
liczba, cyfraliczba, cyfra



Nowa podstawa Programowa Nowa podstawa Programowa 
KsztaKształłcenia Ogcenia Ogóólnegolnego

Podstawa programowa to zapis tego, czego 
państwo polskie zobowiązuje się nauczyć
przeciętnie uzdolnionego ucznia.

Nowa podstawa określa to, co uczeń powinien 
umieć.

Podstawa nie opisuje tego, co ma być przerabiane
na lekcjach, lecz to, czego uczeń ma być

nauczony, a ściślej: czego będzie się od niego
wymagać



Nowa Podstawa ProgramowaNowa Podstawa Programowa

Do najwaDo najważżniejszych  umiejniejszych  umiejęętnotnośści ci 
zdobywanych przez ucznia w trakcie zdobywanych przez ucznia w trakcie 
ksztakształłcenia ogcenia ogóólnego w szkole lnego w szkole 
podstawowej nalepodstawowej należży m.in..:y m.in..:

MyMyśślenie matematyczne lenie matematyczne –– umiejumiejęętnotnośćść
korzystania z podstawowych narzkorzystania z podstawowych narzęędzi dzi 
matematyki w matematyki w żżyciu codziennym oraz yciu codziennym oraz 
prowadzenie elementarnych rozumowaprowadzenie elementarnych rozumowańń
matematycznych.matematycznych.



Podstawa dla edukacji początkowej określa 
minimalną wiedzę i minimalne 
umiejętności, jakie powinien posiadać
uczeń promowany z klasy III do IV.



Ogólnym założeniem jest to, że nauczyciel 
ma prawo uczyć więcej, niż jest zapisane 
w podstawie, ale nie kosztem tego, czego 
się będzie wymagać.

Podstawa nie okrePodstawa nie okreśśla metod, form la metod, form 
organizacji procesu dydaktycznegoorganizacji procesu dydaktycznego



Jeśli nauczyciel uważa, że jakiś temat jest ważny i 
jego uczniowie są w stanie to opanować oprócz 
tego, co jest wymagane, to może włączyć ten 
temat do swego programu pomimo, że nie ma 
go w podstawie.

Nauczyciel może skorzystać z programu,  dokonać
modyfikacji lub opracować własny, nie może 
jednak podczas takich działań pominąć
podstawy programowej.



Wymagania szczegWymagania szczegóółłoweowe

Ogólnikowe hasło często prowadzi do 
zawyżania wymagań. 

Wymagania w nowej podstawie są
sformułowane tak dokładnie, jak to się
dało zrobić. (Z.Semadeni)(Z.Semadeni)



WymaganiaWymagania szczegszczegóółłowe podstawy owe podstawy 
programowejprogramowej

Precyzyjne określenie treści ma zdaniem 
Zbigniewa  Semadeniego

� chronić ucznia przed interpretacją
zawyżającą wymagania, 

� próbować ograniczać tendencję do zbyt 
trudnych podręczników. 



Specjalnie opracowane zostaSpecjalnie opracowane zostałły osobne y osobne 
wymagania po I klasie, aby chroniwymagania po I klasie, aby chronićć dzieci dzieci 
przed zawyprzed zawyżżonymi wymaganiami.  onymi wymaganiami.  

Nowe wymagania po I klasie sNowe wymagania po I klasie sąą zblizbliżżone do one do 
tych, kttych, któóre dotre dotąąd byd byłły w ostatnim roku y w ostatnim roku 
przedszkola lub klasy zerowej, ale sprzedszkola lub klasy zerowej, ale sąą tak tak 
opracowane, aby uniknopracowane, aby uniknąćąć m.in.. m.in.. 
powtpowtóórzerzeńń..



Zmiana z klasy III do IV Zmiana z klasy III do IV ––
wymagania zgodne z naturalnym wymagania zgodne z naturalnym 

rozwojem dzieckarozwojem dziecka
�� Zapis cyfrowy do 10000Zapis cyfrowy do 10000
�� Algorytmy dodawania i odejmowania pisemnegoAlgorytmy dodawania i odejmowania pisemnego
�� MnoMnożżenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez enie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez 

jednocyfrowejednocyfrowe
�� Dzielenie z resztDzielenie z resztąą
�� ReguRegułły kolejnoy kolejnośści wykonywania dziaci wykonywania działłaańń
�� PorPoróównywanie ilorazowewnywanie ilorazowe
�� UUłłamkiamki
�� Kilometr jako 1000 metrKilometr jako 1000 metróóww
�� Odcinki rOdcinki róównolegwnoległłe i prostopade i prostopadłłee
�� Obliczenia zegarowe z minutamiObliczenia zegarowe z minutami



Korzystne cechy dziaKorzystne cechy działłalnoalnośści ci 
matematycznejmatematycznej



UksztaUkształłtowane pojtowane pojęęcie liczby naturalnej, czterech dziacie liczby naturalnej, czterech działłaańń
Dobra technika rachunkowaDobra technika rachunkowa
UmiejUmiejęętnotnośćść zastosowania  wzastosowania  włłaaśściwociwośści dziaci działłaańń w w 

rozwirozwiąązywaniu zadazywaniu zadańń
Operowanie jednostkami miarOperowanie jednostkami miar
UksztaUkształłtowane pojtowane pojęęcie zbioru i dziacie zbioru i działłania na zbiorachania na zbiorach
UmiejUmiejęętnotnośćść schematyzowania konkretnych sytuacji schematyzowania konkretnych sytuacji 

zadaniowychzadaniowych
Stosowanie metod matematycznych w rozwiStosowanie metod matematycznych w rozwiąązywaniu zywaniu 

zadazadańń tekstowychtekstowych
UmiejUmiejęętnotnośćść korzystania z pomocy, przyjemnokorzystania z pomocy, przyjemnośćść w w 

rozwirozwiąązywaniu zadazywaniu zadańń
Odpowiedni zakres operacyjnej dojrzaOdpowiedni zakres operacyjnej dojrzałłoośści (staci (stałłoośćść))



DzieciDziecięęce liczeniece liczenie

�� Znaczenie rytmu, Znaczenie rytmu, 

�� gestu wskazywaniagestu wskazywania

�� Liczenie obiektLiczenie obiektóów , odrw , odróóżżnianie nianie 
prawidprawidłłowego od bowego od błęłędnegodnego



StaStałłoośści ci 

�� LiczebnoLiczebnośści ci 

�� DDłługougośści ci 

�� Masy Masy 

�� ObjObjęętotośści ci 



Zadania Zadania 

Zadanie 1 Zadanie 1 

Napisz dowolnNapisz dowolnąą liczbliczbęę dwucyfrowdwucyfrowąą, kt, któórej rej 
cyfry scyfry sąą rróóżżnene

Zadanie 2Zadanie 2

UUżżywajywająąc cyfr 1,3,5 napisz moc cyfr 1,3,5 napisz możżliwie liwie 
najmniejsznajmniejsząą oraz najwioraz najwięększksząą liczbliczbęę



Zadania Zadania 

Zadanie 3Zadanie 3

W pewnej liczbie dwucyfrowej cyfra W pewnej liczbie dwucyfrowej cyfra 
dziesidziesiąątek jest pitek jest pięćęć razy wirazy więększa od cyfry ksza od cyfry 
jednojednośści, jaka to liczba?ci, jaka to liczba?

Zadanie 4Zadanie 4

PomyPomyśślalałłam liczbam liczbęę dwucyfrowdwucyfrowąą, doda, dodałłam do am do 
niej  2 i otrzymaniej  2 i otrzymałłam liczbam liczbęę trzycyfrowtrzycyfrowąą. . 
JakJakąą liczbliczbęę pomypomyśślalałłam?am?



Zadania Zadania 

�� Zadanie 5Zadanie 5

�� Ogrodnik ponumerowaOgrodnik ponumerowałł kolejnymi liczbami kolejnymi liczbami 
20 skrzynek z warzywami. Ilu cyfr 20 skrzynek z warzywami. Ilu cyfr 
(znak(znakóów) musiaw) musiałł do tego udo tego użżyyćć??

�� Zadanie 6Zadanie 6

�� W wieW wieżżowcu byowcu byłły 44 mieszkania. Ilu y 44 mieszkania. Ilu 
jedynek ujedynek użżyto do ich ponumerowania?yto do ich ponumerowania?



Funkcja  w kl.1Funkcja  w kl.1--33







DziaDziałłaniaania

�� Dodawanie a + b  =cDodawanie a + b  =c

�� Odejmowanie a  Odejmowanie a  --b = c b = c 

�� MnoMnożżenia a x b = cenia a x b = c

�� Dzielenie a : b = cDzielenie a : b = c



Dodawanie Dodawanie 

W zbiorze NW zbiorze N

WWłłasnoasnośści : ci : 

a)a) PrzemiennoPrzemiennośćść a+b=b+aa+b=b+a

b)b) ŁąŁącznocznośćść (a+b)+c=a+(b+c)(a+b)+c=a+(b+c)

c)c) Element neutralny 0Element neutralny 0



Odejmowanie Odejmowanie 

�� Aspekty :Aspekty :

a)a) Ubywania :  Na parkingu staUbywania :  Na parkingu stałło 10 o 10 
samochodsamochodóów, po chwili odjechaw, po chwili odjechałły 3 . Ile y 3 . Ile 
zostazostałło?o?

b)b) DopeDopełłniania : Na parkingu staniania : Na parkingu stałło 10 o 10 
samochodsamochodóów, po chwili kilka z nich w, po chwili kilka z nich 
odjechaodjechałło i zostao i zostałło 7. Ile samochodo 7. Ile samochodóów w 
odjechaodjechałło?o?



