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o by się stało, gdyby tak zrezygnować w ogóle z nauczania matematyki
w szkole? Może ludzie w sposób naturalny przyswoiliby tę wiedzę
w codziennych sytuacjach? O ciekawych skutkach takiego eksperymentu
można przeczytać w felietonie Wacława Zawadowskiego (na str. 33).
Na razie jednak nie zanosi się na to, żeby ktoś chciał wyrugować ze szkół królową
nauk. Ale czy można sprawić, żeby uczniowie serdecznie ją pokochali
i w dodatku… uczyli się jej szybciej? Że jest to możliwe, udowadnia (na str. 10)
Ewa Pytlak, współautorka cyklu Matematyka z pomysłem.
A czy można na lekcjach matematyki rozwijać inicjatywność
i przedsiębiorczość? Albo kompetencje społeczne?
O kompetencjach kluczowych w nauczaniu
matematyki pisze Barbara
Dubiecka-Kruk (str. 14).
Natomiast o konieczności
dostosowania nauczania
matematyki w czwartej klasie
do możliwości dziewięciolatków
oraz o tym, co mu się nie podoba
w podręcznikach do matematyki
– opowiada w wywiadzie profesor Zbigniew
Semadeni (str. 2).
W biuletynie zastanawiamy się też, czy można uniknąć
„testowej gonitwy” w szóstej klasie. Innymi słowy, czy można
tak rozłożyć materiał, żeby spokojnie i bez pośpiechu
zrealizować program, rozwinąć wszystkie potrzebne
umiejętności i mieć czas na powtórki? Jest to możliwe,
pod warunkiem że zaczniemy już od IV klasy. Oczywiście,
biorąc pod uwagę, że obecni czwartoklasiści są młodsi
i przychodzą z nieco inną wiedzą i umiejętnościami niż
ich koledzy z poprzednich lat. Do ich możliwości
intelektualnych musimy więc dostosować program
nauczania i metody pracy.
Na szczęście nie trzeba tego robić samemu. Wystarczy wybrać program
i podręcznik, który spełnia te warunki. Który harmonijnie i we właściwym tempie
prowadzi uczniów przez wszystkie wymagania podstawy programowej. Nie jest
za trudny ani za łatwy, odwołuje się do sposobów myślenia dziewięciolatków,
nie przesadza z poziomem abstrakcji i zwyczajnie jest ciekawy.
My polecamy Matematykę z pomysłem!
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Nie
zawyżajmy

abstrak

W 2015 roku szóstoklasistów czeka nowa formuła sprawdzianu z matematyki.
Jak poradzą sobie z nim młodsi uczniowie? O tym, jak zmienia się myślenie
o matematyce w szkole, jak ważne jest dostosowanie treści nauczania
do możliwości ucznia, a także o konieczności ćwiczenia sprawności
rachunkowej opowiada profesor Zbigniew Semadeni.
W nowej formule sprawdzianu szóstoklasisty zmienia
się sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności
uczniów. Czy obserwuje Pan Profesor również nowe
trendy w nauczaniu matematyki w szkole
podstawowej?
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2007 r. kładzie
szczególny nacisk na to, aby przyswajanie wiedzy i zdobywanie przez uczniów podstawowych umiejętności
matematycznych było połączone
z kształtowaniem – od I klasy
szkoły podstawowej – szeroko
rozumianego myślenia matematycznego i wykorzystywaniem
wiedzy do różnorodnych sytuacji
z życia codziennego. Nie wystarczy,
że uczniowie wyuczą się schematów rozwiązywania typowych
zadań szkolnych, należy starać
się rozwijać zdolność rozumowania każdego ucznia, oczywiście
w sposób dostosowany do wieku,
zgodny z naturalnym rozwojem
umysłowym. Na taką zmianę podejścia niewątpliwy wpływ wywarło

porównanie wyników polskich dzieci z uczniami innych
krajów w przeprowadzanych co 3 lata międzynarodowych
badaniach OECD PISA. W roku 2000 okazało się, że nasi
ówcześni 15-latkowie niezbyt dobrze radzili sobie z tym,
co wykraczało poza typowe, ćwiczone w szkole zadania.
Twórcy ogólnej koncepcji obecnych podstaw programowych, minister Katarzyna Hall i jej zastępca prof. Zbigniew
Marciniak, uznali, że nie wystarczy samo zadeklarowanie
tych priorytetów w dokumencie ministerialnym. Nauczyciele w swej
codziennej pracy przyzwyczaili się,
że najważniejsze jest opanowanie
przez uczniów szczegółowych treści
z arytmetyki, algebry i geometrii
wymienionych w programach.
Aby długofalowo wpłynąć na szkolną
praktykę, trzeba też było zmodyfikować sposób formułowania i oceniania zadań egzaminacyjnych.
W podstawie programowej matematyki dla klas IV–VI wyróżniono
w 2008 r. wymagania ogólne oraz
wymagania szczegółowe dotyczące
treści nauczania. Treści te to

Oglądając podręczniki
do klasy IV,
niejednokrotnie
stwierdzałem zawyżony
stopień abstrakcji.
Już na początku pojawiały
się wyjaśnienia i zadania
nieodpowiadające
specyfice myślenia
10-latków.
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poziomu

cji

4-stronicowy wykaz tego, co sensownie i ze zrozumieniem ma umieć wykonać uczeń po ukończeniu
VI klasy. W wymaganiach ogólnych nowością są sformułowania: wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie
strategii. Kwestie te dobrze odzwierciedlają obecne tendencje ujawniające się na międzynarodowych konferencjach z dydaktyki matematyki.
Nowością jest również to, że Centralna Komisja
Egzaminacyjna została zobowiązana do uwzględnienia wymagań ogólnych przy przygotowywaniu zadań
na sprawdzian szóstoklasisty i opracowania sposobu
ich oceniania. Chodzi o to, by przy rozwiązywaniu
zadań dotyczących treści szczegółowych uczeń mógł się
zarazem wykazać jakąś cząstką wymagań ogólnych.

Młodszy
uczeń
potrzebuójwe
konkret

W jaki sposób powinno to wpłynąć na
sposób uczenia matematyki? Co jest dziś
najważniejsze w procesie dydaktycznym?

Wiele czynników jest ważnych, ale szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na rzeczywiste możliwości uczniów i dostosowanie
nauczania do tych możliwości. Oglądając
podręczniki do klasy IV, niejednokrotnie stwierdzałem zawyżony stopień abstrakcji. Już na samym
początku pojawiały się wyjaśnienia i zadania nieodpowiadające specyfice myślenia 10-latków. Przyspieszeniu
ulegało też tempo wprowadzania nowego materiału
w stosunku do tego, do czego uczniowie byli przyzwyczajeni w klasie III. Nakładało się to na znane ogólnie
trudności uczniów przy przystosowywaniu się do zmienionych form nauczania w klasach IV–VI.
Niekorzystne zjawiska ujawniające się na styku klas I–III
i IV–VI z pewnością nasilą się, gdy około roku 2017
do klasy IV nadejdzie większa fala dzieci o rok młodszych, 9-latków. Dzieci te nie tylko będą mniej umiały
(bo podstawa programowa dla klas I–III zawiera znacznie mniej materiału, niż było dawniej, w szczególności
mniejszy jest zakres liczbowy obliczeń arytmetycznych),
ale też inny będzie ich sposób myślenia, wolniejsze będzie
3
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tempo pracy i gorzej będą czytały.
Niektórzy 9-letni uczniowie tyle
wysiłku wkładają w samo pisanie
cyfr, że utrudnia im to myślenie.
Pouczający jest znany fakt, że już
narysowanie prostej przechodzącej
przez dwa dane punkty stwarza
wielu uczniom spore problemy
manualne. Okazywało się też,
że efektem kłopotów z trzymaniem
linijki było przekonanie niektórych
dzieci, że przez dwa punkty przechodzi kilka prostych. Aby w umysłach młodszych uczniów
wytworzyły się schematy umysłowe
niezbędne do rozwiązywania bardziej zaawansowanych zadań arytmetycznych, potrzebna jest większa
liczba powtórzeń i wiele zadań
rozwiązywanych niezbyt śpiesznie,
świadomie i ze zrozumieniem. Mechaniczne kopiowanie
podanych przez nauczyciela procedur jest nieskuteczne.
Wiadomo, że wprowadzanie nowych pojęć matematycznych u 9-latków powinno być oparte na odpowiednio
dobranych konkretach. Problem leży w tym, iż wielu
nauczycieli klasy IV za konkret uważa słownie opisany
przykład z życia, czasem uzupełniony rysunkiem. Otóż
9-latkom i części 10-latków potrzebne są konkrety
służące do manipulowania, do samodzielnie wykonywanych odpowiednich czynności ruchowych.
Przy obliczeniach na liczbach dwu- i trzycyfrowych mogą
posługiwać się zabawowymi banknotami (np. brać do ręki
dziesiątkę i rozmieniać ją na 10 „monet” po 1 zł). Przy
nauce ułamków ważne jest rozcinanie kół i prostokątów
i przekładanie tych części. Wiele kwestii, które starszemu uczniowi można wyjaśnić słownie, jego młodsi
koledzy pojmą dopiero po wykonaniu serii konkretnych,
ruchowych, czasochłonnych czynności, obcych tradycji
nauczania w klasach IV–VI. Stopień abstrakcji powinien
rosnąć stopniowo od klasy IV po sprawdzian w klasie VI.

Aby w umysłach
młodszych uczniów
wytworzyły się schematy
umysłowe niezbędne
do rozwiązywania bardziej
zaawansowanych zadań
arytmetycznych,
potrzebna jest większa
liczba powtórzeń i wiele
zadań rozwiązywanych
niezbyt śpiesznie,
świadomie
i ze zrozumieniem.

Na stronie CKE opublikowano przykładowe zestawy
zadań z matematyki, które mogą pojawić się
na sprawdzianie w nowej formule w 2015 r. Czy są
to zupełnie inne zadania niż dotychczas występujące
w arkuszach egzaminacyjnych? Na czym polega
zmiana?
Same zadania – te, które CKE upubliczniło w swym informatorze jako przykład tego, czego można oczekiwać
w 2015 r. – nie różnią się znacznie od tych, które znamy
z dotychczasowych sprawdzianów. Uczeń dostanie m.in.
więcej zadań wymagających kojarzenia informacji podanych
w zadaniu. Nie wystarczy wtedy proste zastosowanie
4

g otowego wzorca. Profil sprawdzianów
zmieniał się stopniowo już wcześniej
i to zapewne wpłynęło na znaczną
poprawę ostatnich wyników PISA,
w k tórych nasi 15-latkowie osiągnęli jeden
z najlepszych wyników w Europie.
Zd
 rugiej strony nacisk na rozumowanie spowodował, że zbyt mało w ostatnich sprawdzianach było zadań
sprawdzających technikę rachunkową.
Nauczyciele gimnazjów skarżą się, że
uczniowie po VI klasie za słabo mają opanowane rachowanie na ułamkach
(zwykłych i dziesiętnych). Tymczasem
sprawność rachunkowa jest wymieniona
jako pierwsza wśród celów kształcenia
dla klas IV–VI.

