
Pracownia Matematyki IBE 
Jak wprowadzać zmiany  w  nauczaniu 
matematyki? 



 Jaka matematyka? 

 Diagnoza, czyli informacja, co zmieniać 

 Metoda, czyli narzędzia naprawcze: 

 ‒ co i jak robić na lekcjach, 

 ‒ metody pracy nauczycieli, 

 ‒ sposoby współpracy nauczycieli. 

 

  

 

 



 JAKA MATEMATYKA 



 Badanie nauczania matematyki 

W czasie badania uczniowie rozwiązywali specjalnie przygotowany test. 

Składał się on z dwóch rodzajów zadań: 
 

 typowych zadań rachunkowych lub tekstowych, wymagających 

jedynie opanowania podstawowych umiejętności matematycznych. 
 

 zadań nietypowych, w których trzeba się było wykazać rozumieniem 

istoty używanych pojęć matematycznych i rozumowaniem. 



 Badanie nauczania matematyki 

Jaką liczbę należy wpisać w okienko? 
 
38 – 6 + 9 – 7 =  
 
 
 A. 16  B.  34  C.  42  D.  60 
 

Przykład zadania typowego 
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Przykład zadania nietypowego 

40 cm 

Maciek i Agata chcą zmierzyć wysokość drzwi. Mają 

dwie listewki, każdą o długości 130 cm. Na rysunku 

pokazano, jak mierzą drzwi. Jaka jest wysokość 

drzwi? 

 A. 170 cm   B. 180 cm   

 C. 220 cm         D. 260 cm 
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Zadania nietypowe 

Zadania typowe 

Szkoła A 

Szkoła B 



 Badanie nauczania matematyki 

Szkoła  A (‒ 1,6 , 1,6). Bardzo słabe wyniki w zadaniach typowych, 
świetne wyniki w zadaniach nietypowych. 

Czynniki, które mogły się przyczynić do słabego opanowania rachunków: 
 

 Praca domowa sprawdzana pobieżnie i niesystematycznie.  
 

 Każde zadanie uczeń rozwiązuje sam w ławce. Nauczyciel zapisuje na 
tablicy wynik podany przez jednego z uczniów.  
Brak dyskusji o błędnych rozwiązaniach. 
 

 Sporo uczniów w tej klasie to dzieci bardzo bystre i żywiołowe. Nudzą 
się przy sztampowych zadaniach rachunkowych. Nauczyciel bardzo 
często zbyt nisko ustawiał poprzeczkę trudności zadań rachunkowych.  
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Szkoła  A (‒ 1,6 , 1,6). Bardzo słabe wyniki w zadaniach typowych, 
świetne wyniki w zadaniach nietypowych. 

Czynniki, które mogły wpłynąć na dobre wyniki w zadaniach  
wymagających rozumowania : 
 

 Nauczyciel starannie wprowadza pojęcia i własności matematyczne 
za pomocą rozmaitego typu modeli, używa liczmanów, modeli brył, 
klocków. 

 

 Przy rozwiazywaniu zadań problemowych nauczyciel zachęca do 
prezentowania innych metod rozwiązania. 
 

 Uczniowie mają dodatkowe zajęcia matematyczne, na których 
rozwiązują ciekawsze i trudniejsze zadania. 
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Czynniki, które mogły wpłynąć na słabe wyniki w zadaniach  
wymagających rozumowania: 
 
 

 Mało zadań problemowych rozwiązywanych na lekcjach, prawie  
w ogóle takie zadania nie są zadawane do domu. 
 

 Jeśli się już jakieś nietypowe zadanie pojawi na lekcji, to nauczyciel 
prowadzi uczniów do rozwiązania, zadając szczegółowe pytania 
pomocnicze. Każde zadanie rozwiązane jest tylko jedną metodą. 
Uczniowie nie mają na ogół możliwości przedstawienia swoich 
pomysłów. 