MnoMnożżenie enie 

�� WWłłasnoasnośści :ci :
a)a) PrzemiennoPrzemiennośćść

b)b) ŁąŁącznocznośćść element neutralny 1element neutralny 1

c)c) MnoMnożżenie przez 0 wynik 0enie przez 0 wynik 0

d)d) RozdzielnoRozdzielnośćść mnomnożżenia wzglenia wzglęędem dodawaniadem dodawania
(a+b)*c = a*c + b*c (a+b)*c = a*c + b*c 

e)e) RozdzielnoRozdzielnośćść mnomnożżenia wzglenia wzglęędem odejmowaniadem odejmowania
(a(a--b)*c = a*c b)*c = a*c -- b*c b*c 



dzieleniedzielenie

�� RozdzielnoRozdzielnośćść dzielenia wzgldzielenia wzglęędem dem 
dodawania i odejmowaniadodawania i odejmowania
a:(b+c) = a:b + a:ca:(b+c) = a:b + a:c
a:(ba:(b--c) = a:b c) = a:b -- a:c a:c 

�� Element neutralny 1Element neutralny 1

�� Dzielenie przez 0 niewykonalneDzielenie przez 0 niewykonalne



Dzielenie aspektyDzielenie aspekty

A)A) Mieszczenia (po kilka) : Ola miaMieszczenia (po kilka) : Ola miałła 20 a 20 
kredek. Wkredek. Włłoożżyyłła je do pudea je do pudełłek, tak, ek, tak, żże w e w 
kakażżdym z nich bydym z nich byłło po 5. Do ilu pudeo po 5. Do ilu pudełłek ek 
Ola wOla włłoożżyyłła kredki?a kredki?

B)B) PodziaPodziałłu (na ru (na róówne czwne częśęści) : Ola miaci) : Ola miałła 20 a 20 
kredek, ktkredek, któóre wre włłoożżyyłła do  4 pudea do  4 pudełłek, tak , ek, tak , 
żże w kae w każżdym z nich bydym z nich byłło po tyle samo. Ile o po tyle samo. Ile 
kredek jest w kakredek jest w każżdym pudedym pudełłku?ku?



�� Dodawanie:Dodawanie: skskłładnik + skadnik + skłładnik = sumaadnik = suma
Odejmowanie:Odejmowanie: odjemna odjemna -- odjemnik = odjemnik = 
rróóżżnicanica
MnoMnożżenie:enie: czynnik * czynnik = iloczynczynnik * czynnik = iloczyn
Dzielenie:Dzielenie: dzielna : dzielnik = iloraz dzielna : dzielnik = iloraz 



Ilustracje graficzneIlustracje graficzne

�� Tabelki funkcyjneTabelki funkcyjne

�� GrafyGrafy

�� Drzewka Drzewka 

�� OOśś liczbowaliczbowa

�� „„kwieciste pomyskwieciste pomysłłyy””



PorPoróównywanie rwnywanie róóżżnicowenicowe

�� O ile wiO ile więęcej?cej?

�� O ile mniej?O ile mniej?

�� O tyle wiO tyle więęcejcej

�� O tyle mniejO tyle mniej



PorPoróównywanie ilorazowewnywanie ilorazowe

�� Ile razy wiIle razy więęcej?cej?

�� Ile razy mniej?Ile razy mniej?

�� Tyle razy wiTyle razy więęcejcej

�� Tyle razy mniejTyle razy mniej



Zadania tekstoweZadania tekstowe

�� Zadanie1 :  zamiast liczb litery:Zadanie1 :  zamiast liczb litery:

�� MmmmmmmmMmmmmmmm 55

�� MmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm 55

44 66

A B

A B



�� Piramidy Piramidy 
15

8 7

5 3 4



++ =  38=  382 4



Liczby  w kolorach 

� n



DzieciDziecięęce liczeniece liczenie



Stadia rozwojoweStadia rozwojowe-- poziomypoziomy

Przedoperacyjne (wzrokowy)

Reprezentacja : 
a) enaktywna – manipulowanie przedmiotami

b) Ikoniczna – czynności na schematach, 
rysunkach

c) Symboliczna – nazywanie przedmiotów, słowa, 
kody

Operacji konkretnych (opisowy)

Operacji formalnych (logiczny)



Operacji konkretnych (opisowy)
a) Enaktywna – działania na klasach, 

porównywanie własności
b) Ikoniczna – ustalenie relacji, 

odpowiedniości między własnościami 
obiektu rzeczywistego i schematycznego

c) Symboliczna – opis w języku werbalnym 
cech istotnych pojęcia



Operacji formalnych (logiczny)
a) enaktywna – operatywne wykorzystanie 

opisów definicyjnych, wniosków, uogólnień
b) ikoniczna – obrazowe, schematyczne 

przedstawienie związków pomiędzy 
definicjami

c) symboliczna – konstruowanie formalnych 
definicji



Cele Cele –– podstawa podstawa 

�� 1.  wspomaganie dzieci w rozwijaniu 1.  wspomaganie dzieci w rozwijaniu 
uzdolnieuzdolnieńń oraz ksztaoraz kształłtowanie czynnotowanie czynnośści ci 
intelektualnych potrzebnych im w intelektualnych potrzebnych im w 
codziennych sytuacjach i w dalszej codziennych sytuacjach i w dalszej 
edukacji, edukacji, 

�� 2.2. budowanie systemu wartobudowanie systemu wartośści, w tym ci, w tym 
wychowywanie dzieci tak, wychowywanie dzieci tak, żżeby lepiej eby lepiej 
orientowaorientowałły siy sięę w tym, co jest dobre, a co w tym, co jest dobre, a co 
zzłłe, e, 



�� 3.kszta3.kształłtowanie u dzieci odpornotowanie u dzieci odpornośści emocjonalnej ci emocjonalnej 
koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i 
trudnych sytuacjach, w tym taktrudnych sytuacjach, w tym takżże do e do łłagodnego agodnego 
znoszenia stresznoszenia stresóów i poraw i porażżek, ek, 

�� 4.rozwijanie umiej4.rozwijanie umiejęętnotnośści spoci społłecznych dzieci, ktecznych dzieci, któóre sre sąą
niezbniezbęędne w poprawnych relacjach z dziedne w poprawnych relacjach z dzieććmi i mi i 
dorosdorosłłymi, ymi, 

�� 5.5. stwarzanie warunkstwarzanie warunkóów sprzyjajw sprzyjająących wspcych wspóólnej i lnej i 
zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zrzgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróóżżnicowanych nicowanych 
momożżliwoliwośściach fizycznych i intelektualnych, ciach fizycznych i intelektualnych, 



TreTreśści ci –– obszar  4obszar  4

1)1) przewiduje, w miarprzewiduje, w miaręę swoich moswoich możżliwoliwośści, jakie ci, jakie 
bbęęddąą skutki czynnoskutki czynnośści manipulacyjnych na ci manipulacyjnych na 
przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych 
i obserwowanych zmianach);i obserwowanych zmianach);

2)2) grupuje obiekty w sensowny sposgrupuje obiekty w sensowny sposóób b 
(klasyfikuje) i formu(klasyfikuje) i formułłuje uoguje uogóólnienia typu: to do lnienia typu: to do 
tego pasuje, te obiekty stego pasuje, te obiekty sąą podobne, a te spodobne, a te sąą inne;inne;

3)3) stara sistara sięę łąłączyczyćć przyczynprzyczynęę ze skutkiem i ze skutkiem i 
prpróóbuje przewidywabuje przewidywaćć, co si, co sięę momożże zdarzye zdarzyćć..



TreTreśści ci –– obszar 13obszar 13

1)1) liczy obiekty i rozrliczy obiekty i rozróóżżnia bnia błęłędne liczenie od poprawnego;dne liczenie od poprawnego;

2)2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagajwyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagająąc sobie c sobie 
liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastliczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastęępczych;pczych;

3)3) ustala rustala róównolicznownolicznośćść dwdwóóch zbiorch zbioróów, a takw, a takżże pose posłługuje siuguje sięę
liczebnikami porzliczebnikami porząądkowymi;dkowymi;

4)4) rozrrozróóżżnia stronnia stronęę lewlewąą i prawi prawąą, okre, okreśśla kierunki i ustala pola kierunki i ustala połłoożżenie enie 
obiektobiektóów w stosunku do ww w stosunku do włłasnej osoby, a takasnej osoby, a takżże w odniesieniu do e w odniesieniu do 
innych obiektinnych obiektóów;w;

5)5) wie, na czym polega pomiar dwie, na czym polega pomiar dłługougośści, i zna proste sposoby ci, i zna proste sposoby 
mierzenia: krokami, stopa za stopmierzenia: krokami, stopa za stopąą;;

6)6) zna stazna stałłe naste nastęępstwo dni i nocy, ppstwo dni i nocy, póór roku, dni tygodnia, miesir roku, dni tygodnia, miesięęcy w cy w 
roku.roku.