Duża zmiana dotyczy sposobu
oceniania zadań. W czym nowe kryteria oceniania są lepsze od dotychczasowych? Czy nowe podejście jest
korzystniejsze dla uczniów?
Sądzę, że będzie sprawiedliwsze. Część
zadań – podobnie jak dotąd – będzie
wymagała wybrania poprawnej odpowiedzi z dwóch lub więcej podanych.
Przy takich zadaniach ocenianie jest
mechaniczne, tę część oceny mógłby
wykonywać komputer. Jeśli uczeń
zaznaczy odpowiedź poprawną,
dostanie za to 1 punkt, jeśli błędną
– 0 punktów.
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Będą też na sprawdzianie wypisane zdania i obok litery P,
F. Jeśli zdanie to uczeń uzna za prawdziwe, ma zaznaczyć
P, a jeśli uzna je za fałszywe, ma zaznaczyć F.
Inne zadania będą wymagały napisania rozwiązania
i słownej odpowiedzi. To już musi przeczytać i ocenić człowiek. Tak było zresztą dotąd. Różnić się ma sposób oceniania rozwiązań zadań złożonych. Ogólnie za trudniejsze
zadanie można dostać więcej punktów. Dawniej jednak
uczeń mógł dostać punkt już za to, że coś w ogóle zrobił,
np. napisał wzór związany z danym zagadnieniem. Teraz
punkt będzie dostawać jedynie za zrobienie czegoś, co rzeczywiście jest krokiem wiodącym do rozwiązania. Jeżeli
uczeń popełni błąd rachunkowy, to straci punkt, ale
jeżeli jego tok myślenia będzie przy tym właściwy,
to część punktów dostanie.

Czy według Pana Profesora nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty pozwoli na dokładniejszą
weryfikację umiejętności matematycznych uczniów?
Zapewne tak. Weryfikacja wiedzy uczniów jest jednak tylko
jednym z celów sprawdzianu. A on jest uzupełnieniem oceniania uczniów na bieżąco przez nauczycieli w trakcie zajęć
szkolnych i na klasówkach. Drugim, ważniejszym celem
sprawdzianu jest właściwe ukierunkowanie edukacji szkolnej i zarazem motywowanie uczniów.

Czy Pana zdaniem sprawdzian ten może okazać się
trudny dla uczniów?
Trudność sprawdzianu nie zależy bezpośrednio od podstawy programowej, lecz od doboru zadań. Zadanie
można ułożyć zgodnie z podstawą i z ogólnymi wytycznymi tak, by było łatwe, można też ułożyć zadanie trudne.
W każdym sprawdzianie dobiera się zadania tak, aby nie
były zbyt trudne, ani też by nie były wszystkie zbyt łatwe
(bowiem wówczas sprawdzian nie wykryłby uczniów bardzo dobrych). Tak więc część zadań jest celowo dość łatwa,
aby średnio przygotowany uczeń mógł osiągnąć zadowalający wynik, ale są też zadania trudniejsze po to, by osiągnięcie dużej liczby punktów na sprawdzianie było
rzeczywiście sukcesem. Jednakże nie przewiduje się zadań
szczególnie trudnych, takich jak w konkursach typu Kangur. Ja nie biorę udziału w przygotowaniu zadań, ale
sądzę, że eksperci wybrani przez CKE przygotują na rok
2015 zadania o starannie dobranym, zróżnicowanym
stopniu trudności.

Jakich wskazówek można udzielić nauczycielom
przygotowującym uczniów obecnej klasy piątej do
sprawdzianu, który w nowej formule odbędzie się po
raz pierwszy w 2015 r.?
Ważne jest aktywizowanie wszystkich uczniów. W miarę
możliwości nie powinno się też na lekcji narzucać z góry
określonego sposobu rozwiązania danego im zadania.

Zbigniew
Semadeni
profesor zwyczajny
Instytutu Matematyki
UW oraz Wydziału
Pedagogicznego WSGE;
współautor programów matematyki MEN od 1970 r.;
wykładał m.in. w University of Washington w Seattle,
York University w Toronto, University of Sydney,
University of California w Davis; członek Komitetu
Wykonawczego ICMI (International Commission on
Mathematical Education; autor podręczników
akademickich Wstęp do teorii kategorii i funktorów
(wspólnie z A.Wiwegerem, PWN 1972) i Matematyka
współczesna w nauczaniu dzieci (PWN 1973);
współautor dzieła Nauczanie początkowe matematyki
(WSiP 1981–1987) oraz podręczników matematyki
dla klas I–III szkoły podstawowej.

Warto premiować różnorodność myślenia i oryginalne
sposoby rozwiązania, odbiegające od jednolitego schematu. Cenne są zadania wielopoziomowe – takie, które
oprócz zasadniczego rozwiązania pozwalają na uzupełnienie ich o trudniejsze warianty, o ciekawe pytania.
Nauczyciel może też się zastanowić, czy nie dać uczniom
jakiegoś „miniprojektu”. Może nim być np. problem:
Jak wysoki jest budynek naszej szkoły? W jaki sposób można
by to choćby w przybliżeniu oszacować? Warto zacząć od
przypuszczeń uczniów, ile to może być metrów. Potem
można zastanowić się, w jaki sposób zmierzyć wysokość
klasy. Czy to się da zrobić bez drabiny i w jaki sposób?
Ile może wynosić grubość stropu? Nietrudno policzyć,
ile jest stopni na schodach między piętrami, i pomnożyć to
przez wysokość jednego schodka. Istotne jest to, że danych
potrzebnych do takiego obliczenia nie dostarcza podręcznik, lecz mają je zdobyć uczniowie. Mogą też popatrzeć
z podwórka, jak wygląda parter, pierwsze piętro, dach. Nie
chodzi tu o końcowy wynik, którego i tak uczniowie nie
będą w stanie dokładnie ustalić, ale o zbiorowe i indywidualne zastanawianie się, jak zebrać choćby część informacji,
o próbę zastosowania swej wiedzy do problemu dotyczącego otaczającego nas świata.
Trzeba też pamiętać o ćwiczeniu techniki rachunkowej,
co wymaga systematyczności przez całe 3 lata, a nie tylko
przed sprawdzianem.
Zdolniejszym uczniom należy dawać dodatkowe, trudniejsze zadania, pobudzające ich do intensywniejszego myślenia. Słabszych należy zachęcać przez dawanie im zadań
odpowiadających ich możliwościom i chwalić za sukcesy.
Rozmawiała Dorota Celejowska
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Dajmy
Na stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej napisano:
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej
klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny
i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego
przystąpić wszyscy uczniowie… Przystąpienie do
sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie
tylko informacyjne…

Progr

4.c. R
w kl

Realiza
gnięciu

C

zytając ostatnie z przytoczonych zdań, większość
nauczycieli pomyśli, że informacyjny charakter
sprawdzianu to jedno, a oczekiwanie jak najwyższego wyniku z różnych stron to drugie. Z różnych stron, bo wysoki wynik jest oczekiwany przez szkołę,
organ prowadzący, uczniów i rodziców.
Jak zatem zapewnić wysoki wynik ze sprawdzianu
w klasie szóstej, nie ulegając tresurze przedegzaminacyjnej? Odpowiedź jest prosta. Należy zadbać, by realizacja
programu nauczania w sposób harmonijny i planowy
zapewniła opanowanie wszystkich umiejętności wymaganych na sprawdzianie, a dobrane metody pracy i środki
dydaktyczne zapewniały tzw. obycie testowe.
W Matematyce z pomysłem zaplanowaliśmy przygotowywanie uczniów do sprawdzianu trochę mimochodem, ale
systematycznie i planowo już od klasy 4. Wszystko po to, by
spokojnie przygotować uczniów do tego egzaminu w tempie
optymalnym dla każdego dziecka.
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Szkoła podstawowa matematyka

iecku czas

Nie uczmy pod testy. Dobry program i podręcznik powinny zapewnić
harmonijny rozwój wszystkich wymaganych podczas egzaminu
umiejętności i od początku oswajać z różnego typu zadaniami.

czyli jak uniknąć przedegzaminacyjnej
gonitwy testowej w szóstej klasie

ram nauczania | Matematyka z pomysłem

Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej
lasach IV–VI

acja program nauczania Matematyka z pomysłem umożliwia uczniowi nabycie umiejętności sprzyjających osiąu wszystkich wymagań z podstawy programowej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
z Podstawy Programowej
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Najpierw ćwiczymy umiejętność w zadaniach typowych,
następnie w tzw. zadaniach
z kontekstem oraz złożonych, wymagających zastosowania różnych
umiejętności.
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Zeszyt ćwiczeń

Uczniowie od początku
rozwiązują zadania otwarte
i różnego typu zadania
zamknięte.

jętności opanowanych w klasach I–III szkoły podstawowej.
W Matematyce z pomysłem korzystamy z wiedzy i umiejętności, jakie uczeń posiada z edukacji wczesnoszkolnej,
ale dla zapewnienia komfortu pracy systematyzujemy je
i utrwalamy. W razie potrzeby uzupełniamy braki.
Realizację materiału w klasie czwartej zaplanowaliśmy tak,
aby dawać nauczycielowi możliwość zdiagnozowania
poziomu opanowania przez uczniów umiejętności kształtowanych w ramach edukacji matematycznej w klasach I–III.
Odwołanie do poprzedniej wiedzy odbywa się z uzupełnieniem o nowe treści lub ze zderzeniem z nowymi.
Po zrealizowaniu nowego dla uczniów zagadnienia, jakim
jest porównywanie ilorazowe, proponujemy temat, który
zderza poznaną właśnie umiejętność z umiejętnością
porównywania różnicowego. A tę uczniowie poznali
na pierwszym etapie kształcenia. Taki zabieg nie tylko zestawia te często mylone porównania, ale także stwarza okazję
do zweryfikowania stanu wiedzy uczniów w tym zakresie.
Dodatkowo utrwala ją i uzupełnia ewentualne braki.
Podobnie doskonalimy i systematyzujemy już na początku
czwartej klasy wiedzę uczniów dotyczącą liczb i rachunków
pamięciowych. Ucząc się z programem Matematyka
z pomysłem, uczeń od samego początku utrwala umiejętności rachunkowe z poprzedniego etapu edukacji, weryfikuje
znane strategie i uzupełnia je o nowe.
• Kształtujemy wszystkie umiejętności szczegółowe
W programie nauczania Matematyka z pomysłem zaprezentowano plan realizacji w ciągu 3 lat wszystkich wymagań
szczegółowych z podstawy programowej.
Wymagania szczegółowe zostały sformułowane jako oczekiwane umiejętności przeciętnego ucznia na koniec danego
etapu edukacji. Aby sprostać tym oczekiwaniom, realizację
danych treści zaplanowaliśmy w Matematyce z pomysłem
7

a

14.