Szkoła B (0,4, ‒ 0,8). Lepsze od średniej wyniki w zadaniach 
typowych. Bardzo słabe wyniki w zadaniach nietypowych. 
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Szkoła B (0,4, ‒ 0,8). Lepsze od średniej wyniki w zadaniach 
typowych. Bardzo słabe wyniki w zadaniach nietypowych. 

Czynniki, które mogły się przyczynić do niezłego opanowania rachunków: 
 
 

 Prawie wszystkie rozwiązywane na lekcjach zadania to zadania 
rachunkowe lub proste zadania tekstowe.  

 

 W zadaniach rachunkowych nauczyciel dopuszcza różne metody 
obliczeń tego samego przykładu. 

 

 Zadania domowe to niemal wyłącznie zadania rachunkowe. Nauczyciel 
zawsze sprawdza pracę domową i omawia błędy popełnione w niej 
przez uczniów. 

 

 W opinii nauczyciela, matematyka na tym poziomie to liczenie. 



 JAKIE NAUCZANIE? 



 

Kosze z jabłkami 

W pierwszym koszu jest 14 jabłek, a w drugim 6 jabłek. Ile jabłek 

trzeba przełożyć z pierwszego do drugiego kosza, żeby w obydwu 

było po tyle samo jabłek? 



Prezentator
Notatki do prezentacji
Ponad 40% badanych trzecioklasistów poprawnie rozwiązało to zadanie. Wśród nich byli uczniowie, którzy jako odpowiedź zapisali tylko liczbę 4. Ale aż 25% badanych zapisało działania pozwalające stwierdzić, ile jabłek należy przenieść, np.: 14 + 6 = 20, 20 : 2 = 10 albo 14 – 4 = 10 albo 6 + 4 = 10 albo 14 – 6 = 8, 8 : 2 = 4. Na ustaleniu, że w obu koszach musi być po 10 jabłek poprzestało 13% uczniów. Być może ci uczniowie zbyt mocno skupili się na ustaleniu równej liczby jabłek w koszach i uznali, że to już pełne rozwiązanie zadania. Także 13% uczniów obliczyło tylko, że różnica jabłek między koszami wynosi 8. Być może ci uczniowie nie umieli wymyślić dalszej drogi postępowania. 
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 DIAGNOZA 



 Sprawność rachunkowa  



 Rozgrzewka  

Proszę obliczyć w pamięci: 

21 + 52 

80 ‒ 23 

26 + 38 

81 ‒ 18 

= 73 

= 57 

= 64 

= 63 



 

              Zadanie Dodawanie i odejmowanie 

 

 

 

 

       

 

      

 

Zadanie z  Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów 2014  (OBUT) 









Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza. 
  
Ile czasu upłynie tego dnia od wschodu do 
zachodu słońca?  
Wybierz odpowiedź spośród podanych. 
  
A. 12 godzin i 52 minuty * 
B. 13 godzin i 8 minut 
C. 13 godzin i 32 minuty 
D. 13 godzin i 52 minuty 

  

Marzec 2015 

31 
Wtorek 

 
        Wschód słońca 6:14 

  
         Zachód słońca 19:06 

  
90. dzień roku 

  

Zadanie z Diagnozy umiejętności szóstoklasistów (DUSZa) 



Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza. 
  
Ile czasu upłynie tego dnia od wschodu do zachodu słońca?  
Wybierz odpowiedź spośród podanych. 
  
A. 12 godzin i 52 minuty * 
B. 13 godzin i 8 minut 
C. 13 godzin i 32 minuty 
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Zadanie z Diagnozy kompetencji gimnazjalistów (DKG) 

33 ∙ 34

(33)4
= 

37

312
= 37−12 = 3−5 



Zadanie z Diagnozy kompetencji gimnazjalistów (DKG) 

51% 25% 19% 6% 

33 ∙ 34

(33)4
= 

37

312
= 312−7 = 35 



51% 25% 19% 6% 



 DZIAŁANIA PO DIAGNOZIE 

























Czy potrafisz zbudować figurę przestrzenną, której widok 
przedstawiono na rysunkach poniżej? 
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