Jeśli nauczyciel uważa, że jakiś temat jest ważny i 
jego uczniowie są w stanie to opanować oprócz 
tego, co jest wymagane, to może włączyć ten 
temat do swego programu pomimo, że nie ma 
go w podstawie.

Nauczyciel może skorzystać z programu,  dokonać
modyfikacji lub opracować własny, nie może 
jednak podczas takich działań pominąć
podstawy programowej.



Wymagania szczegWymagania szczegóółłoweowe

Ogólnikowe hasło często prowadzi do 
zawyżania wymagań. 

Wymagania w nowej podstawie są
sformułowane tak dokładnie, jak to się
dało zrobić. ((Z.SemadeniZ.Semadeni))



WymaganiaWymagania szczegszczegóółłowe podstawy owe podstawy 
programowejprogramowej

Precyzyjne określenie treści ma zdaniem 
Zbigniewa  Semadeniego

� chronić przed interpretacją zawyżającą
wymagania, 

� próbować ograniczać tendencję do zbyt 
trudnych podręczników. 



Specjalnie opracowane zostaSpecjalnie opracowane zostałły osobne y osobne 
wymagania przed I klasie, aby chroniwymagania przed I klasie, aby chronićć
dzieci przed zawydzieci przed zawyżżonymi wymaganiami.  onymi wymaganiami.  

Nowe wymagania po I klasie sNowe wymagania po I klasie sąą zblizbliżżone do one do 
tych, kttych, któóre dotre dotąąd byd byłły w ostatnim roku y w ostatnim roku 
przedszkola lub klasy zerowej, ale sprzedszkola lub klasy zerowej, ale sąą tak tak 
opracowane, aby uniknopracowane, aby uniknąćąć m.in.. m.in.. 
powtpowtóórzerzeńń..



Korzystne cechy dziaKorzystne cechy działłalnoalnośści ci 
matematycznejmatematycznej



UksztaUkształłtowane pojtowane pojęęcie liczby naturalnejcie liczby naturalnej

UksztaUkształłtowane pojtowane pojęęcie zbioru i dziacie zbioru i działłania na zbiorachania na zbiorach

UmiejUmiejęętnotnośćść korzystania z pomocy, przyjemnokorzystania z pomocy, przyjemnośćść w w 
rozwirozwiąązywaniu zadazywaniu zadańń

Odpowiedni zakres operacyjnej dojrzaOdpowiedni zakres operacyjnej dojrzałłoośści (staci (stałłoośćść))



Niekorzystne cechy dziaNiekorzystne cechy działłalnoalnośści ci 
matematycznej matematycznej 



�� Dziecko : Dziecko : 

Nie rozumie matematycznego sensu zadaNie rozumie matematycznego sensu zadańń

Ma trudnoMa trudnośści ze wskazaniem zaleci ze wskazaniem zależżnonośści w zadaniuci w zadaniu

Nie potrafi opisaNie potrafi opisaćć zalezależżnonośści sci słłowamiowami

Nie stosuje nawet  prymitywnych  sposobNie stosuje nawet  prymitywnych  sposobóów w 
rozwirozwiąązywaniazywania

PosPosłługuje siuguje sięę tylko wytylko wyććwiczonym schematemwiczonym schematem

Reaguje obronnie, frustracyjnie  na zadaniaReaguje obronnie, frustracyjnie  na zadania



Luki w systemie wiadomoLuki w systemie wiadomośści i ci i 
umiejumiejęętnotnośścici

Liczy tylko na konkretachLiczy tylko na konkretach

Potrafi dodawaPotrafi dodawaćć tylko dotylko do……

Nie rozumie ukNie rozumie ukłładu pozycyjnegoadu pozycyjnego

Nie zna wNie zna włłaaśściwociwośści dziaci działłaańń

Nie posNie posłługuje siuguje sięę miaramimiarami

Nie zna  pojNie zna  pojęćęć geometrycznychgeometrycznych



Zaburzenia w organizacji Zaburzenia w organizacji 
zachowania sizachowania sięę

Ma trudnoMa trudnośści w kierowaniu swym ci w kierowaniu swym 
zachowaniem sizachowaniem sięę

Postawa lPostawa lęękowakowa

MaMałła odpornoa odpornośćść na sytuacje  trudnena sytuacje  trudne

Nie panuje nad reakcjami mimicznymiNie panuje nad reakcjami mimicznymi

Demonstruje bezradnoDemonstruje bezradnośćść, p, płłaczliwoaczliwośćść



Edukacyjne wyzwanie dla Edukacyjne wyzwanie dla 
spospołłecznoecznośści ci poza(szkolnejpoza(szkolnej)?)?

�� Jakie warunki ma speJakie warunki ma spełłnianiaćć szkoszkołła aby a aby 
przyjprzyjąćąć 66--latka?latka?

�� Jakie metody ma wykorzystaJakie metody ma wykorzystaćć nauczyciel? nauczyciel? 
(na ka(na każżdym etapie edukacyjnym, dym etapie edukacyjnym, 
szczegszczegóólnie klasy 1lnie klasy 1--3, 4)3, 4)

�� Kto organizuje , buduje przestrzeKto organizuje , buduje przestrzeńń
edukacyjnedukacyjnąą, psychologiczn, psychologicznąą, , 
pedagogicznpedagogicznąą??



WieWieżża ? Szczyt ?...?a ? Szczyt ?...?

MATURAMATURA

SzkoSzkołła a ponadgimnazjalnaponadgimnazjalna

Gimnazjum Gimnazjum 

Klasa 4Klasa 4--66

Klasa2Klasa2--33

66--lateklatek
PrzedszkolePrzedszkole



DzieciDziecięęce liczeniece liczenie

�� Znaczenie rytmu, Znaczenie rytmu, 

�� gestu wskazywaniagestu wskazywania

�� Liczenie obiektLiczenie obiektóów , odrw , odróóżżnianie nianie 
prawidprawidłłowego od bowego od błęłędnegodnego

�� Liczenie to rLiczenie to róówniewnieżż ustalanie wynikustalanie wynikóów w 
dodawania i odejmowaniadodawania i odejmowania



Zadania badawcze

1. Funkcjonowanie ucznia w szkolnych 
formach działalności matematycznej

(różne sytuacje :  podczas 
samodzielnej/grupowej pracy , przy 
tablicy, powtarzalność)

2. Poziom wiadomości i umiejętności ucznia
( metoda „ cofania się” do etapu, w którym 

uczeń wykona zadania na poziomie 
dostatecznym)



3.Poziom rozwoju procesów psychicznych 
zaangażowanych w uczenie się
matematyki

Pytania : 
� Jaki jest poziom czynności 

nadawczych/odbiorczych/wykonawczych?
� Jaki jest poziom rozwoju umysłowego ?
� Jak uczeń zachowuje się w sytuacji 

trudnej?



4. Efekty edukacji matematycznej (szczególnie 
poprzedniego etapu edukacyjnego)

Pytania :

� Czy dziecko odróżnia liczenie błędne od 
poprawnego?

� Na jakim poziomie dziecko opanowało czynność
dodawania/odejmowania?

� Czy i w jaki sposób dziecko ustala relacje 
większości/mniejszości?



5. Geneza stwierdzonych nieprawidłowości
� Psychologiczny życiorys ucznia
� Analiza warunków środowiskowych, w 

których dziecko żyje



Zadania badawcze - autorzy

� E.Gruszczyk –Kolczyńska
� H.Moroz
� Z.Skorny
� M.Łobocki
� M.Wołoszynowa
� M.Karwowska-Struczyk
� W.Hajnicz



TrudnoTrudnośści w rozwici w rozwiąązywaniu zywaniu 
zadazadańń tekstowychtekstowych



Rodzaje zadaRodzaje zadańń tekstowychtekstowych

�� PrawidPrawidłłowo skonstruowane  owo skonstruowane  --
a)a) proste proste 
b)b) zzłłoożżoneone
�� Wadliwie skonstruowane Wadliwie skonstruowane –– z nadmiarem z nadmiarem 

danych, z niedomiarem danych, z danych, z niedomiarem danych, z 
brakiem danych,  z pytaniem sprzecznym brakiem danych,  z pytaniem sprzecznym 
z warunkami zadania, niezgodne z z warunkami zadania, niezgodne z 
sytuacjsytuacjąą żżyciowyciowąą



Rodzaje zadaRodzaje zadańń tekstowychtekstowych

�� FabuFabułła statyczna  a statyczna  -- brak podpowiedzi operacji, brak podpowiedzi operacji, 
ktktóóre nalere należży wykonay wykonaćć: Ko: Kołło szkoo szkołły roy rośśnie 7 nie 7 
topoli i 3 lipy. Ile drzew rotopoli i 3 lipy. Ile drzew rośśnie konie kołło szkoo szkołły?y?