Temat

Porównywanie liczb

CO UMIEM?
1.

zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Czyli najpierw
ćwiczymy daną umiejętność w typowych, prostych zadaniach, zwykle czysto matematycznych. Następnie doskonalimy ją w zadaniach, które wymagają zastosowania jej
również w sytuacjach pozamatematycznych, w tzw. zadaniach z kontekstem oraz zadaniach złożonych – wieloetapowych lub wymagających zastosowania różnych
umiejętności.
Aby zapewnić realizację wymagań szczegółowych, dostarczamy nauczycielowi bogaty wybór różnego typu zadań
w podręczniku oraz w zeszycie ćwiczeń papierowym i elektronicznym na WSiPnet.pl.
Nauczycielom korzystającym z Matematyki z pomysłem
proponujemy zestawy zadań pozwalające monitorować
poziom opanowania poszczególnych wymagań szczegółowych przypisanych do danego rozdziału. CO BYŁO NA
LEKCJI? to prace domowe w zeszycie ćwiczeń. Po każdej
lekcji sprawdzają opanowanie ćwiczonych danego dnia
umiejętności.
Proponujemy również gotowe kartkówki oraz sprawdziany
po każdym dziale. Dla ucznia są zestawy zadań powtórzeniowych w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń.
Częste odwoływanie się do wiedzy z poprzednich klas stwarza okazję do systematycznego utrwalania i powtarzania
materiału. W szóstej klasie wystarczy tylko zebrać i usystematyzować wszystkie poznane treści.
• Kształtujemy wszystkie umiejętności ogólne
Matematyka z pomysłem dostarcza nauczycielowi narzędzi do realizacji wszystkich wymagań ogólnych określonych
w podstawie programowej. Sprzyjają temu zamieszczone
w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zadania różnego typu
i o zróżnicowanym stopniu trudności.
Aby ułatwić nauczycielowi systematyczne monitorowanie
stopnia realizacji poszczególnych wymagań ogólnych,
wszystkie rozdziały kończą się zestawem 4 zadań
CO UMIEM?. Każde z zadań odwołuje się do konkretnego
wymagania ogólnego w odniesieniu do wymagań szczegółowych dotyczących danego tematu.
• Oswajamy z formą. Oswajamy z procedurą
W Matematyce z pomysłem zadbaliśmy o to, aby uczeń
już od czwartej klasy spotykał się z różnymi typami zadań.
Będzie więc rozwiązywał zadania otwarte i różnego typu
zadania zamknięte. Jest to ważne, ponieważ takie zadania
pojawią się w nowej formule sprawdzianu.
Nieocenioną pomocą w doskonaleniu technik rozwiązywania
zadań zamkniętych są narzędzia elektroniczne. Na WSiPnet.pl
uczniowie znajdą prace domowe do każdej lekcji. Zadania
z cyklu CO BYŁO NA LEKCJI zostały uzupełnione dodatkowymi: łatwiejszymi – utrwalającymi dane umiejętności
– i trudniejszymi – doskonalącymi je i pogłębiającymi.
W podręczniku zwracamy uwagę także na inne, pozamatematyczne umiejętności, również przydatne na egzaminie,
np. zapisywanie rozwiązań w wyznaczonym miejscu.
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 rzygotowują do tego zadania dołączone do poszczególP
nych działów zestawy do powtórzeń oraz opracowane
w dwóch wersjach, A i B, sprawdziany po działach.
Inną ważną umiejętnością ponadprzedmiotową, potrzebną
w czasie egzaminu, jest umiejętność czytania i poprawnego
stosowania instrukcji komunikowania lub kodowania odpowiedzi. W Matematyce z pomysłem zadania zawierają
różny sposób komunikowania wyniku (zaznaczenie, podkreślenie, przekreślenie itd.).
• Korzystamy z doświadczeń egzaminacyjnych
Przygotowując rozkład materiału i dobierając przykłady
zadań, kierowaliśmy się spostrzeżeniami na temat tych
umiejętności, które w kolejnych latach na sprawdzianie
(a także w badaniach OBUT, TIMMS i w diagnozach
WSiP) wypadały najsłabiej i najlepiej.
Żeby zmotywować uczniów do nauki matematyki, inwestujemy w te umiejętności, które są dla nich łatwe. Należy do
nich np. odczytywanie danych przedstawionych graficznie.
Pierwszy rozdział podręcznika Matematyka z pomysłem
dotyczy prezentacji danych, a wprowadzeniem do każdego
działu są infografiki. Wszystko po to, żeby rozbudzić ciekawość, zachęcić do matematyki, pokazać, że ta wiedza może
być użyteczna, a także – uatrakcyjnić nauczanie.
Jednocześnie zwracamy uwagę na te umiejętności, z którymi
uczniowie od lat mają problemy, np. zadania dotyczące
skali. Dlatego pierwszy temat dotyczący tego zagadnienia
zaproponowaliśmy już w czwartej klasie, żeby w kolejnych
latach odpowiednio go wyćwiczyć i utrwalić.
Problemy sprawiają uczniom także zadania sytuacyjne,
wymagające zastosowania wiedzy w kontekście realistycznym. Dlatego w podręczniku po zadaniach typowo ćwiczeniowych następują zadania na zastosowanie wiedzy.
Dodatkowo przy powtórzeniach proponujemy zadania przekrojowe – wymagające wykorzystania umiejętności z różnych rozdziałów czy działów.
Praktyka egzaminacyjna pokazuje, że uczniowie mają również problem z zapisywaniem rozwiązań. Tymczasem nowy
sposób oceniania zadań na sprawdzianie wymaga precyzyjnego zapisywania swojego rozumowania. W tym celu
zaproponowaliśmy po każdym dziale zestaw zadań powtórzeniowych: Czy już to umiem?. Prezentujemy w nim analizę
rozwiązania przykładowego zadania wraz ze wskazówkami.
Następnie proponujemy samodzielne rozwiązanie zadania
na podstawie wskazówek. Takie podejście ma przyzwyczaić
uczniów do precyzyjnego zapisywania kolejnych etapów
dochodzenia do rozwiązania. Chcemy wyrobić nawyk analizy treści zadania: wypisania danych, zapisu kolejnych obliczeń, sprawdzania, czy rozwiązanie spełnia warunki zadania
i sformułowania odpowiedzi.
Praca z cyklem Matematyka z pomysłem gwarantuje
dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianu. Daje
poczucie bezpieczeństwa i uczniowi, i nauczycielowi.
Barbara Dubiecka-Kruk
9
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Każdy nauczyciel marzy
o sytuacji, kiedy uczniowie czekają
na jego lekcje z niecierpliwością,
pracują na nich aktywnie
i niepostrzeżenie nabywają
nowe umiejętności. Te
owocują fantastycznym
wynikiem sprawdzianu,
a później wykorzystaniem
umiejętności
matematycznych
w codziennym życiu.
Niestety, w większości
wypadków „rzeczywistość
skrzeczy”. Żeby uczniowie
naprawdę polubili matematykę,
potrzeba pomysłu.

P

odstawową kwestią jest dobór materiału do pracy
i jego atrakcyjność. W dobie wszechobecnych
zabiegów, których celem jest przyciągnięcie naszej
uwagi, tradycyjne, nawet najlepsze merytorycznie
podręczniki przegrywają tę konkurencję. Trudno zachęcić
ucznia do nauki i rozwiązywania zadań, kiedy nie ma on
najmniejszej ochoty otworzyć książki. Podręcznik musi więc
być atrakcyjny. Mieć zawartość i wygląd, które spowodują, że dziecko będzie po niego sięgać. Im częściej będzie
to samo robić, tym lepiej. Ilustracje i informacje powinny
przyciągać wzrok i uwagę. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Matematyka z pomysłem spełniają ten warunek. Są
bogato ilustrowane, kolorowe, w wygodnym formacie, zachęcają do pracy. Każdy z działów zaczyna się ilustrowanym
wprowadzeniem w zagadnienie – infografiką, która poprzez
odejście od liniowego układu treści pokazuje różne aspekty
poruszanych w rozdziale problemów matematycznych.
Uczeń, przeglądając podręcznik, napotyka wiele ciekawostek pokazujących nierozerwalny związek matematyki
z życiem. Tym samym wzbogaca swoją wiedzę, uczy się
mimowolnie, zapamiętuje informacje, które mogą posłużyć
mu w późniejszej edukacji i w dorosłym życiu. Dobry
10
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 odręcznik jest
p
więc sojusznikiem
nauczyciela w procesie
dydaktycznym, może też znacząco wpłynąć na motywację
dziecka do uczenia się.

Coś mocnego na początek
Ale samo przeglądanie ciekawostek i ilustracji nie
wystarczy. Treść podręcznika oraz jej układ muszą
stwarzać możliwość uczenia się i motywowania
uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności
matematycznych. Obecnie w klasie czwartej uczą się
dzieci o rok młodsze, warto więc pamiętać, że obok
uczniów będących już na etapie operacji formalnych
znajdą się tacy, których charakteryzować będzie konkretno-obrazowy sposób myślenia. To, co dla tych
pierwszych jest oczywiste i zrozumiałe, dla tych
drugich okaże się
niedostępnym
szyfrem.

a

z pom
ysłe
m?
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szybc
iej!
I lu
bili
się

ucz
yć!

W odróżnieniu od podręczników, które rozpoczynają nowe zagadnienie od tradycyjnego wykładu,
w Matematyce z pomysłem każdy temat rozpoczyna się konkretnym, wziętym z życia zadaniem
wprowadzającym. Uczeń potrafi je odczytać i wyobrazić
sobie sytuację w nim przedstawioną. W toku zajęć można się
potem do niej odwołać, wrócić w trakcie operacji na abstraktach. Słabszy uczeń na tym zyska, a nauczyciel nie będzie tracił czasu, szukając specjalnych sposobów na wytłumaczenie.

