie zast puj  tradycyjnych podr czników. E-podr cznik to 
pomoc dydaktyczna i narz dzie, które jest uzupe nieniem, rozszerzeniem istniej cych pod-
r czników. Nauczyciel wybiera, w jaki sposób i jak  metod  b dzie pracowa . Mo e wska-
za  uczniom rozwi zywanie interaktywnych wicze  lub wybra  si  razem z nimi na wir-
tualny spacer po wybranym miejscu na wiecie. E-podr czniki pozwalaj  na prac  metod
„odwróconej klasy”, inspiruj  do tworzenia projektów badawczych (O projekcie, 2016). 

Wspó czesna edukacja ma wi c przed sob  wiele wyzwa . Zobowi zana jest do tego, 
aby uczniowie mieli nieograniczone mo liwo ci rozwoju, mogli kszta towa  zainteresowa-
nia. Nauczyciele powinni nakierowywa  podopiecznych na dzia alno  badawcz . Wszyst-
ko to za pomoc  innowacyjnych zasobów dydaktycznych. W ten sposób ucze  mo e posze-
rza  wiedz , ale równie  dokonywa  post pów w rozwoju moralnym i spo ecznym. 

E-podr czniki s wietnym narz dziem do pracy zarówno na zaj ciach lekcyjnych, jak 
i w domu. Pokazywanie filmów w klasie, ogl danie zdj  lub fragmentów tekstów za pomoc
rzutnika multimedialnego jest ciekawym sposobem na zainteresowanie uczniów wybranym 
zagadnieniem. W domu uczniowie mog  natomiast przygotowa  si  do lekcji, powtarza  ma-
teria  i utrwala  go, ale równie  odrabia  zadania domowe (Po co nam…, 2015, s. 4). 

Powszechnie na temat e-podr czników wypowiadaj  si  doro li, w du ej mierze pasjo-
naci technologii informatycznych. Ciekawe jest, jak na ich temat wypowiadaj  si  uczniowie 
maj cy do dyspozycji e-podr czniki i korzystaj cy te  z podr czników drukowanych.
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2. Badania 

Celem przeprowadzonych bada  by o zdobycie informacji na temat stosunku uczniów 
do e-podr czników w porównaniu z podr cznikami drukowanymi. Na potrzeby bada  po-
stawiono hipotez : Uczniowie korzystaj cy z e-podr czników s  z nich w pe ni zadowoleni 
i przedk adaj  je nad podr czniki drukowane. 

Badania zosta y przeprowadzone w 2016 roku w dwóch szko ach (w jednej znajdowa-
a si  szko a podstawowa i gimnazjum) na terenie gminy Tarnów w klasach, w których 

uczniowie korzystali z e-podr czników.
W tabeli 1 zosta y umieszczone dane dotycz ce wieku i liczby uczniów w klasach, 

w których przeprowadzono badania. 

Tabela 1. Dane dotycz ce wieku i liczby badanych 

Szko a Klasa Wiek Liczba uczniów 

Szko a Podstawowa  
w Zawadzie IV–VI 11–13 lat 23 

Gimnazjum w Zawadzie I–III 14–16 lat 32 

Szko a Podstawowa  
w Jod ówce-Wa kach IV–VI 11–13 lat 29 

Ogó em   84 

r ó d o: opracowanie w asne. 

W badaniu wzi o uczniów 84 uczniów, z czego 46,4% stanowi y dziewcz ta, a 53,6% 
ch opcy. Uczniowie szko y podstawowej w miejscowo ci Jod ówka-Wa ki stanowili 34,5% 
badanych (20 dziewcz t i 9 ch opców). Wi kszo  ankietowanych uczniów, czyli 65,5%, 
ucz szcza a do szko y w Zawadzie. 13 badanych uczy o si  w klasie IV, 21 w klasie V, na-
tomiast 18 w klasie VI. Do I klasy gimnazjum ucz szcza o 14 uczniów, do II – 10, nato-
miast do klasy III – 8 uczniów. 

Oko o 15% ankietowanych oszacowa o czas sp dzony przy komputerze na 3–4 godzi-
ny dziennie. Natomiast oko o jedna pi ta uczniów sp dza a przy komputerze kilka godzin 
w tygodniu. Trzy osoby nie udzieli y odpowiedzi. Czas sp dzony przy komputerze ilustruje 
rysunek 1.  
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3. Wnioski 

Przyj ta hipoteza badawcza potwierdzi a si  w odniesieniu do wykorzystania  
e-podr cznika podczas lekcji. Natomiast nie potwierdzi a si  wzgl dem domowej pracy 
ucznia.

Kompleksowa analiza odpowiedzi na pytana pozwala na wyodr bnienie dwóch obra-
zów korzystania z e-podr cznika. Jednym z nich jest podr cznik jako materia  do przygo-
towywania si  do lekcji, czyli do pracy domowej ucznia. W tym przypadku nie jest on 
przez uczniów preferowany. Z niektórych wypowiedzi wynika, e prawdopodobnie jest on 
trudniejszy i bardziej czasoch onny w stosowaniu ni  podr cznik papierowy. Drugi, pe -
niejszy obraz dotyczy korzystania z podr cznika w czasie lekcji. Z uzyskanych odpowiedzi 
mo na wnioskowa , e uczniowie chcieliby korzysta  z e-podr cznika na lekcji, upatruj c
w nim jej uatrakcyjnienia poprzez filmy, testy.  

Jednak dok adna analiza uzyskanych odpowiedzi sk ania do stwierdzenia, e wiele 
spo ród nich ma charakter deklaratywny. Uczniowie wiedz , jak by  powinno, jednak nie 
korzystaj  z tego. Pisz , e zalet  jest atwa dost pno  e-podr cznika, ale ograniczaj  si
do korzystania z niego w szkole.  

Natomiast z dok adnej analizy wy ania si  do  niepokoj ce stwierdzenie. E-podr cznik 
zaczyna dominowa  na lekcji nad nauczycielem. Czy by Jan Amos Kome ski mia  racj ,
twierdz c, e w procesie edukacji wa niejszy od nauczyciela jest podr cznik? 

Wyniki bada  s  jakby sygna em, e nauczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainte-
resowa  uczniów, dlatego chc  oni, aby na pewnych etapach lekcji zast powa  go komputer. 
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3. Wnioski 
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E-textbook versus paperback textbook in the eyes of pupils 

A b s t r a c t: Due to the development of computer techniques and the common use of computers 
and the Internet, a new type of school textbooks called e-textbooks has appeared. Studies have 
been carried out on a selected group of students who have previously used classic textbooks, called 
paperback textbooks, and who are currently using e-textbooks. The main aim of these studies was 
to obtain information about the type of textbooks that pupils prefer. Studies have been conducted 
on a group of 84 pupils from schools in Zawada and Jod ówka-Wa ki. Based on the analysis of the 
pupils’ answers, it can be concluded that e-textbooks dominate during classes, and most of pupils 
are happy because of that. However, they prefer to use, and use, traditional paperback textbooks at 
home. The results of the studies are a signal indicating that the choice of interactive teaching 
methods during classes is not very compelling for pupils. A teacher cannot get pupils interested 
which is why they prefer for him to be substituted by a computer at certain stages of the class. 
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