�� FabuFabułła dynamiczna a dynamiczna –– czynnoczynnośści opisane ci opisane 
podpowiadajpodpowiadająą jakie dziajakie działłanie , operacje naleanie , operacje należży y 
wykonawykonaćć : mama zerwa: mama zerwałła 8 tulipana 8 tulipanóów i 3 w i 3 żżonkile onkile 
i wi włłoożżyyłła do wazonu. Ile kwiata do wazonu. Ile kwiatóów mama ww mama włłoożżyyłła a 
do wazonu?do wazonu?



Rodzaje zadaRodzaje zadańń

�� RRóóżżny poziom abstrakcji : ny poziom abstrakcji : 
a)a) O treO treśści konkretnejci konkretnej
b)b) O treO treśści abstrakcyjnej  : piechur idzie z ci abstrakcyjnej  : piechur idzie z 

prpręędkodkośściciąą 5 km na godz., rowerzysta 5 km na godz., rowerzysta 
jedzie 3 razy szybciejjedzie 3 razy szybciej……..

c)c) O treO treśści abstrakcyjnoci abstrakcyjno--symbolicznej : symbolicznej : 
suma dwsuma dwóóch liczb wynosi 15, jedna jest ch liczb wynosi 15, jedna jest 
o 5 wio 5 więększa  od drugiejksza  od drugiej……..



Rodzaje zadaRodzaje zadańń

�� SposSposóób wyrab wyrażżania danych:ania danych:

a)a) Z jawnymi danymiZ jawnymi danymi

b)b) Z ukrytymi danymi :  Wieczorem w zagrodzie Z ukrytymi danymi :  Wieczorem w zagrodzie 
bybyłło kilkanao kilkanaśście owiec, w nocy 6 z nich uciekcie owiec, w nocy 6 z nich uciekłło o 
i rano w zagrodzie zostai rano w zagrodzie zostałło 7. Ile owiec byo 7. Ile owiec byłło w o w 
zagrodzie wieczorem?  zagrodzie wieczorem?  -- koniecznokoniecznośćść zmiany zmiany 
kolejnokolejnośści danychci danych

c)c) Z pZ póółłjawnymi danymijawnymi danymi



Rodzaje zadaRodzaje zadańń

�� Modyfikacje struktury :Modyfikacje struktury :

a)a) ZamkniZamknięęte te 

b)b) OtwarteOtwarte

c)c) PPóółłotwarteotwarte

d)d) PPóółłzamknietezamkniete



Rodzaje zadaRodzaje zadańń

�� Standardowe (proste, zStandardowe (proste, złłoożżone) : one) : 
1.1. WystarczajWystarczająąca liczba danych do otrzymania ca liczba danych do otrzymania 

jednoznacznego wynikujednoznacznego wyniku
2.2. Nie ma zbNie ma zbęędnych danychdnych danych
3.3. TreTreśćść zadania nie prowadzi do sprzecznozadania nie prowadzi do sprzecznośścici
4.4. Pytania pozostajPytania pozostająą w w śściscisłłym zwiym zwiąązku z danymizku z danymi
5.5. Sens Sens żżyciowyyciowy
6.6. Warunki precyzyjneWarunki precyzyjne
7.7. Zadanie poddaje siZadanie poddaje sięę matematyzacji arytmetycznejmatematyzacji arytmetycznej
�� Niestandardowe  Niestandardowe  -- nie jest spenie jest spełłniony choniony choćć jeden jeden 

warunek z w/wwarunek z w/w



Tematyka zadaTematyka zadańń tekstowychtekstowych

�� DotyczDotycząąca sytuacji ca sytuacji żżyciowychyciowych

�� DoDośświadczewiadczeńń

�� „„fantazjowaniafantazjowania””



RozwiRozwiąązywanie zadazywanie zadańń tekstowychtekstowych

�� Metoda syntetycznaMetoda syntetyczna

�� Metoda analitycznaMetoda analityczna

�� Metoda analitycznoMetoda analityczno--syntetycznasyntetyczna

�� Metoda kruszenia zadaniaMetoda kruszenia zadania

�� Metoda czynnoMetoda czynnośściowaciowa

�� Inscenizowanie zadaniaInscenizowanie zadania

�� Schemat Schemat konatywnykonatywny

�� Schemat heurystycznySchemat heurystyczny



Metoda syntetycznaMetoda syntetyczna

Schemat rozwiSchemat rozwiąązywania zadania zzywania zadania złłoożżonego onego 

MajMająąc danec dane MoMożżna obliczyna obliczyćć Odp.Odp.
WpisaWpisaćć danedane postawipostawićć pytaniepytanie udzieliudzielićć odpodp



PrzykPrzykłład rozwiad rozwiąązania zadania zania zadania 
metodmetodąą syntetycznsyntetycznąą

Ile seansIle seansóów porannych wyw porannych wyśświetli wietli 
kinokino„„BajkaBajka””

w przeciw przeciąągu tygodnia, jegu tygodnia, jeżżeli kaeli każżdego dniadego dnia
po popo połłudniu sudniu sąą 4 seanse, a rano o 2 mniej?4 seanse, a rano o 2 mniej?

Analiza treAnaliza treśści : ci : o czym jest zadanie?, co wiadomo  z o czym jest zadanie?, co wiadomo  z 
zadania?, co trzeba obliczyzadania?, co trzeba obliczyćć ? Zapiszcie dane ? Zapiszcie dane npnp. na . na 
drzewku drzewku 



RozwiRozwiąązaniezanie

Pytania : Pytania : 
1. Co ju1. Co jużż momożżesz obliczyesz obliczyćć, maj, mająąc te dane (4,2,7)? c te dane (4,2,7)? 

–– momożżna obliczyna obliczyćć ile byile byłło seanso seansóów kaw każżdego dnia dego dnia 
2. Jak to obliczy2. Jak to obliczyćć?  ?  -- 4 4 –– 2 = 22 = 2
3.Co mo3.Co możżesz teraz obliczyesz teraz obliczyćć majmająąc dane oraz wynik c dane oraz wynik 

ostatniego obliczenia? ostatniego obliczenia? –– momożżna obliczyna obliczyćć ile byile byłło o 
seansseansóów  porannych w ciw  porannych w ciąągu tygodniagu tygodnia

4. Jak to obliczy4. Jak to obliczyćć ?  7x 2=14?  7x 2=14
5. Co otrzymali5. Co otrzymaliśśmy w ten sposmy w ten sposóób, czym jest ta b, czym jest ta 

liczba 14? liczba 14? –– odpodp na pytanie w zadaniuna pytanie w zadaniu



Metoda analitycznaMetoda analityczna

Schemat rozwiSchemat rozwiąązania zadaniazania zadania

Pytanie w zadaniu Pytanie w zadaniu –– dobdobóór danych r danych –– pytanie pytanie 
o potrzebne dziao potrzebne działłanieanie



PrzykPrzykłład rozwiad rozwiąązania metodzania metodąą
analitycznanalitycznąą ((analit.analit.--syntetycznsyntetycznąą))

I etap I etap –– tworzenie planu rozwitworzenie planu rozwiąązania zania 
Pytania : co mamy obliczyPytania : co mamy obliczyćć? ? –– ile seansile seansóów w 

porannych wyporannych wyśświetla kino w ciwietla kino w ciąągu tygodnia?gu tygodnia?
Co musimy wiedzieCo musimy wiedziećć, aby odpowiedzie, aby odpowiedziećć na to na to 

pytanie? pytanie? –– ile jest seansile jest seansóów porannych kaw porannych każżdego dego 
dnia i ile jest dni w tygodniu  dnia i ile jest dni w tygodniu  -- dwie danedwie dane

Jak obliczymy ile jest seansJak obliczymy ile jest seansóów porannych w ciw porannych w ciąągu gu 
tygodnia, jetygodnia, jeśśli bli bęędziemy miedziemy miećć te dwie dane? te dwie dane? ––
pomnopomnożżymy te wielkoymy te wielkośścici



KtKtóóre z potrzebnych danych znamy? re z potrzebnych danych znamy? –– ile jest dni w ile jest dni w 
tygodniutygodniu

KtKtóórej z danych nie znamy ? rej z danych nie znamy ? –– ile byile byłło seanso seansóów porannych w porannych 
kakażżdego dniadego dnia

Co musielibyCo musielibyśśmy wiedziemy wiedziećć, aby obliczy, aby obliczyćć ile byile byłło seanso seansóów w 
porannych kaporannych każżdego dnia dego dnia –– ile byile byłło popoo popołłudniowych i o ile udniowych i o ile 
mnie porannych (dwie dane)mnie porannych (dwie dane)

Jak obliczymy ile byJak obliczymy ile byłło porannych seanso porannych seansóów kaw każżdego dnia?  dego dnia?  --
od liczby seansod liczby seansóów popow popołłudniowych odejmiemy 2udniowych odejmiemy 2

Czy mamy wszystkie dane?Czy mamy wszystkie dane?