Przeciw nudzie i frustracji
W gronie uczniów na pewno znajdą się tacy, których potencjał intelektualny i zdolności matematyczne znacznie
przewyższają umiejętności reszty klasy. Należy zadbać,
aby nie wychodzili z naszych zajęć z poczuciem straty czasu,
nudy i frustracji. Dostarczamy im matematycznych wyzwań
na miarę ich możliwości. Układ treści podręcznika uwzględnia te potrzeby. Do każdej lekcji przygotowano zadania
na medal, znacznie wykraczające poza program.
Każdy z nas uczy się szybciej, gdy nowe informacje mają
przejrzysty, jasny układ, i kładzie się nacisk na wiedzę
i umiejętności kluczowe. Takie podejście, którego trudno
szukać w innych podręcznikach, przyświecało idei
Matematyki z pomysłem. W każdej lekcji, z żelazną konsekwencją, zastosowano strukturę sprzyjającą uczeniu
się. Obok zadań wprowadzających, ćwiczących i na zastosowanie znajdziemy część nazwaną Co umiem?, która jest
podsumowaniem zajęć i jeszcze raz wskazuje to, co było
w niej najistotniejsze. Sprzyja to uczeniu się, a w szczególności uczeniu się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nadpobudliwych, z dysleksją czy
ze spektrum różnorodnych zaburzeń
zachowania.
11
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Oby do niedzieli

k
ile wynosi suma
wtore
liczby oczek
na obu kostkach.
śro
Jeśli poda
da
poprawną
odpowiedź,
przesuwa swój pionek
o 1 pole do przodu. Gry
Jeśli są doskonałą pomocą
się pomyli, cofa pionek
 O co warto zapytać?
w nauce
matematyki
Co trzeba
zrobić, żeby
o 2 pola. Gracze
wygrać w pierwszym
wykonują ruchy
–
aktywizują
zarówno
na zmianę. Wygrywa ten, ruchu? Kiedy gracz
i słabszych
ustawijak
pionek
na tym
który jako pierwszy zdolnych,
samym miejscu,
postawi swój pionek
uczniów.
co w poprzedniej
na polu niedziela po
kolejce?
okrążeniu tarczy.

czwartek

ek
ąt
pi

2 pionki, 2 kostki do gry.
 Jak grać?
Każdy gracz ma jeden
pionek. Dwaj gracze
jednocześnie ustawiają
pionki na polu
poniedziałek. Jeden gracz
rzuca kostką i przesuwa
się o wyrzuconą liczbę
oczek. Następnie ten
sam gracz rzuca dwiema
kostkami. Jego zadaniem
jest wymienić nazwę
dnia tygodnia, który
wypada za tyle dni,

sobota

 Co przygotować?

pon
ied
zia
łek



Rok zwykły trwa 365 dni, a rok przestępny trwa 366 dni. W roku zwykłym
luty ma 28 dni, a w przestępnym ma 29 dni.
W pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku latami przestępnymi są: 2004,
2008, 2012, 2016, 2020.
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Potrafię więcej, umiem lepiej

25

Punkt, prosta, półprosta, odcinek

1

Kamil za pomocą kroków zmierzył drogę z domu do szkoły. Policzył, że droga
ta wynosi 1500 kroków. Następnie zmierzył długość buta oraz długość kroku.
Z pomiarów otrzymał, że jego krok ma 80 cm, a długość jego buta wynosi
20 cm. Jaką drogę pokonał Kamil z domu do szkoły? Wynik podaj w metrach
i centymetrach.
2 cm

8 cm

Po każdym dziale umieszczono zadania na medal,
znacznie wykraczające poza
program.

6. Porównywanie liczb

Odcinki w skali

2 Wykonano dwa modele samochodu. Jeden w skali 1 : 40, a drugi w skali 1 : 80.

3

Różnica długości tych modeli wynosi 45 mm. Jaka jest długość modelu wykonanego w skali 1 : 40? Jaka jest długość samochodu w rzeczywistości? Wynik
podaj w metrach i centymetrach.
Rysunek przedstawia fragment planszy do gry. Na kilku polach postawiono
Wzajemne położenie prostych
pionki. Jakie liczby zostały zasłonięte przez pionki?
Narysuj prostą i nadaj jej numer 1. Potem narysuj prostopadłą do prostej numer
1 i nadaj jej numer 2. Następnie prostopadłą do prostej numer 2 i nadaj jej numer 3. Później prostą numer 4, która jest prostopadła do prostej numer 3, itd.

a ) Czy każde dwie proste o numerach parzystych są równoległe?
Ćwiczenie
na konkretach,
b) Co możesz powiedzieć o prostych, które mają numery
nieparzyste?
c ) Jakie jest wzajemne położenie dwóch prostych, z manipulowanie
których jedna ma numer
przedmioparzysty, a druga nieparzysty?

tami – po takim wprowadze-

niu porównywanie
Ile par prostych liczb
4 Trzy proste równoległe przecięto prostą do nich prostopadłą.
równoległych, a ile par prostych prostopadłych znajduje
się na łatwe.
tym rysunku?
będzie

5 Trzy proste równoległe przecięto dwiema prostymi do nich prostopadłymi.

Ile par prostych równoległych, a ile par prostych prostopadłych znajduje się
Miejsca na wieszaku oznaczono kolejnymi liczbami. Jakimi liczbami oznana tym czone
rysunku?
są miejsca, na których wiszą kurtki?
40
41
42
44
45
Zaproponuj
klasie
grę! 47

48

49

51

52
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Dobry podręcznik to dopiero połowa sukcesu.
Aby uczeń chciał się uczyć i mógł się uczyć szybciej,
ten precyzyjnie przygotowany materiał
Wskażumiejętnie
na linijce punkt odległy
od punktu 0: Klunależy
wykorzystać.
a ) o 1 cm,
b ) o 4 cm,
czem
powinna być aktywność
wła- c ) o 10 cm.
sna ucznia i jego osobiste
zaangażowanie. W tradycyjnym
podejściu, po zapoznaniu z tema43
tem następuje seria zadań, których
celem jest wyćwiczenie pewnych
umiejętności. Aby utrwalić daną
12

umiejętność, potrzeba bardzo wielu ćwiczeń. Łatwo więc
o zniechęcenie, bierność i brak motywacji. Sojusznikiem
w przeciwdziałaniu bierności i nudzie będą propozycje
zawarte w Matematyce z pomysłem. Głównym atutem
podręcznika w tym zakresie jest duża liczba gier sprzyjających nabywaniu nowych umiejętności, ich ćwiczeniu,
a także utrwalaniu. Zamiast w nieskończoność porównywać liczby, wpisując znaki <, >,=, zaproponuj klasie grę.
Niech każdy uczeń przygotuje schemat liczby (np. trzycyfrowej) w postaci okienek do wpisania i po każdym rzucie
kostką wpisuje w wybrane okienko cyfrę, która wypadła
na kostce. W końcowym etapie niech porówna swoją
liczbę z liczbą ułożoną przez kolegę. Wygra ten, który
ułoży większą. Ta prosta zabawa łączy wszystko, co w skutecznym uczeniu się jest najważniejsze – osobiste zaangażowanie, koncentrację i uwagę, emocje, a przede
wszystkim przyjemność i zabawę. Poza tym rozwija umiejętność wnioskowania, przewidywania i planowania. Mogą
w nią grać uczniowie zdolni, przeciętni i słabi. Każdy
na swoim poziomie nabywać będzie umiejętności matematyczne. Zdolny będzie szukał zależności wynikających
z rachunku prawdopodobieństwa, słabszy, po którymś
z kolei rzucie, odkryje, że liczbę największą warto wpisać
w rzędzie setek.

Wykreślanki i szyfry
Podobnych propozycji, niewymagających specjalnych materiałów i pomocy w pakiecie znajduje się
wiele. Każda gra, poza konkretnym opisem,
zawiera pytanie skłaniające do wyciągania wniosków, rozumowania i przewidywania. Gra jest świetnym narzędziem uczenia zarówno zdolnych, jak i mniej
zdolnych uczniów.
W wielu podręcznikach podstawowymi propozycjami
działań są przykłady i zadania tekstowe. W Matematyce z pomysłem proponujemy zamianę
„suchych” działań matematycznych na krzyżówki,
wykreślanki, kolorowanki, szyfry – zadania
bardzo atrakcyjne dla ucznia, zwiększające jego
aktywność i zainteresowanie.

|
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Założenie, że uczeń powinien być aktywny i uczyć się
przez zabawę, odnajdujemy także w innych rozwiązaniach
zastosowanych w pakiecie. E-ćwiczenia, wzbogacone
o interaktywne zadania na poziomie podstawowym i rozszerzonym, odpowiadają na zróżnicowane potrzeby dzieci
i uatrakcyjniają naukę. Za pośrednictwem WSiPnetu uczeń
może skorzystać z przygotowanych rozwiązań, a wybierając zadania odpowiadające jego możliwościom, będzie
uczył się chętniej i z większym zainteresowaniem.

Projekty? Najlepiej zespołowe!
Nie tylko gry sprzyjają osobistemu zaangażowaniu ucznia
w zajęcia prowadzone z wykorzystaniem pakietu Matematyka z pomysłem. Niebagatelne znaczenie mają zaproponowane do realizacji projekty. Ich zaletą jest szybkie,
bezpośrednie przełożenie wiedzy i umiejętności matematycznych na działania praktyczne – zastosowanie wiedzy.
Wiele z zaproponowanych w pakiecie pomysłów na projekty ma charakter zespołowy. W trakcie ich realizacji uczniowie muszą ze sobą rozmawiać,
wymieniać opinie, przekonywać do swoich
pomysłów i rozwiązań, uzgadniać strategie
postępowania.
Realizując opisany w podręczniku
projekt Oferta zdrowej żywności
dla sklepiku szkolnego uczniowie
muszą m.in. zastanowić się, jakie
produkty są zdrowe, jak sensownie
o nie zapytać, przygotować się do
prezentacji wyników swoich badań
i przedstawić je w graficzny sposób.
A wszystko to z wykorzystaniem świeżo
zdobytej wiedzy.
Podobną funkcję spełniają opisywane już wcześniej gry. Tu także kształtowane są umiejętności
niezbędne dziecku w dorosłym życiu – trzymanie się z góry określonych reguł, umiejętność
komunikowania się, wnioskowania, wyrażania własnych sądów i opinii oraz zastosowanie wiedzy w praktyce.
Gry i wspólnie realizowane projekty spełniają
jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – są swoistym rodzajem tutoringu rówieśniczego.
W trakcie wspólnych dyskusji uczniowie mają
możliwość tłumaczyć sobie nawzajem niezrozumiałe zagadnienia, stosując różne formy przekazu, od rysunków, obrazowych porównań,
do tłumaczenia językiem typowym dla tej
grupy rówieśniczej. W podręczniku
Matematyka z pomysłem wielokrotnie
można znaleźć zachętę do stosowania tego
sposobu. Na jego kartach dzieci często poka-

Ewa Pytlak
nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej;
specjalistka w zakresie wspomagania dzieci
z problemami rozwojowymi oraz terapii
pedagogicznej; pracuje w Zespole Szkół STO
w Warszawie jako wicedyrektor szkoły i nauczyciel
terapeuta pedagogiczny; zajmuje się uczniami
z trudnościami w uczeniu się matematyki; autorka
publikacji z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji
międzykulturowej, prowadzi szkolenia dla nauczycieli
z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym.

zywane są w roli ekspertów tłumaczących sposób rozwiązania jakiegoś problemu matematycznego. Uczy to
krytycznego czytania i odwoływania się do nabytej wiedzy.

