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Wybrane problemy edukacji technicznej z wykorzystaniem 

symulacji komputerowej na przykładzie korelacji wagi 

pojazdów ci��arowych i u�ycia infrastruktury drogowej 

Oczywiste jest, �e edukacja wczesnoszkolna dzieci stanowi fundament 

[Adamek 2000] pod przyszłe kształcenie i wychowanie. Postawy ukształtowane 

w tym okresie mog
 przyczyni� si� do wzrostu przestrzegania przez uczniów 

norm społecznych w przyszło�ci. Rola nauczycieli w tym procesie jest szczegól-

na, zwłaszcza ze wzgl�du na potrzeb� poł
czenia roli opiekuna (wzoru) oraz 

utrwalenia podstaw systematycznej pracy słu�
cej przyswajaniu wiedzy. Niektó-

re szkodliwe zachowania w �yciu dorosłym mog
 wynika� z deficytów wiedzy 

lub niewła�ciwego zrozumienia zasad funkcjonowania społecze�stwa. Z tego 

wzgl�du istotne jest, aby efektywnie zrealizowa� cele edukacyjne równie�
w dziedzinie respektowania norm współ�ycia społecznego. 

Tradycyjne [B�dkowska 2011] metody edukacji, oparte na przygotowanych 

przez ekspertów programach, pozbawione cz�sto kontekstu, realizowane 

i egzekwowane przez nauczycieli przyczyniaj
 si� do biernego zachowania 

uczniów. Przez pedagogów kontrolowana jest przede wszystkim wiedza teore-

tyczna. W dynamicznie zmieniaj
cym si� społecze�stwie szkoły otwarte na od-

krywanie indywidualnych zdolno�ci uczniów, pomagaj
ce dzieciom pozna�  
i zrozumie� otaczaj
cy �wiat poprzez wykorzystanie ich naturalnych talentów, 

według autorów, osi
gaj
 lepsze rezultaty dydaktyczne. Mo�na domniemywa�, 
�e niska efektywno�� procesu dydaktycznego wywoła luk� w wiedzy, która 

ewentualnie ujawni si� np. przez wypalanie traw. Oczywista szkodliwo�� takie-

go działania doprowadzaj
cego do faktycznego unicestwienia naturalnej struktu-

ry biologicznej gleby i stwarzaj
cego dodatkowo wysokie zagro�enie po�arowe 

obszarów le�nych pozostaje nierozpoznana prawidłowo przez sprawców. Pomi-

mo oczywistych negatywnych skutków wypalania traw z obserwacji autorów 

wynika, �e proceder ten w dalszym ci
gu jest stosowany w Polsce. Wskazuje to 

na potrzeb� dalszego prowadzenia działa� edukacyjnych, aby odej�� od �re-

dniowiecznych zwyczajów uprawy roli. 

Problem w
tpliwej optymalizacji kosztów dzi�ki przewozom towarów prze-

ci
�onymi samochodami ci��arowymi wymaga równie� rozwi
zania poprzez 

przedsi�wzi�cie szeregu działa�, zwłaszcza w zakresie edukacji. Wdro�enie od-
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powiednio przygotowanych programów dydaktycznych dla dzieci i młodzie�y 

w dłu�szym okresie czasu z pewno�ci
 przyczyni si� do zredukowania tego pro-

cederu. Starania takie wydaj
 si� uzasadnione, zwłaszcza je�eli we�miemy pod 

uwag�, �e skala destrukcji spowodowana nadmiern
 eksploatacj
 dróg jest 

ogromna. Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, 

�e na koniec 2012 r. a� 37,3% [Raport o stanie…] dróg krajowych było w stanie 

niezadowalaj
cym lub złym. Zwa�ywszy, �e �redni koszt budowy jednego kilo-

metra autostrady w Polsce wynosił 9,61 mln EUR [CAS 2013], opracowanie  

i wdro�enie metodyki nauczania stanowi zapewne znikomy odsetek kosztów, 

jakie bud�et pa�stwa musi ponie�� na restytucj� dróg. 

Potrzeba edukowania uczestników ruchu drogowego od najmłodszych lat jest 

niezaprzeczalna. Jednak w szkołach podstawowych w ramach zaj�� technicznych, 

na których realizowane jest nauczanie z zakresu komunikacji drogowej, ze wzgl�-
du na niewielk
 liczb� godzin (1 godzina lekcyjna tygodniowo) nie s
 poruszane 

zagadnienia wytrzymało�ci materiałów, które mogłyby uzmysłowi� problem prze-

ci
�onych pojazdów i ich wpływu na infrastruktur� drogow
. Jednak prawie we 

wszystkich szkołach jest dost�p do pracowni komputerowej, gdzie mo�na przed-

stawi� to zagadnienie przy u�yciu aplikacji informatycznej. Takie podej�cie wy-

maga mniej czasu, ale jednocze�nie mo�na osi
gn
� zamierzony efekt. 

Omówiony poni�ej program ma by� pomocny w zrozumieniu wpływu prze-

ci
�onych pojazdów na koszty zwi
zane z utrzymaniem dróg w takim stanie, 

jakiego wszyscy by sobie �yczyli (ł
cznie z osobami odpowiedzialnymi za ich 

niszczenie). Zaprezentowany na rys. 1 schemat blokowy przedstawia ogólnie 

etapy działania programu. 

Rys. 1. Schemat blokowy symulatora kosztów transportu przeci��onymi pojazdami 
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Na rys. 2 został przedstawiony jeden z formularzy proponowanej aplikacji, 

w którym u�ytkownik b�dzie miał mo�liwo�� zdefiniowania warto�ci wybra-

nych parametrów symulacji, takich jak typ drogi, rodzaj nawierzchni czy odse-

tek przeci
�onych samochodów ci��arowych. Po naci�ni�ciu przycisku „Start” 

ucze� mo�e zapozna� si� z wynikami symulacji. 