II etap II etap –– rozwirozwiąązywanie zadania (synteza)zywanie zadania (synteza)

Np. rozwiNp. rozwiążążcie zadanie , wpisujcie zadanie , wpisująąc do c do 
okienek drzewka odpowiednie liczbyokienek drzewka odpowiednie liczby

Jakie byJakie byłło pytanie ? o pytanie ? …………

Jaka bJaka bęędzie odpowieddzie odpowiedźź?....?....

Zapiszcie obliczenia : (4Zapiszcie obliczenia : (4--2)x7=142)x7=14



PorPoróównanie metodwnanie metod

AnalitycznaAnalityczna
�� Zaczyna siZaczyna sięę od god głłóównego pytania w wnego pytania w 

zadaniuzadaniu
�� UkUkłłada siada sięę najpierw plan rozwinajpierw plan rozwiąązania zania 

cacałłego zadaniaego zadania
�� Mniejsza moMniejsza możżliwoliwośćść pomypomyłłekek
�� Logiczna, trudniejsza, wymaga Logiczna, trudniejsza, wymaga 

koncentracjikoncentracji



PorPoróównanie metodwnanie metod

Syntetyczna : Syntetyczna : 
�� Zaczyna siZaczyna sięę od wyboru pary danych z warunkod wyboru pary danych z warunkóów w 

zadaniazadania
�� Kolejny krok Kolejny krok –– ukukłładanie do w/w pytania w celu adanie do w/w pytania w celu 

okreokreśślenia niewiadomejlenia niewiadomej
�� MoMożżliwe pomyliwe pomyłłki przy doborze danych i ki przy doborze danych i 

stawianiu pytastawianiu pytańń
�� Prosta, mechaniczna, trudna w rozwiProsta, mechaniczna, trudna w rozwiąązywaniu zywaniu 

zadazadańń bardziej zbardziej złłoożżonychonych



Metoda czynnoMetoda czynnośściowa ciowa ––
M.CackowskaM.Cackowska

�� Konstruowanie przedmiotowego lub Konstruowanie przedmiotowego lub 
obrazkowego modeluobrazkowego modelu

�� Realne wykonywanie czynnoRealne wykonywanie czynnośścici

�� ŻŻetony, przedmiotyetony, przedmioty

�� RysunkiRysunki

�� Symulowanie problemSymulowanie problemóów matematycznych w matematycznych 
na schematach (ona schematach (ośś, grafy, grafy……))



Inscenizowanie fabuInscenizowanie fabułły zadania y zadania ––
H.ZalewskaH.Zalewska

�� Rozwija spostrzegawczoRozwija spostrzegawczośćść, , 

�� Dziecko wciela siDziecko wciela sięę w zadaniowego w zadaniowego 
bohatera,bohatera,

�� CzynnoCzynnośści fizyczne, werbalne, umysci fizyczne, werbalne, umysłłoweowe

�� Pozytywne emocjePozytywne emocje



RozwiRozwiąązywanie wedzywanie wedłług schematu ug schematu 
konatywnegokonatywnego

�� Metoda prMetoda próób i bb i błęłęddóóww
�� Poszukiwanie rozwiPoszukiwanie rozwiąązania z pominizania z pominięęciem sposobuciem sposobu
�� Zgadywanie, ale poprawne gdy szybko prowadzi do Zgadywanie, ale poprawne gdy szybko prowadzi do 

celu, celu, odpodp poprawnejpoprawnej
�� RozwiRozwiąązujzująący nie dostrzega struktury zadaniacy nie dostrzega struktury zadania
�� 3 drogi post3 drogi postęępowania  w tym schemacie:powania  w tym schemacie:
a)a) Zgadywanie i nie sprawdzanie wynikuZgadywanie i nie sprawdzanie wyniku
b)b) Zgadywanie wyniku i sprawdzenie Zgadywanie wyniku i sprawdzenie 
c)c) Zgadywanie wyniku i sprawdzenie poprawnoZgadywanie wyniku i sprawdzenie poprawnośści ci 

rozwirozwiąązaniazania



Stosowanie schematu Stosowanie schematu konatywnegokonatywnego

�� Nieodpowiednia, gdy uczeNieodpowiednia, gdy uczeńń nie bierze pod nie bierze pod 
uwaguwagęę zalezależżnonośści pomici pomięędzy danymi i dzy danymi i 
szukanymiszukanymi

�� Odpowiednia, gdy biorOdpowiednia, gdy biorąą pod uwagpod uwagęę te te 
zalezależżnonośści i sprawdzajci i sprawdzająą wynikwynik

�� Stosowana w Stosowana w żżyciowych zadaniachyciowych zadaniach



RozwiRozwiąązywanie wedzywanie wedłług schematu ug schematu 
heurystycznego heurystycznego –– G.PolyaG.Polya

�� Swoboda w wyborze sposobu rozwiSwoboda w wyborze sposobu rozwiąązaniazania

�� UczeUczeńń odkrywa, poszukuje rozwiodkrywa, poszukuje rozwiąązazańń

�� 5 operacji =etap5 operacji =etapóów rozwiw rozwiąązywaniazywania

a)a) Zrozumienie treZrozumienie treśścici

b)b) UkUkłładanie planu rozwiadanie planu rozwiąązaniazania

c)c) Wykonanie planuWykonanie planu

d)d) Sprawdzanie wynikuSprawdzanie wyniku

e)e) Refleksja nad rozwiRefleksja nad rozwiąązaniemzaniem



Przyczyny trudnoPrzyczyny trudnośścici

�� Brak uwzglBrak uwzglęędniania wiedzy osobistejdniania wiedzy osobistej
�� Metody rozwiMetody rozwiąązywania  zywania  -- jedynie synteza, jedynie synteza, 

zadania zzadania złłoożżone dzielone na czone dzielone na cząąstkistki
�� Schematyzm w jakoSchematyzm w jakośści zadaci zadańń rozwirozwiąązywanych zywanych 

jako kolejnejako kolejne
�� Schematyzm w rodzajach zadaSchematyzm w rodzajach zadańń (tylko (tylko 

standardowe)standardowe)
�� ZamkniZamknięęta konstrukcja zadata konstrukcja zadańń szkolnych szkolnych 
( w zadaniach ( w zadaniach żżyciowych moyciowych możżna dopytana dopytaćć))



�� Zadania szkolne Zadania szkolne –– chchłłodne pod wzglodne pod wzglęędem dem 
emocjonalnym w przeciwieemocjonalnym w przeciwieńństwie do stwie do 
ciepciepłłych zadaych zadańń żżyciowychyciowych

�� Zadania szkolne Zadania szkolne –– rozwirozwiąązywane zgodnie z zywane zgodnie z 
„„żżyczeniem i sposobemyczeniem i sposobem”” nauczyciela, nauczyciela, 
żżyciowe yciowe –– w sposw sposóób dostosowany do b dostosowany do 
wwłłasnych moasnych możżliwoliwośścici



�� Brak umiejBrak umiejęętnotnośści dostrzegania zaleci dostrzegania zależżnonośści ci 
pomipomięędzy danymi (podstawa rozwidzy danymi (podstawa rozwiąązania)zania)

�� Brak umiejBrak umiejęętnotnośści czytania ze ci czytania ze 
zrozumieniemzrozumieniem

�� SSłłaba pamiaba pamięćęć (kr(króótkotrwatkotrwałła, sa, słłuchowa)uchowa)



TrudnoTrudnośści tkwici tkwiąące w konstrukcji ce w konstrukcji 
zadaniazadania

�� Ciekawa Ciekawa „„historyjkahistoryjka””, nie odczuwa potrzeby , nie odczuwa potrzeby 
liczenia, zgaduje wynikliczenia, zgaduje wynik

�� DDłługi tekst wymagajugi tekst wymagająący skupienia , wracy skupienia , wrażżliwoliwośści i ci i 
pamipamięęci sci słłuchowejuchowej

�� Emocje towarzyszEmocje towarzysząące tekstom (przece tekstom (przeżżycia ycia 
podobne do tych z zadania przywopodobne do tych z zadania przywołłujująą
wspomnienia)wspomnienia)

�� Tekst niezrozumiaTekst niezrozumiałły, niedopowiedzenia, y, niedopowiedzenia, 
niezgodny z doniezgodny z dośświadczeniem wiadczeniem żżyciowymyciowym



TrudnoTrudnośści wynikajci wynikająące ze specyfiki ce ze specyfiki 
dziecidziecięęcego rozumowaniacego rozumowania

�� KoniecznoKoniecznośćść dopasowania sidopasowania sięę do  zadania, do  zadania, 
dzieci na odwrdzieci na odwróót t –– dopasowujdopasowująą zadanie do zadanie do 
swoich moswoich możżliwoliwośścici