Zagrać z nauczycielem
Obok atrakcyjnego materiału, ciekawych rozwiązań metodycznych oraz współpracy uczniów należy pamiętać,
że aby mogli oni uczyć się szybciej i chętniej, niebagatelną
rolę odgrywa postawa nauczyciela. Jeśli przyjmie
postawę osoby, która wszystko wie najlepiej i jest podstawowym źródłem informacji, a w grach i zabawach matematycznych będzie pełnić rolę sędziego, trudno będzie mu
przekazać pasję do uczenia się. Warto podczas gier
i zabaw wystąpić w roli uczestnika. Szczególnie
w grach losowych, w których wygrana zależy od szczęśliwego trafu. Dla ucznia granie z nauczycielem jest bardzo
ważne i prestiżowe, a już wygranie z nim – bezcenne!
Cenną metodą pracy zwiększającą zaangażowanie i zainteresowanie uczniów jest stawianie pytań otwartych,
a następnie słuchanie opinii i uzasadnień dzieci bez
ich korygowania. Wymiana myśli między uczniami, głośne prezentowanie swojego toku rozumowania i brak
natychmiastowej korekty ze strony nauczyciela powodują,
że nawet najsłabszy z nich zacznie przedstawiać swoje
pomysły. Uczniowie będą słuchać się nawzajem, generując
różne rozwiązania. Taki sposób postępowania daje także
nauczycielowi ogromną wiedzę na temat tego, w jaki sposób uczniowie podchodzą do rozwiązywania problemów
matematycznych i czy potrafią wykorzystać nabytą wiedzę
i umiejętności.
Ewa Pytlak
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METODY

komp
klucz
13 Przerysuj do zeszytu fragment wzoru

ze starożytnej wazy greckiej. Staraj się
zachować kąty proste. Wymiary odcinków
dobierz samodzielnie.

14 Na rysunku przedstawiono rzymską

mozaikę złożoną z ornamentów
geometrycznych. Wskaż w niej
figury, danych
które mają tylko kąty:
Zbieranie i prezentowanie
a ) proste,
b ) rozwarte,
c ) ostre.

1.

CO BYŁO NA LEKCJI?

do myślen
Wykorzystaj ekierkę jako model
kąta prostego.

1.

15 Dany jest kąt półpełny AOB. Narysuj półprostą OC taką, aby kąt AOC
a ) prosty,
b ) ostry,
c ) rozwarty.
Zapisz, jaką miarę ma narysowany kąt COB.

Zeszyt ćw

s. 108 –

2.

2

Aby budynki były stabilne, ich ściany budowane są pod kątem prostym do
poziomu. Czasami jednak budynki przechylają się. Do najbardziej znanych
Pizzabudynków10
przechylonych
należy Krzywa Wieża w Pizie we Włoszech. W Pols
Krzywa Wieża w Toruniu odchylona jest od pionu o ponad 5°. Rekord Guinne
Przerysuj tabelę do(czytaj:
zeszytu.
Uzupełnij
informacji
o tym,
ginesa)
należy do ją
wieżowca
Capital Gate
w Abu Dhabi
(czytaj: kapita
5na podstawie
Spaghetti
w abu zabi),
który zbudowano
tak,skrzynkach
że jego odchylenie
od pionu wynosi
jakie przesyłki i ilegejt
przesyłek
zostawił
listonosz w
pocztowych

w pewnym bloku.

Kotlet

3

Krzywa Wieża
Capital Gate
Krzywa
Wieża
schabowy
w Toruniu
w Pizie zostawił 2 kartki pocztowe
W pierwszej klatce listonosz
oraz 1 list zwykły w Abu Dhabi

Kotlet
i 1 polecony.
3
mielony
W drugiej klatce zostawił 5 listów zwykłych i 4 polecone.
W trzeciej klatce zostawił 2Ryba
listy zwykłe i 2 1kartki.
W czwartej klatce zostawił 1 list zwykły i 1 polecony oraz 3 kartki.
Klatka

Po co uczymy w szkole
matematyki? Realizacja założeń
podstawy programowej
i pozytywny wynik egzaminu są
oczywiście bardzo ważne.
Ale równie ważne – może nawet
ważniejsze – wydaje się
wyposażenie ucznia w narzędzia,
które pomogą mu dobrze radzić
sobie w życiu. Te narzędzia to
kompetencje, przede wszystkim
zaś KOMPETENCJE KLUCZOWE.
14

List zwykły

List polecony

Kartka pocztowa

I
II
III

3.

IV

38 Przedstaw w tabeli oraz na diagramie dane zebrane przez Maćka wśród jego
7
6
5
4
3
2
1
0

kolegów.

Czy idziesz w piątek na trening?
koty

psy

Tak
ryby
Nie

///////

Nie wiem

//

/

4
Zeszyt ćwiczeń

s. 9 – 11

8
Przygotujcie plakat na temat: Oferta szkolnego sklepiku ze zdrową żywnością.
Podzielcie się na grupy.
Każda grupa przygotowuje ofertę wybranego rodzaju artykułów
spożywczych, np. owoców i warzyw, jogurtów i serków, soków i napojów.
 Waszym zadaniem jest ustalenie pięciu artykułów danego rodzaju,
które będą najchętniej kupowane.
 Ułóżcie odpowiednie pytania, które zadacie koleżankom i kolegom. Ustalcie,
w jaki sposób będziecie gromadzili dane i jak je przedstawicie na plakacie.
 Przygotujcie plakat i zaprezentujcie go całej klasie.




13
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etencji
owych w drodze
ia matematycznego

C był:

wiczeń

– 110

sce
essa
al
18°.

C

ykl Matematyka z pomysłem, w połączeniu
z odpowiednimi metodami pracy pozwala na
kształtowanie u uczniów każdej z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych przez Parlament
Europejski. Prześledźmy, w jaki sposób.

Porozumiewanie
się w języku ojczystym
149

to m.in. umiejętność:
• c zytania, rozumienia i tworzenia różnych
typów tekstów;
• poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;
• formułowania i wyrażania własnych argumentów.
Matematyka z pomysłem daje wiele okazji do kształtowania tych umiejętności. Uczniowie czytają krótkie teksty
popularnonaukowe, np. ciekawostki, treści matematyczne, teksty zadań lub załączniki do nich. Zapoznają się
również z dłuższymi, rozbudowanymi tekstami, np. infografikami. Doskonalą umiejętności odbioru takich tekstów
przez analizowanie tabel, czytanie danych z diagramu,
odszukiwanie informacji zapisanych w różny sposób
i interpretowanie grafów.
Uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności pozyskiwania i prezentowania informacji, realizując proponowane projekty. Taka aktywność dodatkowo kształtuje
umiejętność pracy w grupie oraz elastyczność.

Porozumiewanie
się w językach
obcych

Myśleniezne?
matemafitymcy je
Potra ijać!
rozw

Może wydawać się, że rozwijanie drugiej z kompetencji kluczowych raczej nie jest możliwe na lekcjach matematyki.
To racja, ale sprzyjamy również tej kompetencji, prezentując
uniwersalny język matematyczny, podając poprawną
wymowę użytych nazw obcojęzycznych lub umieszczając
jako hasło obcojęzyczną nazwę pojęcia matematycznego.

Kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne
Kompetencje matematyczne to przede wszystkim umiejętność rozwijania i wykorzystywania
myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. A myślenie
matematyczne można określić jako indywidualną zdolność do:
• rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka
odgrywa we współczesnym świecie;
• formułowania sądów opartych na matematycznym
rozumowaniu;
• wykorzystywania umiejętności matematycznych tam,
gdzie wymagają tego potrzeby życia codziennego.
15
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Matematyka z pomysłem stymuluje myślenie
matematyczne na przykład poprzez stawianie odpowiednich
pytań. Odbywa się to w różnych momentach. We wprowadzeniu do zagadnienia zadajemy pytania tak, aby uczeń
na bazie posiadanych doświadczeń lub obserwacji mógł
sam „odkryć” nową wiedzę. W zadaniach zawierających
przykładowe rozwiązania zadajemy pytania po to, by zmobilizować ucznia do wyjaśnienia lub do refleksji nad
zastosowaną wiedzą. W zadaniach ćwiczeniowych pytania
mają sprawdzić poprawne rozumienie materiału.
Najłatwiej związać emocje ucznia z działaniem poprzez gry.
W Matematyce z pomysłem gry edukacyjne pojawiają się
w podręczniku, w zeszycie ćwiczeń i w propozycjach poradnika dla nauczycieli. Do analizy rozwiązań problemów
zachęcamy ucznia na różne sposoby:
• wprowadzając nową treść, np. jako opis sposobu;
• przygotowując do sprawdzianu (jako wstęp
do p
 owtórzenia);
• rozwijając zdolności matematyczne uczniów
uzdolnionych.
Już od czwartej klasy pokazujemy uczniom, jak mogą
połączyć świeżo nabytą wiedzę ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami. Dotyczy to zarówno wiedzy
matematycznej (np. poszerzamy zakres liczb przy zapisie
w systemie rzymskim z 12 do 39), jak i pozamatematycznej
(np. korzystamy z intuicji przy wprowadzaniu porównywania ilorazowego).

podsumowujących realizacje rozdziałów i działów
– tzw. Przed kartkówką i Przed sprawdzianem.
Do rozwoju kompetencji informatycznych mogą także
przyczynić się projekty oraz zadania wymagające odszukania informacji w internecie. Takie propozycje znajdują się
w podręczniku oraz w opisach rozwiązań metodycznych
zawartych w poradniku dla nauczycieli.

Umiejętność uczenia się
Kolejną kompetencją kluczową jest zdolność
uczenia się oraz wykazywanie gotowości do
samodoskonalenia. Kompetencja ta oznacza
między innymi:
• nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy
i umiejętności;
• poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek;
8 Przykład
• korzystanie z wcześniejszych doświadczeń;
Wykonaj odejmowanie 31 –19.
• motywację
SposóbiI:wiarę we własne możliwości;
Zwiększenie odjemnej i odjemnika o tyle samo nie zmienia wyniku.
• organizację
procesu kształcenia.
31 – 9 = (31 + 1) – (19 + 1) = 32 – 20 = 12

Sposób II:

Zmniejszenie odjemnej i odjemnika o tyle samo nie zmienia wyniku.
W Matematyce
z pomysłem ułatwiamy uczniowi organi31 – 9 = (31 – 1) – (19 – 1) = 30 – 18 = 12
zowanie przygotowania do sprawdzianu, co sprzyja rozWykonaj
odejmowanie
wybranym sposobem.
wojowi
umiejętności
organizowania
procesu kształcenia.
a ) 73zadań
– 49
b ) 92 –sprawdzianem
39
c ) 87 – 39i Sprawdziany
d ) 67 – 48 przekaZestawy
Przed
Oblicz.
Sprawdź
wynik
za
pomocą
dodawania.
9
zywane nauczycielom zawierają zadania o zróżnicowanym

a ) 90 – 78
e ) 91 – 33

10

Kompetencje
informatyczne
Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego
(TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.
Opierają się one na podstawowych umiejętnościach
w zakresie TIK:
• wykorzystywania komputerów do uzyskiwania oceny,
przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany
informacji;
• do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem internetu.
Nie ma obawy o gotowość młodych ludzi do funkcjonowania w skomputeryzowanym świecie. Niemniej jednak podejmujemy działania wzmacniające również ten obszar.
W Matematyce z pomysłem, wśród działań sprzyjających
rozwijaniu tej kompetencji, należy wyróżnić zastosowania
WSiPnetu. Uczeń ma dostęp do elektronicznej wersji
zadań podsumowujących lekcję (analogicznych do tych
z zeszytu ćwiczeń). Praca z cyklem pozwala nauczycielowi
na udostępnianie uczniom przykładowych zestawów zadań
16

b ) 91 – 54
f ) 63 – 57

c ) 85 – 67
g ) 82 – 36

d ) 46 – 27
h ) 55 – 39

Zeszyt ćwiczeń

s. 53 – 56

Oblicz.
a ) 130 – 60
e ) 590 – 240

b ) 850 – 270
f ) 850 – 590

c ) 450 – 270
g ) 910 – 320

d ) 350 – 190
h ) 800 – 390

120 – 70, czyli 12 dziesiątek
odjąć 7 dziesiątek
to 5 dziesiątek, czyli 50.