Rys. 2. Okno aplikacji słu��ce do okre�lenia parametrów symulacji 

Rys. 3 przedstawia przykład wybranych wyników symulacji. Na ka�dym 

wykresie zestawione zostan
 ze sob
 wyniki w przypadku, gdy drogi byłyby 

u�ytkowane zgodnie z przepisami oraz gdy s
 nadmiernie obci
�one. W tym 

przykładzie zaprezentowano takie aspekty, jak: wcze�niejsze zu�ycie drogi, 

bilans zysków przedsi�biorcy oraz, najwa�niejsze, kosztów ponoszonych na 

utrzymanie infrastruktury drogowej. Jak mo�na zauwa�y�, ka�dy dodatkowy 

wydatek ponoszony na przywrócenie drodze odpowiedniego stanu powoduje, i�
inne potrzeby społeczne b�d
 musiały zosta� skre�lone z listy wydatków, co 

zostało zilustrowane odpowiednim rysunkiem. Ma to na celu uzmysłowienie 

najmłodszym faktu, i� niszczenie dobra wspólnego oznacza faktyczn
 strat�, 
która mo�e niekonieczne dotyczy tej osoby bezpo�rednio, ale wpływa na ró�ne 

aspekty �ycia codziennego. 

Na ko�cu programu, w celu ugruntowania zdobytej wiedzy, u�ytkownik b�-
dzie poproszony o odpowied� na kilka pyta� i uzupełnienie prostych zda� lo-

gicznych, np. „Dobro nie moje nie jest niczyje. Dobro wspólne nie jest …” 
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Rys. 3. Okno aplikacji przedstawiaj�ce wyniki symulacji 

Mo�liwo�� przeprowadzenia symulacji komputerowych w znacz
cy sposób 

redukuje koszty zwi
zane z przedstawieniem problemu niszczenia infrastruktury 

drogowej przez pojazdy przeci
�one. Alternatywnym rozwi
zaniem jest organi-

zacja wycieczek szkolnych do stacji wa�enia pojazdów w ruchu i obserwacja 

post�puj
cej degradacji nawierzchni jezdni. Jednak ze wzgl�du na zło�ono��
systemów WIM oraz horyzont czasu, w którym proces ten przebiega, szanse na 

osi
gniecie zbli�onych efektów dydaktycznych s
 znikome. 

Zaproponowany w niniejszym artykule program komputerowy, wspomaga-

j
cy proces edukacyjny, mo�e by� wykorzystany w ró�nych strategiach naucza-

nia. Stanowi warto�ciowe �wiczenie utrwalaj
ce wiedz� z zakresu norm spo-

łecznych. Drogi publiczne jako dobro wspólne całego społecze�stwa s
 dost�pne 

dla ka�dego w celu realizowania własnych, �yciowych strategii. Dost�p do tej 

przestrzeni publicznej mo�e mie� ka�dy. Jedynym warunkiem jest przestrzega-

nie zasad okre�lonych dla ka�dej grupy uczestników ruchu drogowego zapisa-

nych we wła�ciwych przepisach. Oczywiste jest, �e niektóre oczekiwania grup 

interesariuszy b�d
 antagonistyczne. Jednakowo�, wła�nie dzi�ki temu, �e po-

szczególni u�ytkownicy s
 w stanie zrezygnowa� z cz��ci własnych oczekiwa�, 
system transportowy mo�e efektywnie funkcjonowa�, realizuj
c wypracowany 

konsensus. 
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�wiadomo��, �e firma transportowa mo�e przewozi� towary, realizuj
c w ten 

sposób własne cele gospodarcze, dzi�ki temu �e pozostali uczestnicy ruchu zre-

zygnowali z cz��ci własnych oczekiwa�, powinna wzbudzi� komplementarne 

zachowanie w trosce o innych, cz�sto słabiej chronionych interesariuszy. 
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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano przykład komputerowego wspomagania dydak-

tyki w zakresie kształcenia kultury technicznej w ramach przedmiotu zaj�� tech-

nicznych. Program zasadniczo adresowany jest do odbiorcy z klas IV–VI szkoły 

podstawowej, jakkolwiek jego przeznaczenie do wykorzystania w edukacji do-

rosłych uczestników ruchu drogowego jest oczywiste w realiach naszego kraju. 

Zaproponowany w materiale program komputerowy jest odpowiedzi
 na ziden-

tyfikowany problem zwi
zany z przeci
�aniem samochodów ci��arowych. Zna-

czenie społeczne poruszanego zagadnienia jest istotne z uwagi na powszechno��
wyst�powania tego zjawiska oraz wysokie koszty społeczne zwi
zane z ko-

nieczno�ci
 restytucji infrastruktury drogowej. 

Słowa kluczowe: przeci
�one ci��arówki, koszt restytucji infrastruktury drogo-

wej, edukacja młodzie�y. 



164

Selected problems of technical education with the use of computer 

simulation as an example of correlation between trucks weight and 

road infrastructure damage

Abstract 

In the paper an example of computer assistance in teaching in the field of 

technical culture education as a part of the technical classes is presented. The 

program is addressed to classes IV–VI of the elementary school, however, it is 

obvious that in the realities of our country it is also necessary for educating adult 

traffic participants. Program proposed in this material is an answer to the identi-

fied problem connected with the overloaded lorries. The social importance of the 

touched subject is significant, due to the commonness of such phenomenon, as 

well as the high social costs associated with the necessity of the road infrastruc-

ture restitution. 

Key words: overloaded trucks, cost of road infrastructure restoration, youth 

education. 