�� Brak rozumowania operacyjnego na Brak rozumowania operacyjnego na 
poziomie konkretnym  (ok. 30 % 7poziomie konkretnym  (ok. 30 % 7--
latklatkóów) w) –– trudnotrudnośćść w znalezieniu danych, w znalezieniu danych, 
zbudowaniu formuzbudowaniu formułły matematycznej y matematycznej 



TrudnoTrudnośści wynikajci wynikająące z niskiej ce z niskiej 
odpornoodpornośści na trudne sytuacjeci na trudne sytuacje

�� Wzrost emocji i napiWzrost emocji i napięęcia : mobilizacja do cia : mobilizacja do 
rozwirozwiąązania lub unikania zania lub unikania -- mobilizacja simobilizacja siłł do do 
obrony przed koniecznoobrony przed koniecznośściciąą pokonania pokonania 
trudnotrudnośści :ci :

a)a) Przepisanie rozwiPrzepisanie rozwiąązaniazania
b)b) NaNaśśladowanie innychladowanie innych
c)c) Brak dziaBrak działłania, wyczekiwanie na koniecania, wyczekiwanie na koniec
d)d) Podejmowanie innych czynnoPodejmowanie innych czynnośścici
e)e) „„zzłłyy”” samopoczucie, ucieczka w chorobsamopoczucie, ucieczka w chorobęę



TrudnoTrudnośści wynikajci wynikająące z ce z 
nieharmonijnego rozwoju nieharmonijnego rozwoju 

psychomotorycznegopsychomotorycznego
�� Niski poziom koordynacji Niski poziom koordynacji wzrokowowzrokowo--

ssłłuchowouchowo--ruchowejruchowej

�� TrudnoTrudnośści w czytaniu, pisaniu, rysowaniuci w czytaniu, pisaniu, rysowaniu

�� TrudnoTrudnośści w spostrzeganiu, rozpoznawaniu ci w spostrzeganiu, rozpoznawaniu 
rysunku, schematurysunku, schematu



TrudnoTrudnośści zwici zwiąązane z procesem zane z procesem 
nauczanianauczania

�� „„inneinne”” rozumowanie nirozumowanie niżż dorosdorosłłego, ego, „„dziwnedziwne”” ::
Rozdziel 18 na 3 rRozdziel 18 na 3 róówne czwne częśęści ci 
RozwiRozwiąązanie : 555 + 111 =18zanie : 555 + 111 =18
5+5+5=155+5+5=15
15+1+1+1=1815+1+1+1=18
5+1=65+1=6
�� Niski poziom doNiski poziom dośświadczewiadczeńń dziecka w stosunku dziecka w stosunku 

do tredo treśści zadaniaci zadania
�� Obcy jObcy jęęzyk , zawizyk , zawiłła trea treśćść



„„Prywatne sposobyPrywatne sposoby”” liczenia liczenia 

�� ZdolnoZdolnośści arytmetyczne : naturalne ci arytmetyczne : naturalne 
zdolnozdolnośści czci człłowiekaowieka

�� 87 + 15 = ? Jak policzysz ? 87 + 15 = ? Jak policzysz ? 

�� Szukanie dogodnych dla siebie sposobSzukanie dogodnych dla siebie sposobóów w 
obliczeobliczeńń



RozwiRozwiąązywanie przez zywanie przez „„ wglwgląądd””

�� CaCałłoośściowe podchodzenie do ciowe podchodzenie do 
rozwirozwiąązywaniazywania

�� Nie rozbijanie zadania na czNie rozbijanie zadania na częśęści, tworzenia ci, tworzenia 
algorytmualgorytmu

�� Ujmowanie stosunkUjmowanie stosunkóów pomiw pomięędzy dzy 
elementamielementami

�� Moment Moment „„ ololśśnienianienia””



Wskazania dla nauczycielaWskazania dla nauczyciela

�� NawiNawiążąż kontakt z dzieckiem, poznaj je, jego dokontakt z dzieckiem, poznaj je, jego dośświadczeniawiadczenia
�� Dostrzegaj najdrobniejsze sukcesyDostrzegaj najdrobniejsze sukcesy
�� WyjaWyjaśśniaj zwroty, opowiadaj treniaj zwroty, opowiadaj treśćść zadaniazadania
�� Nie narzucaj sposobNie narzucaj sposobóów rozwiw rozwiąązania, sztywnych schematzania, sztywnych schematóów zapisuw zapisu
�� SSłłowa wspieraj  gestami, rysunkami, modelamiowa wspieraj  gestami, rysunkami, modelami
�� Zadanie traktuj jako caZadanie traktuj jako całłoośćść
�� BBąąddźź elastyczny  w dziaelastyczny  w działłaniu, szukaj nowych, lepszych , aniu, szukaj nowych, lepszych , łłatwiejszych atwiejszych 

sposobsposobóów rozwiw rozwiąązywania : pytaj , co dla ciebie wazywania : pytaj , co dla ciebie ważżne w zadaniu, ne w zadaniu, 
narysuj, unarysuj, ułłóóżż

�� Dla ucznia prawo korzystania z rDla ucznia prawo korzystania z róóżżnych metod, a nie obowinych metod, a nie obowiąązek ich zek ich 
stosowaniastosowania



Zadanie Zadanie –– przemiennoprzemiennośćść mnomnożżeniaenia

�� Na jednym stoliku w trzech wazonach Marta Na jednym stoliku w trzech wazonach Marta 
uułłoożżyyłła po pia po pięćęć kwiatkwiatóów, a na drugim stoliku w w, a na drugim stoliku w 
pipięęciu wazonach po trzy kwiaty. Ile kwiatciu wazonach po trzy kwiaty. Ile kwiatóów w 
stastałło na kao na każżdym stoliku?dym stoliku?

Odczytanie, wyrOdczytanie, wyróóżżnienie danych i pytania, rysunek, nienie danych i pytania, rysunek, 
co obliczamy i jak, ujco obliczamy i jak, ujęęcie w jednym zapisie,cie w jednym zapisie,

Moroz : utwierdzenie w bMoroz : utwierdzenie w błęłędnym przekonaniu, dnym przekonaniu, żże e 
dla wykazania prawdziwodla wykazania prawdziwośści twierdzenia ci twierdzenia 
wystarczy je sprawdziwystarczy je sprawdzićć na kilku przykna kilku przykłładachadach



�� Mama kupiMama kupiłła pudea pudełłko z bombkami ko z bombkami 
(narysowane prostok(narysowane prostokąąty z sieci 12 ty z sieci 12 
kwadratkwadratóów 3x4, 4x3). Poprosiw 3x4, 4x3). Poprosiłła, aby dzieci a, aby dzieci 
je policzyje policzyłły. Ewa liczyy. Ewa liczyłła tak a tak –– pokaz, Adam pokaz, Adam 
liczyliczyłł tak tak –– pokaz. Kto liczypokaz. Kto liczyłł dobrze?dobrze?

�� Prezentacja przemiennoPrezentacja przemiennośści, zapoznanie z ci, zapoznanie z 
terminem , a nie odkrywanie. Dowterminem , a nie odkrywanie. Dowóód = d = 
rysunek dwrysunek dwóóch ch prostokatprostokatóóww



�� Rysunek czekolady 15 prostokRysunek czekolady 15 prostokąąttóów (3x5)w (3x5)

Na jakie sposoby moNa jakie sposoby możżemy policzyemy policzyćć ile jest kostek?ile jest kostek?

Notowanie kaNotowanie każżdego sposobu : dego sposobu : 

3+3+3+3+3=15, 5+5+5=15, 5x3=15, 3x5=153+3+3+3+3=15, 5+5+5=15, 5x3=15, 3x5=15

PodkrePodkreśślenie wielolenie wielośści dobrych metod , obserwacja ci dobrych metod , obserwacja 
i wnioskowanie i wnioskowanie –– co szybsze, co zauwaco szybsze, co zauważżamyamy



Zasady postZasady postęępowania powania 
terapeutycznegoterapeutycznego

�� Stopniowania trudnoStopniowania trudnośści (konieczna diagnoza, ci (konieczna diagnoza, 
poznanie dziecka, mopoznanie dziecka, możżliwoliwośści, ci, śśrodowiska)rodowiska)

�� Akceptacji ucznia (prawo do bAkceptacji ucznia (prawo do błęłędu)du)
�� WspWspóółłpracy z rodzicami (cipracy z rodzicami (ciąąggłłoośćść))
�� Indywidualizacja pracyIndywidualizacja pracy
�� Zapewnienie warunkZapewnienie warunkóów do wykonania zadaniaw do wykonania zadania
�� Od Od łłatwych do trudniejszychatwych do trudniejszych
�� RRóóżżnorodne metody norodne metody 
�� Stosowanie wzmocnieStosowanie wzmocnieńń i motywacjai motywacja



WskaWskaźźniki (selekcyjne badania niki (selekcyjne badania 
psychologiczne)psychologiczne)

�� WFDR  WFDR  (wska(wskaźźnik fragmentarycznego deficytu nik fragmentarycznego deficytu 
rozwojowego) Halina rozwojowego) Halina SpionekSpionek