5.

Liczby wielocyfrowe

11 Zapisz odejmowanie przedstawione na rysunku.
Wyjaśnij, w jaki sposób wykonano to działanie.


12
13
14

100 liczbowy
100 to
100
System
sposób zapisywania i nazywania liczb. Cyfry to znaki
służące do zapisywania liczb.
Oblicz.
najczęściej stosowanym systemie do zapisu liczb używamy
a ) W
570 –arabskich:
260
b0,) 1,758
– 240
– 760 tych
d )cyfr
613 –zapisujemy
302
cyfr
2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,c9.) 986
Za pomocą
liczby:
jednocyfrowe
(np. 0, 7),
dwucyfrowe
11, 37), to:
trzycyfrowe
Oblicz
różnicę,
której odjemnik
jest
równy 23, a(np.
odjemna
a ) (np.
72, 100, 234) itd.b ) 56,
c ) 93,
d ) 100.
 W systemie liczbowym pozycyjnym w zapisie liczby znaczenie
W poszczególnych
sklepie było 80 kg
Sprzedano
64przykład
kg. Ile kilogramów
ziem-347
cyfrziemniaków.
zależy od ich
pozycji. Na
cyfra 3 w liczbie
niaków
zostało?
oznacza
trzysta, a w liczbie 437 oznacza trzydzieści. W liczbie 323 cyfra 3
występuje jako trzy i jako trzysta.

79

1

Na podstawie powyższej informacji odpowiedz na pytania.
a ) Ile jest wszystkich cyfr arabskich?
b) Ile jest liczb jednocyfrowych?
c ) Ile jest liczb dwucyfrowych mniejszych od 20?
d) Ile jest liczb trzycyfrowych, które można zapisać przy użyciu tylko cyfr 2 i 7?
Wypisz je.

2 W liczbie 852 zamieniono miejscami cyfry 8 i 2. Jaką liczbę otrzymano? Która
liczba jest większa: 852 czy ta otrzymana po przestawieniu cyfr?

3 Ile jest liczb trzycyfrowych, w których 0 występuje dwa razy?
4 Napisz wszystkie liczby trzycyfrowe, w których suma cyfr jest równa 3.

|
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stopniu trudności. Zależało nam, by nawet najsłabszy
uczeń, jeśli przejdzie cały proces powtórki, osiągnął chociaż najmniejszy sukces – wszystko po to, by motywować
go do nauki i wzmacniać wiarę w jego możliwości.
Staramy się również dawać uczniowi możliwość budowania nowej wiedzy na podstawie własnych doświadczeń
życiowych lub przeprowadzonego eksperymentu.
Niejednokrotnie wiedzę ucznia budujemy na bazie nieformalnych wskazówek przekazywanych w formie komiksu lub
„koleżeńskiej rady”.

Kompetencje społeczne
i obywatelskie
Rozwijanie kompetencji społecznych umożliwia skuteczne i konstruktywne funkcjonowanie
w grupie niezależnie od stopnia jej zróżnicowania. Kształtowanie kompetencji obywatelskich ma
na celu przygotowanie świadomego uczestnika życia
obywatelskiego.
W Matematyce z pomysłem nie narzucamy formy pracy
z klasą, aby nauczyciel sam mógł zdecydować, czy uczniowie będą pracować sami, czy w grupach – biorąc pod
uwagę poziom klasy, możliwości organizacyjne i czasowe.
Materiał zawarty w pakiecie dostarcza wiele takich możliwości – autorzy zachęcają do wykorzystania pracy
w parach lub w większych grupach. Warto też tak
dobierać skład grup, aby doskonalić u uczniów umiejętność pracy w zróżnicowanych zespołach.

„Kreatywność to
wymyślanie,
eksperymentowanie,
wzrastanie,
ryzykowanie, łamanie
zasad, popełnianie
błędów i dobra
zabawa.”
Mary Lou Cook

Inicjatywność i przedsiębiorczość
Oznaczają
one zdolność
osoby do wcielania
Inicjatywność
i przedsiębiorczość
pomysłów w czyn i obejmują:
•
kreatywność,
innowacyjność;
Oznaczają
one zdolność
osoby do wcielania
•
zdolnośćwdoczyn
podejmowania
pomysłów
i obejmują: ryzyka;
• zkreatywność,
dolność do planowania
przedsięwzięć i proinnowacyjność;
wadzenia dich
dla osiągnięcia
zamierzonych
• zdolność
podejmowania
ryzyka;
celów.

Świadomość
i ekspresja kulturalna
Dotyczą one przede wszystkim zdolności
do wyrażania własnych idei i przemyśleń
za pomocą działalności artystycznej.
Te dwie ostatnie z ośmiu kluczowych kompetencji związane są z kreatywnością, czyli umiejętnością wychodzenia
poza przyjęte standardy myślenia.
W Matematyce z pomysłem o kreatywność ucznia
zabiegamy w różnych momentach. Zależy nam na niej
przy realizacji projektów. W proponowanych kartach oceny
projektów promujemy kreatywne podejście do zadania.
Staramy się dać uczniom możliwość rozwijania kreatywności również przy wykonywaniu zadań typu: Ułóż zadanie,
które można rozwiązać za pomocą danego wyrażenia.
Kreatywność to także poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, stawianie pytań, hipotez, przedłużanie problemu.
Barbara Dubiecka-Kruk

Parlament Europejski wymienia
następujące kompetencje
kluczowe:
• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• porozumiewanie się w językach obcych,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne,
• kompetencje informatyczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• inicjatywność i przedsiębiorczość,
• świadomość i ekspresja kulturalna.
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Samodzielność
intelektualna
uczniów?

To

Nowoczesne nauczanie matematyki w szkole
powinno najwierniej odbijać charakter
matematyki – nauki. Godząc się z tym
postulatem, musimy uznać, że uczenie definicji,
twierdzeń, dowodów i schematów postępowania
jest aktywnością pomocniczą. Nadrzędnym
celem jest zdobycie operatywnej wiedzy
pozwalającej rozwiązywać różnego typu
problemy (Krygowska 1978).

W

Matematyce
z pomysłem prawie
każdy rozdział ma
stałą strukturę. Wstępem do nowych wiadomości są zadania wprowadzające.
W zadaniach tych uczeń rozwiązuje problem
na bazie posiadanych doświadczeń, odpowiada na pytania,
niejednokrotnie przeprowadza doświadczenie – manipuluje
przedmiotami. Wszystko po to, by aktywnie uczestniczył
w budowaniu nowej wiedzy. Po tych zadaniach następuje tzw.
treść matematyczna, czyli tekst zawierający elementy wiedzy matematycznej sformułowane tak, jak na to pozwala wiek
ucznia. Potem następują zadania ćwiczeniowe, poprzez
które, z zachowaniem zasady stopniowania trudności, uczeń
doskonali poznane narzędzie i stosuje je w zadaniach typowych, pozbawionych kontekstu. Po wyćwiczeniu nowych
umiejętności proponowane są uczniowi zadania na zastosowanie nowej wiedzy w sytuacjach o charakterze praktycznym, realistycznym. Dla chętnych są również trudniejsze
zadania na medal. Im starszy uczeń, tym częściej stawiane
są przed nim zadania otwarte, problemowe.
Istnieje mylne przekonanie, że nowoczesne metody pracy, nowe środki
dydaktyczne ułatwiają osiąganie dobrych rezultatów nauczania
mniejszym wysiłkiem. Wprost przeciwnie, wymagają większego
przygotowania merytorycznego, większego wysiłku w czasie
18

Czy można zrobić
wytrawnego matematyka
z ucznia, który dopiero
nauczył się pisać i nie bardzo
wie, jak trzymać linijkę?
Można. Tylko trzeba
wiedzieć, jak.

|
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jest możliwe!
Od kilku lat do czwartych klas przychodzą uczniowie o rok młodsi niż
dotychczas, prezentujący mniejszy zasób wiedzy i umiejętności.
Warto dobrać podręcznik, który będzie dostosowany do ich sposobów
myślenia i możliwości. Autorzy MATEMATYKI Z POMYSŁEM doskonale
wiedzą, co potrafią przychodzące do czwartej klasy dziewięciolatki
i co sprawia im największą trudność. Tę wiedzę wykorzystali,
przygotowując podręcznik specjalnie z myślą o nich.
przygotowywania koncepcji lekcji, a także całego arsenału środków
dydaktycznych oraz umiejętności posługiwania się nimi. Środki te
i materiały dydaktyczne nauczyciel na ogół musi konstruować sam lub
zbierać je przez dłuższy czas.

12. Dzielenie z resztą
Kwiaciarka miała 11 gerber, 6 tulipanów i 10 słoneczników. Przygotowała trzy
jednakowe bukiety.

1

Ogrodnik ma 8 sadzonek bratków, 12 sadzonek begonii i 18 sadzonek szałwii.
Ma przygotować klomby. W każdym z nich ma być 5 sadzonek jednego rodzaju
kwiatów. Wykonaj pomocnicze rysunki i odpowiedz
na pytania.
Zadania
wprowadzające
a ) Ile klombów obsadzi bratkami ogrodnik? Ile bratków wykorzysta?
pozwalają
uczniowi aktywnie
Ile ich zostanie?
w zdobywaniu
b) Ile klombów obsadzi begoniami ogrodnik? Ileuczestniczyć
begonii wykorzysta?
nowej wiedzy.
Ile ich zostanie?
c )podstawie
Ile klombów
obsadzi
szałwiami
ogrodnik? Ile szałwii wykorzysta?
Na
rysunku
odpowiedz
na pytania.
ich zostanie?
a ) IleIlegerber
jest w jednym bukiecie? Ile zostało?

b) Ile tulipanów jest w jednym bukiecie? Ile zostało?
c ) Ile słoneczników jest w jednym bukiecie? Ile zostało?



17 lizaków podzielono na zestawy po 3 lizaki.

Przygotuj kilkanaście jednakowych patyczków.
Z 3 patyczków można ułożyć trójkąt, z 6 patyczków – 2 trójkąty.
Z 4 patyczków można ułożyć kwadrat, a z 8 patyczków – 2 kwadraty.

a ) Weź 8 patyczków. Ile trójkątów ułożysz z tych patyczków?
Ile patyczków zostanie?

b) Weź 9 patyczków. Ile kwadratów ułożysz z tych patyczków?
Ile patyczków zostanie?

c ) Weź 13 patyczków. Ile trójkątów ułożysz z tych patyczków?

