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UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE 
2006-2011 

 

Monitoring umiejętności językowych i matematycznych 
uczniów oraz ich kontekstu 

  

 2006 - 2500 uczniów i ich rodziców, 137 nauczycieli klas trzecich        
i dyrektorów szkół  

 2008 - 4800 uczniów, 262 nauczycieli 

 2010 - 4800 uczniów, 290 nauczycieli 

 2011- 3800 uczniów, 170 nauczycieli 

Badania jakościowe 2006, 2008, 2010 

 

Powtórzenie badań umiejętności uczniów w wieku 10 lat :                  
    2006, 2008, 2010 



 
 

Dzieci umieją lepiej to, czego nie 
przepracowała jeszcze             

z nimi szkoła, a tym samym nie 
pozbawiła ich twórczego aspektu 

aktywności poznawczej 



Wykonywanie obliczeń 

 biegle liczą stosując metody algorytmiczne 
(pamięciowo opanowane schematy 
rozwiązania), dobrze radzą sobie z 
dodawaniem i mnożeniem małych liczb 
 

 mają trudności z odejmowaniem i dzieleniem, 
nie rozumieją w pełni istoty tych działań, 
wykonują je mechanicznie 
 

 mają trudności w stosowaniu własnych 
strategii liczenia i nie wykazują zaradności 
arytmetycznej 
 
 

 



 
 radzą sobie z rozwiązywaniem prostych, 

typowych zadań tekstowych, często 
ćwiczonych w szkole 
 

 mają trudności z rozwiązywaniem zadań 
nietypowych, wykorzystywaniem umiejętności 
matematycznych w nowych sytuacjach 

 
 rzadko posługują się rysunkami i innymi 

narzędziami wspierającymi rozwiązywanie 
zadań tekstowych.  
 



 

 dobrze rozwinięta umiejętność wyszukiwania 
informacji w zmatematyzowanych tekstach i 
wykorzystywania ich w praktyce(umiejętność nie 
ćwiczona w szkole 

 

 Dość dobrze rozwinięta umiejętność odkrywania i 
wyjaśniania prawidłowości i zasad w 
matematycznych zadaniach  

  
 



Przykłady 

30.9% 
 

 

 

Na drzewie siedziało 40 wróbli. Nagle  

większość z nich, oprócz 8, odleciała. 

Ile wróbli zostało na tym drzewie? 



Nietypowe zadanie tekstowe  



Nietypowe zadanie tekstowe  



Nietypowe zadanie tekstowe 



Nietypowe zadanie tekstowe 

49.1% 





8.6% 



4.0% 

41.9% 

50.2% 

3.3% 



Otwórzcie książki na stronie 24, zadanie 7. 

Karol, czy możesz przeczytać głośno to 

zadanie. 

 

Jakie dane mamy w tym zadaniu? 

Jaki rodzaj działania trzeba tutaj zastosować? 

 

Będziemy rozwiązywać zadanie 9.  

Teraz musimy pomnożyć  i  podzielić. 



56.3% 



16.6% 





3,0% 



 

POZWÓLMY 

 

Posługiwać się różnymi modelami i reprezentacjami 

obiektów  i  relacji matematycznych 

 

Droga do symbolu matematycznego  

nie musi być ekspresowa  



150 : 25 140 : 35 

2006 47,3 brak 

2008 48,4 44,2 

2011 45,2 44,2 

poprawne obliczenia (w procentach) 









  

 









POZWÓLMY DZIECIOM 

 

• Myśleć (rozwiązywać problemy) 

• Działać 

• Mówić i pytać 

• Popełniać błędy 

• Budować własne strategie 

• Współpracować 

KONSTRUOWANIE WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH   

W SZKOLE 

 



ELEMENTY KULTURY MATEMATYCZNEJ W FOTOGRAFII 
 
           Małgorzata Makiewicz 



Trójkąt wpisany w okrąg 



NIESKOŃCZONOŚĆ 