�� WFDR =wiek opWFDR =wiek opóóźźnienie/ wiek nienie/ wiek żżycia ycia 

�� Badania Badania npnp. percepcji wzrokowej. percepcji wzrokowej

�� WFDR > O,3 koniecznoWFDR > O,3 koniecznośćść pracy terapeutycznejpracy terapeutycznej

�� IM = wiek matematyczny/wiek IM = wiek matematyczny/wiek żżycia x 100ycia x 100

�� IM < 70IM < 70--75 deficyt75 deficyt

�� IM IM –– iloraz matematyczny (Koiloraz matematyczny (Kośćść) ) 



Przyczyny niepowodzePrzyczyny niepowodzeńń

�� Niska sprawnoNiska sprawnośćść intelektualna intelektualna 
(inteligencja ni(inteligencja niżższa nisza niżż przeciprzecięętna, tna, 
upoupośśledzenie umysledzenie umysłłowe)owe)

�� Zaniedbanie Zaniedbanie śśrodowiskowe, dydaktycznerodowiskowe, dydaktyczne
�� Wady zmysWady zmysłłóów (wzroku, sw (wzroku, słłuchu)uchu)
�� Schorzenia neurologiczne (mSchorzenia neurologiczne (móózgowe zgowe 

poraporażżenie dziecienie dziecięęce, epilepsja)ce, epilepsja)
�� Dyskalkulia rozwojowaDyskalkulia rozwojowa



Zbiory  





• Teoria mnogości, zwana również teorią
zbiorów to dział matematyki (a zarazem i 
logiki matematycznej). 

• Twórcą teorii mnogości był niemiecki 
matematyk Georg Cantor . Oprócz niego 
wielkie zasługi w rozwoju teorii mnogości 
położyli matematycy - Wacław Sierpi ński , 
Alfred Tarski i Ernst Zermelo . Zermelo 
ok. 1910 r. zaksjomatyzował teorię
mnogości.



Pojęcie zbioru 

• Dla oznaczenia pewnej kolekcji

• Brak definicji – pojęcie pierwotne
• Za ich pomocą definiujemy inne pojęcia

• Elementy zbioru : 
a)przedmioty konkretne

b)abstrakcyjne 
• Zbiory :

a)skończone
b)nieskończone



1. przez podanie warunku
2. przez wyliczenie elementów

Uwaga na nieprecyzyjne określenia 

Określenie zbioru 





Symbole oznaczające zbiory

• Oznaczenie : wielka litera alfabetu  A,B,C

• Element zbioru : mała litera alfabetu a,b,c

• Fakt, że element a należy do zbioru A 
zapisujemy a ∈∈∈∈ A.

Zbiór zawierający skończenie wiele elementów 
nazywa się zbiorem sko ńczonym . 

Zbiór, który nie jest skończony nazywamy zbiorem 
niesko ńczonym .



Równość, równoliczność
zbiorów

Dwa zbiory  są równe gdy mają te same 
elementy.

Dwa zbiory są równoliczne  gdy mają tyle 
samo elementów.



Równoliczność - ustalanie

• Dwa sposoby :

• 1. przeliczyć elementy

• 2. połączyć w pary elementy jednego i drugiego 
zbioru



Zbiór pusty 

Zbiór , który ma 0 elementów

Symbol : Ø



Podzbiory 

• Zbiór B jest podzbiorem zbioru A , jeżeli każdy 
element zbioru B należy  również do zbioru A



Liczba 1



m



Dopełnienie zbioru 

• Dopełnieniem zbioru A w przestrzeni U
nazywamy zbiór tych elementów 
przestrzeni U, które nie należą do zbioru 
A. Inaczej - dopełnienie nzbioru A to 
będzie wszystko to co nie należy do A. 
Dopełnienie zbioru A oznaczamy jako A' . 
Dopełnienie zapisujemy symbolicznie tak: 





Dopełnienie 



Suma zbiorów

• Suma zbiorów A i B jest to zbiór 
elementów należących do zbioru A lub do 
zbioru B i tylko do tych zbiorów. Sumę
zbiorów nazywamy czasem ich 
złączeniem (ang. union). W istocie suma 
to po prostu obydwa zbiory połączone w 
jeden. Sumę zapisujemy symbolicznie tak:







Wspólna część, iloczyn zbiorów

• Iloczyn zbiorów A i B jest to zbiór 
elementów należących jednocześnie do 
zbioru A i do zbioru B. Iloczyn określamy 
często częścią wspólną zbiorów, bo jest 
nią w istocie. Iloczyn zapisujemy 
symbolicznie tak:



Wspólna część





Różnica zbiorów

• Różnica zbiorów A i B jest to zbiór 
elementów należących do zbioru A ale nie 
należących do zbioru B. Mówiąc 
kolokwialnie ze zbioru A "wyrzucamy" 
wszystko co nie należy do B. Różnicę
zapisujemy symbolicznie tak:



Różnica zbiorów





Klocki logiczne 

Dienesa :
Komplet 48 (najczęściej plastikowych)
4 kształty : koło, trójkąt równoboczny , 

kwadrat, prostokąt
3 kolory : niebieski, żółty, czerwony
2 grubości : cienkie, grube
2 wielkości : małe, duże





Klocki logiczne

Moroza  :
Komplet 48 (najczęściej plastikowych)
3 kształty : koło, trójkąt prostokątny, 

prostokąt
4 kolory : niebieski, żółty, czerwony, zielony
2 grubości : cienkie, grube
2 wielkości : małe, duże



Zestawy logiczne

• Zestawy sztuczne (klocki)
• Zestawy naturalne, przedmioty z życia 

codziennego
• Karty  z obrazkami



Karty logiczne

• Zestaw "koty" zawiera 18 kart i 8 etykiet. 
Karty tego zestawu można klasyfikować
ze względu na cechy:
- kolor kota - szary, czarny, rudy;
- pora dnia - dzień i noc;
- pozycja kota - stoi na płocie, siedzi na 
płocie, siedzi pod płotem.



• Zestaw figury geometryczne składa się z 
18 kart i 9 etykiet. Karty klasyfikuje się ze 
względu na:
- kolor koła - czerwony, zielony, niebieski;
- kolor trójkąta - przy danym kolorze koła 
trójkąt pomalowany jest na jeden z dwóch 
pozostałych kolorów;
- wzajemne położenie figur - trójkąt 
wpisany w koło, częściowo zachodzący na 
koło i rozłączony z kołem;



• Zestaw "linie" składa się z 24 kart i 9 
etykiet. Rysunki linii można klasyfikować
ze względu na:
- kolor tła - zielony, czarny, niebieski;
- linia jest gładka lub łamana;
- linia jest zamknięta lub niezamknięta;
- linia jest z węzłem lub bez węzła;



Krzywa Kocha



Dywan Sierpińskiego



Liczba 9

• Liczba szczęśliwa
• Odtwarzająca się : 
9x2= 18 (1+8=9)
9x3= 27 (2+7=9)
9x4=36  (3+6=9)
9x5=45  (4+5=9)……….  9x9=81   (8+1=9)
• W bajkach i magii często się nią

posługiwano



Liczba 10

• Suma pierwszych czterech liczb : 
1+2+3+4=10

• Liczba święta
• Suma placów u rąk, nóg
• Liczymy do dziesięciu – gdy chcemy się

uspokoić
• 10 przykazań
• 10 zasad



Liczba 11

• Symbol nadmiaru, przesady, nieporządku, 
grzechu

• Przekroczenie 10 przykazań



Liczba 12

• Liczba szczęśliwa, święta
• Rok ma 12 miesięcy
• 12 apostołów
• 12 znaków zodiaku
• Rzymski kodeks praw = 12 tablic z brązu



Liczba 13

• Symbol katastrofy
• Liczba pechowa, złowróżbna
• W magii 13 demonów, w sabatach 12 

czarownic + 1 diabeł = 13
• W hotelach unika się oznaczenia pokoju nr 

13
• Marynarze niechętnie wypływają w rejs 13 



Magiczny kwadrat

• Chronił od złych mocy i chorób

• Dziewięć pól z wpisanymi liczbami, które 
dodawane we wszystkich kierunkach dają taką
samą liczbę



Kwadrat „15”



Liczby pierwsze

Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, 
nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych 
jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie 
jest jednak łatwe. Od pewnego czasu używa się
do tego komputerów. Największa znana dziś
liczba pierwsza została odkryta w lipcu 2004 
roku (Findley, Woltman, Kurowski) ma postać
224036583-1. Ma ona aż 7 milionów 235 tysiące 
733 cyfr. 



Liczby bliźniacze

Dwie liczby pierwsze różniące się o 2 to 
liczby bliźniacze. Przykładami par liczb 
bliźniaczych są: 3 i 5 ; 5 i 7; 11 i 13 ; 17 i 
19. Nie wiadomo do chwili obecnej, czy 
istnieje nieskończenie wiele par liczb 
bliźniaczych. 