Otrzymano 5 zestawów po 3 lizaki i zostały jeszcze 2 lizaki.
Ile patyczków zostanie?
dzielenie nazywamy dzieleniem z resztą i zapisujemy w następujący
dTakie
) Weź
15 patyczków. Ile kwadratów ułożysz z tych patyczków?
sposób: 17 : 3 = 5 reszta 2 lub 17 : 3 = 5 r 2.



Ile patyczków zostanie?

Przykłady dzielenia z resztą.
Rysunek pomocniczy

7:3

Dzielenie z resztą

Sprawdzenie

7 : 3 = 2 reszta 1

bo

2·3+1=7

8:3

8 : 3 = 2 reszta 2

bo

2·3+2=8

92
9:3

9 : 3 = 3 reszta 0

bo

3·3+0=9

2 Wykonaj dzielenie. Jeśli chcesz, wykonaj rysunek pomocniczy.
a ) 13 : 4

b ) 19 : 3

3 Wykonaj dzielenie z resztą i sprawdź.
a ) 15 : 4

b ) 13 : 5

c ) 18 : 5

d ) 13 : 6

c ) 17 : 7

d ) 20 : 6

Decydując się na korzystanie z cyklu Matematyka
z pomysłem, nauczyciel zostaje wyposażony w obudowę
dydaktyczną i metodyczną. Dodatkowe materiały w formie
papierowej i elektronicznej oraz dokumenty i opisy
w poradniku pozwalają zastosować atrakcyjne metody
i środki bez większego nakładu pracy i czasu. Ułatwić pracę
ma też budowa podstawowych części cyklu. Podział treści
w podręczniku odzwierciedla podział na lekcje w proponowanym rozkładzie materiału. W zeszycie ćwiczeń, oprócz
zadań przeznaczonych do rozwiązywania na lekcji, znajdują się propozycje pracy domowej. Dla ułatwienia indywidualizacji w materiałach są też zadania dla uczniów
mających problemy oraz dla uczniów zdolnych,
np. zestawy zadań na końcu działu Potrafię w
 ięcej,
umiem lepiej.
Zadaniem szkoły jest pobudzić dziecko do tego, żeby samo chciało się
dalej uczyć, żeby chciało się rozwijać. Trzeba rozbudzać w dzieciach
ciekawość i wpajać rzetelność działania. Szkoła powinna przekazywać
trochę mniej wiedzy, za to uczyć dużo więcej mądrości i rozwijać więcej
umiejętności życiowych (Turski, Osiatyński 2004).
W Matematyce z pomysłem każdy z działów został
poprzedzony infografiką. Ten, coraz częściej stosowany
w materiałach popularnonaukowych, sposób prezentowania
wiedzy ma nie tylko wprowadzić do zagadnień w rozdziale,
ale także rozbudzić ciekawość i pokazać użyteczność wiedzy. Świadomie pojawiają się tam pojęcia i zwroty, których
19
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uczeń nie zna – podobnie jak w infografikach z innych źródeł – a które pozna w danym dziale. Po to by pokazać celowość nauki i wykorzystać dociekliwość uczniów. A jeśli
nauczyciel zaproponuje analizę danej infografiki przed i po
realizacji tematów z działu – dodatkowo pokaże wartość
dodaną wynikającą z nabytej wiedzy.
Znakomity polski matematyk Stefan Banach powiedział: Stosowanie
analogii i ich wykorzystanie – to istotny mechanizm matematycznej
twórczości. Analogia odgrywała zawsze ważną rolę w uczeniu się
matematyki na poziomie szkolnym, bo bez odwoływania się do różnych
analogii nauczanie matematyki nie byłoby w ogóle możliwe
(Steinhaus, 1948).
W Matematyce z pomysłem zachęcamy ucznia do analizowania różnych rozwiązań i powielania ich. Jest to dowodem zrozumienia zastosowanych mechanizmów i sposobem
ich utrwalania.

Działania na liczbach
naturalnych
8 Oblicz sposobem Marzeny lub sposobem Zosi.

a ) 35 + 43
b ) 52 + 46
c ) 16 + 64
d ) 76 + 16
e ) 45 + 38
f ) 54 + 29
g ) 26 + 37
h ) 54 + 17
Zawartość cukru w produktach spożywczych

9 Oblicz sposobem Ewy.
a ) 52 + 34
e ) 65 + 26

b ) 62 +5 g15
c ) 17 + 73
f ) 49 Mleko
+ 32100 ml g ) 69 + 28

8g

d )129
26g+ 38
hNapój
) 47 gazowany
+ 65 1 l

Dla k
Dla m

200g
pamięci
liczby 36 i 47. W jaki sposób wykonywałeś obliczenia?
10 Dodaj wPapryka

11 Oblicz dowolnym sposobem.
g
a )9 19
+ 48
Marchew 200g
e ) 37 + 46

b ) 28 + 25
f ) 27 + 55

c ) 43 + 29
g ) 77 + 33

d ) 46 + 25
h ) 78 + 87

Zeszyt ćwiczeń

s. 48 – 50
Infografiki pokazują celoliczbę trzeba dodać do podanej liczby, aby otrzymać możliwie najmniejszą
12 iJaką
wość nauki
wykorzystują
liczbę
pełnych dziesiątek?
dociekliwość
uczniów.

a ) 37

b ) 54

c ) 88

d ) 49

13 Jedną z metod dodawania w pamięci 28 + 15 przedstawiono na rysunku.
+ 15

Uczeń, który wpadł na pomysł i ujawnił treść swego odgadywania,
zazwyczaj bardzo angażuje się w samo rozwiązanie zadania lub
problemu. Uczniowie powinni rozwiązać sami tyle, ile to jest możliwe.
Rolą nauczyciela jest dyskretna pomoc.

28

+2

43

30

+ 13

28 + 15 = 28 + 2 + 13 = 30 + 13 = 43
51 g podzielono wykonanie
12 g
g
Na jakie etapy
tego21dodawania?

W Matematyce z pomysłem zamieszczamy nową wiedzę
w formie tzw. dobrych rad, sformułowanych językiem mniej
formalnym, na wzór koleżeńskich wskazówek – tak by uczeń
przyswajał ją „bezpośrednio”, bez udziału nauczyciela.
Celem tych zadań jest nie tylko stosowanie analogii, ale też
ćwiczenie samodzielności uczenia się poprzez analizę
rozwiązań.
W Matematyce z pomysłem pokazujemy, że często istnieje więcej niż jedna droga rozwiązania problemu. Prezentujemy na przykład dwie i zachęcamy, by nauczyciel w tym
miejscu zapytał o jeszcze inne.
Dzisiaj sztuka nauczania przekształca się w sztukę uczenia dzieci
i młodzieży, jak należy samodzielnie się uczyć. Aby to osiągnąć,
nauczyciel powinien:
• stworzyć właściwą atmosferę pracy,
• dostosowywać style uczenia się do rodzajów inteligencji,
• inicjować twórcze myślenie, aby rozwijać rozumowanie,
analizowanie i refleksję,
• wykorzystywać gry dydaktyczne, dyskusje oraz zabawę,
• wykorzystywać realne sytuacje do praktycznego stosowania
nowo zdobytej wiedzy,
• ćwiczyć, powtarzać i dokonywać samooceny (Schoon 1983).
W Matematyce z pomysłem proponujemy rozpoczęcie
realizacji tematu od zadania wprowadzającego, bliskiego
uczniowi, aby właściwie – przyjaźnie dla ucznia – zainicjować nową treść. Organizujemy twórcze myślenie w różnych
momentach, również w czasie gier. W niektórych rozdzia20

Galaretka
porcja 100 g

Arbuz
200 g

Jabłko
200 g

25 g
Lody owocowe
100 ml

14 Opisz kolejne etapy dodawania, przedstawione na rysunku.
Oblicz w pamięci.
601
a) 2 ∙ 1

b) 4 ∙ 1
2 ∙ 10
4 ∙ 10
2 ∙ 100
Mnożenie w pamięci4 ∙ 100
Umiejętność rozwiązywania
2 ∙ 1000
4 ∙ 1000

c) 6 ∙ 1

d) 8 ∙ 1

6 ∙ 10
6 ∙ 100
6 ∙ 1000

10.

8 ∙ 10
8 ∙ 100
8 ∙ 1000

zadań przez analogię
dowo47
+ 36
=
47
+ 3 + 33 =
50
+ 33 =
83
2 Przykład
sposobem Ani.
4 Oblicz
dzi zrozumienia
zastosowaOblicz
Oblicz: 20 sposób.
∙b
400,
a ) 3 ∙ w22podobny
) 5 30
∙ 23∙ 600, 110 ∙ 5000.
c ) 8 ∙ 14
d ) 4 ∙ 31
nych mechanizmów.
a )e39
34∙ 7 c30
) 27
+ g38
+h15∙)5000
8000
∙ 600
=) 18
) 24+ ∙11420 ∙ 400b )=58
f )+32
16000
∙ 6 d ) 76110
43 ∙ 7= 550 000
e ) 35 + 27

f ) 16 + 29

g ) 25 + 48

sposobem
Oli.
5 ObliczOblicz
tak, jak
w przykładzie.

a ) 6 ∙a19) 50 ∙ 30 b ) 5b ∙) 18
30 ∙ 90
e ) 39e∙ )5400 ∙ 80 f ) f28) 60
∙ 4 ∙ 700

h ) 54 + 37

7 ∙ 29
cc))120
∙ 20
39 ∙∙ 8200
gg))150

∙ 27
d) d
50) ∙560
) 49∙ 7000
∙6
h) h
300

6 Poniżej pokazano, jak Tomek obliczył iloczyn 45 ∙ 8.

71
Zeszyt ćwiczeń

s. 58 – 59

45
 ∙ 2Liczby, które mnożymy, to czynniki, a wynik mnożenia to iloczyn.
Pomnożę „na raty”.
90

∙4

iloczyn
Zamiast mnożyć
przez 8,
najpierw
7 pomnożę
∙ 8
=przez
562,
a potem przez 4.

∙8

360

czynnik

Oblicz
MnożenieTomka.
jest przemienne, tzn. wynik mnożenia nie zależy od kolejności
 sposobem
a ) 4 ∙ 25czynników,bnp.
) 67 ∙∙ 35
c ) 8 ∙ 15
8 = 8 ∙ 7.
d ) 25 ∙ 8
e ) 75 ∙ 4
f ) 31 ∙ 6

3 Opisz sposób mnożenia stosowany przez każdą z dziewcząt.
pokazano,
jak Paweł
obliczył 8iloczyn
7 Poniżej
Ania
miała wykonać
mnożenie
∙ 21 25
Ola∙ 5.
miała wykonać mnożenie 8 ∙ 49
25

8∙

∙8
10∙

∙ 5+ 8 ∙
2508 ∙
:2
125 do
8 ∙ 21
Zachęcamy uczniów

Zamiast mnożyć przez 5,
najpierw pomnożę przez 10,
a potem wezmę połowę.