Liczby doskonałe

Liczbę naturalną nazywamy doskonałą, gdy jest 
sumą wszystkich swoich dzielników właściwych. 
Przykładem takich liczb są 6, 28, 496, ponieważ
dzielniki właściwe tych liczb (dzielnik właściwy 
liczby to każdy dzielnik mniejszy od tej liczby) to: 

• Dotychczas znaleziono tylko 39 liczb 
doskonałych. Starożytni Grecy przypisywali 
liczbie 6 szczególne znaczenie. Wcześni 
komentatorzy Biblii upatrywali doskonałości liczb 
6 i 28 specjalnego sensu. 



Liczby palindromiczne

• Liczbę naturalną, którą czyta się tak samo 
od początku i od końca nazywamy 
palindromem. Przykłady liczb 
palindromicznych: 55, 494, 30703, 414, 
5115... 



Liczby lustrzane

Liczby lustrzane to takie dwie liczby, które 
są lustrzanym odbiciem, np.: 125 i 521, 68 
i 86, 3245 i 5423, 17 i 71. Jeżeli 
napiszemy dowolną liczbę i jej lustrzane 
odbicie , np.1221, to tak otrzymana liczba 
jest podzielna przez 11. 1221:11=192. 



Nazwy „wielkich liczb”

• liczba N USA (polski) 
10 = dziesięć
100 = sto 
1000 = tysiąc 
10^6 = milion 
10^9 = bilion (miliard) 
10^12 = trylion (bilion) 
10^15 = kwintylion (trylion) 
10^21 kwadrylion (biliard) 
10^18 = = sekstylion (tryliard) 
10^24 = septylion (kwadrylion) 

(1) Taki system obowiązuje w Polsce
(2)W nawiasach są podane polskie odpowiedniki, gdy 
różnią się od nazw systemu amerykańskiego 



Aspekty liczby naturalnej 

• Kardynalny – ile?
• Porządkowy – który  z kolei?
• Miarowy – liczba =miara
• Symboliczny – liczba „Pi”
• Kodowy (nr telefonu, nr rejestracyjny 

pojazdu, liczba nie ma wartości)
• Algebraiczny : a + b= c



Geometria Geometria 



Cele nauczania geometriiCele nauczania geometrii

�� RozwRozwóój wyobraj wyobraźźnini

�� RozwRozwóój myj myśślenia (analizowanie, lenia (analizowanie, 
porporóównywanie, przewidywaniewnywanie, przewidywanie……))



Fazy ksztaFazy kształłtowania pojtowania pojęćęć

�� I faza : obiekty geometryczne jako caI faza : obiekty geometryczne jako całłoośćść
�� II faza : obiekty geometryczne skII faza : obiekty geometryczne skłładajadająące ce 

sisięę z czz częśęści (i wci (i włłasnoasnośści)ci)
�� III faza : relacje pomiIII faza : relacje pomięędzy wdzy włłasnoasnośściami ciami 

figury figury 



Rodzaje pojRodzaje pojęćęć geometrycznychgeometrycznych

�� PojPojęęcia, ktcia, któórych ksztarych kształłtowanie obejmuje towanie obejmuje 
kilka etapkilka etapóów (prymitywna schematyzacja w (prymitywna schematyzacja ––
poprawna definicja)poprawna definicja)

�� PojPojęęcia, ktcia, któóre nie sre nie sąą śściciśśle definiowane le definiowane 
(intuicyjne opis) (intuicyjne opis) 



KsztaKształłtowanie pojtowanie pojęęcia na cia na 
podstawie znajomopodstawie znajomośści ci 

zewnzewnęętrznych cech przedmiotutrznych cech przedmiotu
a)a) Zestawienie danego przedmiotu  z innymiZestawienie danego przedmiotu  z innymi

b)b) Wyszukiwanie cech wspWyszukiwanie cech wspóólnychlnych

c)c) Wyszukiwanie cech rWyszukiwanie cech róóżżniniąącychcych

d)d) OkreOkreśślanie danego pojlanie danego pojęęcia na podstawie cia na podstawie 
znajomoznajomośści jego cechci jego cech

e)e) Zastosowanie danego pojZastosowanie danego pojęęcia w nowych cia w nowych 
sytuacjachsytuacjach



PojPojęęcia cia -- przykprzykłładyady

�� Figura geometryczna : kwadrat, koFigura geometryczna : kwadrat, kołło, o, 
prostokprostokąąt, kwadrat, odcinek, prostat, kwadrat, odcinek, prosta……..

�� Relacja: prostopadRelacja: prostopadłłoośćść, r, róównolegwnoległłoośćść
�� ObwObwóódd



ŚŚrodki dydaktycznerodki dydaktyczne

�� geoplangeoplan

�� klocki logiczne Dienesaklocki logiczne Dienesa

�� patyczki logicznepatyczki logiczne

�� karty logicznekarty logiczne

�� klocki Cuisenairklocki Cuisenair’’aa

�� mozaiki geometrycznemozaiki geometryczne

�� modele figur  i brymodele figur  i bryłł



ŚŚrodki dydaktyczne c.d.rodki dydaktyczne c.d.

�� plansze gier plansze gier 

�� pieczpiecząątki z figuramitki z figurami

�� przybory do kreprzybory do kreśślenialenia

�� miara metrowa, krawieckamiara metrowa, krawiecka

�� programy komputerowe : Dynamic Geometry programy komputerowe : Dynamic Geometry 
Software Software –– np.: Cabri inp.: Cabri i



Rysunki i modele w Rysunki i modele w 
ksztakszta łł towaniu pojtowaniu poj ęćęć

geometrycznychgeometrycznych

�� oparcia w oparcia w konkrecie konkrecie –– koniecznekonieczne
�� cczynnozynnośści zwici zwiąązane z rysowaniem, zane z rysowaniem, 

budowaniem i manipulowaniem stanowibudowaniem i manipulowaniem stanowiąą
waważżny etap wstny etap wstęępny do tworzenia pny do tworzenia 
abstrakcyjnych pojabstrakcyjnych pojęćęć geometrycznych w geometrycznych w 
umyumyśśle ucznia. le ucznia. 



SposSposóób przedstawiania figurb przedstawiania figur

�� ilustrowanie  tego samego w rozmaitych ilustrowanie  tego samego w rozmaitych 
popołłoożżeniach i nietypowych przykeniach i nietypowych przykłładachadach

�� SposSposóób (konwencjonalny i b (konwencjonalny i 
niekonwencjonalny)  przedstawiania figur niekonwencjonalny)  przedstawiania figur 
nieograniczonych (np. prosta)nieograniczonych (np. prosta)

�� stosowanie zasady kontrastowania stosowanie zasady kontrastowania --
pokazywanie  przykpokazywanie  przykłładadóów i w i 
kontrprzykkontrprzykłładadóów. w. 



Orientacja w przestrzeni Orientacja w przestrzeni -- etapyetapy

I Orientacja w schemacie wI Orientacja w schemacie włłasnego ciaasnego ciałłaa

II Dostrzeganie relacji pomiII Dostrzeganie relacji pomięędzy dzy 
obserwatorem a przedmiotami, pomiobserwatorem a przedmiotami, pomięędzy dzy 
przedmiotami w przestrzeniprzedmiotami w przestrzeni

III UmiejIII Umiejęętnotnośćść przyjmowania punktu przyjmowania punktu 
widzenia drugiej osobywidzenia drugiej osoby

E.GruszczykE.Gruszczyk--KolczyKolczyńńska, Dzieciska, Dziecięęca ca 
matematykamatematyka



Nauczanie czynnoNauczanie czynnośścioweciowe

�� Zofia Krygowska : postZofia Krygowska : postęępowanie powanie 
dydaktyczne uwzgldydaktyczne uwzglęędniajdniająące operatywny ce operatywny 
charakter matematyki (operacje charakter matematyki (operacje 
umysumysłłowe) i psychologiczny proces owe) i psychologiczny proces 
interioryzacji prowadzinterioryzacji prowadząący od czynnocy od czynnośści ci 
konkretnych do operacji abstrakcyjnych konkretnych do operacji abstrakcyjnych 

�� Poziomy : enaktywny, ikoniczny, Poziomy : enaktywny, ikoniczny, 
symboliczny (J.Bruner)symboliczny (J.Bruner)



Proces interioryzacji Proces interioryzacji –– rodzaje rodzaje 
czynnoczynnośścici

�� CzynnoCzynnośści manipulacyjnoci manipulacyjno--ruchowe z ruchowe z 
uużżyciem rzeczywistych przedmiotyciem rzeczywistych przedmiotóóww

�� CzynnoCzynnośści manipulacyjnoci manipulacyjno--ruchowe z ruchowe z 
uużżyciem zastyciem zastęępnikpnikóów rzeczywistych w rzeczywistych 
przedmiotprzedmiotóów (liczmany)w (liczmany)

�� CzynnoCzynnośści umowne ci umowne -- śśrodki graficzne : rodki graficzne : 
drzewka, os liczbowa, tabele wykresydrzewka, os liczbowa, tabele wykresy

�� CzynnoCzynnośści werbalne z wykorzystaniem ci werbalne z wykorzystaniem 
dodośświadczewiadczeńń i obserwacjii obserwacji