8∙

–8∙
8 ∙ 49

8 ∙ (20
+ 1)Pawła.
8 ∙ (50 – 1)
poszukiwaniaOblicz
różnych
dróg
sposobem
a ) 24 ∙ 58 ∙ 20 + 8 ∙b1 ) 42 ∙ 5
c ) 5 ∙ 14
d ) 5 ∙ 26 8 ∙ 50 – 8 ∙ 1
rozwiązania danego
160 + 8
problemu.8 Oblicz wybranym
przez siebie sposobem iloczyn podanych liczb. 400 – 8

a ) 3 i 23
e ) 8 i 68

168

b ) 82 i 5
f ) 69 i 4

c ) 50 i 7
g ) 9 i 36

d ) 4 i 85
h ) 7 i 88

b ) 25 ∙ 8

c ) 5 ∙ 86

d ) 4 ∙ 65

9 Oblicz.
a ) 49 ∙ 3

392

83

podstawie poniższych informacji odpowiedz na pytania.

e gramów cukru zawierają dwie porcje galaretki?
O ile przekracza dzienne zapotrzebowanie na cukier,
osoba, która wypija 1 litr napoju gazowanego?
O ile mniej cukru spożyto na świecie w 2002 roku
w porównaniu z rokiem 2012?
5 gramów cukru to ile pełnych łyżeczek?

2.

Rzymski system zapisu liczb

Spożycie cukru na świecie

CO UMIEM?

łach zamieszczono propozycje gier. Do każdej z nich dołączono pytania o strategie. Dzięki nim na bazie doświadczeń
z gry uczniowie uczą się stosować w praktyce wiedzę
z danego działu oraz wyrabiają nawyk refleksji i szukania
strategii poprzez stosowanie odpowiedniego rozumowania.
W Matematyce z pomysłem dajemy uczniowi podpowiedź, jak organizować przygotowanie do klasówki.
W zestawie zadań do powtórzenia – Czy już to umiem?
– pokazujemy analizę rozwiązania przykładowego zadania
wraz ze wskazówkami, następnie proponujemy samodzielne
rozwiązanie zadania na podstawie wskazówek, a potem serii
zadań powtórzeniowych w podręczniku oraz w zeszycie
ćwiczeń.

1.

Spożycie cukru na świecie ciągle wzrasta. W 2002 roku wynosiło ono
135 milionów ton, a w 2012 roku – 168 milionów ton.

2.

TEATR
STARY

Długość pociągu, który mógłby przewieźć cukier spożyty
na całym świecie w 2012 roku, jest równa obwodowi Ziemi.

a)
Parter

Wskazane dzienne
spożycie cukru
b)

kobiet – nie więcej niż 90 gramów
mężczyzn – nie więcej niż 110 gramów

a)
c)

rząd

1 łyżeczka

3.

b)
d)

4.

1 kostka

5 gramów

liczba
(miejsc
)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

(13)
(16)
(19)
(22)
(23)
(22)
(23)
(22)
(21)
(22)
(23)
(16)
(19)
(15)
(15)
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Rzymski pojedynek
 Co przygotować?
Osiem kartoników
z zapisanymi znakami
rzymskimi:
I, I, I, V, V, X, X, X.
 Jak grać?
Kartoniki należy
odwrócić tak, aby znaki
były niewidoczne.
W kolejnych rundach
każdy gracz losuje
po trzy kartoniki.

Z co najmniej dwóch
wylosowanych znaków
należy ułożyć
jak największą liczbę
i porównać ją z liczbą
przeciwnika.
Punkt zdobywa gracz,
który ułożył większą
liczbę. Po każdym
ułożeniu i porównaniu
liczb kartoniki muszą
wrócić do puli.

Wygrywa ta osoba,
która pierwsza
Żeby
wygrać w grze, trzeba
zdobędzie
10 punktów. odpowiednią
zastosować
zapytać?
 O co warto
strategię.
Pytania
o strategię
Czy zawsze
uczą
rozumowania.
da się wykorzystać
wszystkie trzy
wylosowane kartoniki?
Jakie kartoniki
dadzą na pewno
zwycięstwo?

18

Czy już to umiem?
Na koszt dwudniowej wycieczki szkolnej dla jednej osoby składa się opłata
za podróż pociągiem – 12 zł za przejazd w jedną stronę – opłata za nocleg
w wysokości 25 zł oraz opłata za dwa dni wyżywienia po 30 zł za dzień.
Ile kosztuje wycieczka?
Opis
opłata
za przejazd

Cena

Liczba
opłat

12 zł

2

nocleg

25 zł

1

wyżywienie

30 zł

2

2 · 12 zł = 24 zł
2 · 30 zł = 60 zł
24 zł + 25 zł + 60 zł = 109 zł

9

3

|

Szkoła podstawowa matematyka

lub
2 · 12 zł + 25 zł + 2 · 30 zł =
= 24 zł + 25 zł + 60 zł = 109 zł
Odp. Wycieczka kosztuje 109 zł.

1

Wypisz dane z treści zadania.

Każdy nauczyciel powinien wybrać taką koncepcję i program nauczania,
które dadzą jemu i uczniowi możliwość stosowania opisanych wyżej
zasad, metod i środków. Ponadto współczesny nauczyciel powinien
umieć stworzyć atmosferę, w której uczeń nie boi się stawiania pytań,
czuje się w klasie dowartościowany, jest partnerem w pracy z kolegami
i nauczycielem, rozumie, kto nie ma racji, i uczy się zasad demokracji
(Siwek 1998).
Ewa Malicka,Tomasz Malicki, Barbara Dubiecka-Kruk

Bibliografia
Krygowska Z., Zarys dydaktyki matematyki, Warszawa 1978.
Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998.
Schoon D., The Reflective Practitioner, London 1983.
Turski A., Osiatyński W., O czym nie mówi szkoła, GW 12.06 2004.
Żabowski J. (red.), O nauczaniu matematyki – wybrane materiały
do studiowania dydaktyki matematyki, Płock 2011.

48 : 12 =

Najpierw podzielę sobie
przez 6, bo tak łatwiej,
a potem przez 2.
Albo może najpierw
przez 2?

Oblicz koszt przejazdu.
Oblicz koszt wyżywienia.
Oblicz, jaki jest koszt wycieczki.
Przykładowe rozwiązanie
Pamiętaj o kolejności
wykonywaniazadania
działań. wraz ze wskazów-

kami podpowiada, jak przydo klasówki.

Sprawdź, czy gotować
rozwiązanie się
spełnia warunki zadania,
i ułóż odpowiedź.

W bibliotece szkolnej Agata ustawiała książki na regale. Na pierwszej półce
postawiła 150 książek, na dwóch następnych po 125 książek, na trzech kolejnych
po 190 książek. Ile książek ułożyła na regale?
Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia.
Wypisz dane z treści zadania.
Oblicz, ile książek postawiła łącznie na drugiej i trzeciej półce.
Oblicz, ile książek postawiła łącznie na czwartej, piątej i szóstej półce.
Oblicz, ile wszystkich książek postawiła na regale.
Sprawdź, czy rozwiązanie spełnia warunki zadania, i ułóż odpowiedź.







21

METODY

Mat
em

y
z
j
a
r
p
z
n
a
k

D

y
t
a

uża część metodycznego przygotowania
młodych nauczycieli
do zawodu polega na
planowaniu lekcji,
pisaniu scenariuszy lekcji i opracowywaniu kryteriów oceniania. Adepci
zawodu zostają również zapoznani
z obowiązującymi podstawami programowymi. Uczą się, że ich zadaniem jest spowodowanie, by zawarte tam treści znalazły się
w głowach uczniów. Miernikiem efektywności
pracy tak uczniów, jak i nauczycieli są testy. Takie
podejście traktuje proces uczenia się jako pochodną
procesu nauczania i opiera się na przekonaniu, że wiedzę można komuś przekazać. Tymczasem zdaniem badaczy mózgu „mózgom niczego się nie przekazuje.
One wytwarzają to samodzielnie!”1
Od kilkunastu lat możemy zaglądać do uczących się mózgów
i dzięki temu coraz lepiej poznajemy naturę zachodzących tam
procesów, w tym również procesów uczenia się i zapamiętywania. Dziś wiemy już, że mózg uczy się tylko wtedy, gdy przetwarza informacje. Z neurobiologicznego punktu widzenia
proces uczenia się polega na tworzeniu uprzywilejowanych
obwodów obiegu informacji i na zmianie siły połączeń synaptycznych. Aby w mózgu mogły zajść pożądane zmiany, ucząca
się jednostka musi wykonać określoną pracę. Im większa
aktywność i autonomia, tym intensywniejsze przetwarzanie informacji i głębsze zapamiętywanie. W mózgu nie
22
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Mimo wspaniałych wyników, jakie w ostatnim badaniu PISA
osiągnęli polscy piętnastolatkowie, nauczyciele narzekają
na brak motywacji u uczniów, a ci uważają, że w szkole jest
nudno. Problem dotyczy zresztą wszystkich krajów.
Czy można sprawić, by uczniowie byli bardziej zaangażowani,
a nawet z niecierpliwością czekali na zajęcia?
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może powstać rozbudowana sieć połączeń neuronalnych, jeśli dziecko nie dostaje możliwości aktywnego poznawania świata i zmuszone jest do
przyjęcia roli pasywnego odbiorcy nauczanych treści2 – twierdzi profesor neurobiologii z Getyngi, Gerald Hüther.
Neurobiolodzy podkreślają, że nasze
mózgi nie zostały stworzone do reprodukowania danych, ale do ich przetwarzania i tworzenia na ich podstawie ogólnych reguł.
Naturalne procesy uczenia się wymagają
aktywności, autonomii i samodzielnie podejmowanych prób. Mózg bardzo efektywnie uczy się też na popełnionych
błędach. Ukrzesłowienie i zmuszenie uczniów do przyjęcia roli pasywnych odbiorców wiedzy pozbawia
proces uczenia się całej atrakcyjności i zabiera mózgowi okazje do
robienia tego, do czego został stworzony. Nauka oparta na metaforze lejka
norymberskiego staje się dla wielu dzieci zbyt
trudnym i uciążliwym obowiązkiem. Ich mózgi chcą się
uczyć, do tego zostały stworzone, ale w naturalny sposób robią
to inaczej, niż się tego od nich oczekuje. Gdyby uczniowie
mogli być w szkole aktywni, gdyby mogli tworzyć własne hipotezy i sprawdzać ich prawdziwość za pomocą eksperymentów,
ich mózgi mogłyby robić to, do czego zostały stworzone.

Czy matematyka rozwija myślenie?
Przywrócenie matematyki jako obowiązkowego przedmiotu
maturalnego uzasadniano tym, że rozwija myślenie. Z zasad
nością tego celu edukacyjnego trudno polemizować. Czy jednak obecna formuła nauczania matematyki pozwala na jego
realizację? W Raporcie o stanie edukacji 2010 można przeczytać: „Nauczyciele i wykładowcy w szkołach wyższych na kierunkach matematycznych, technicznych i ekonomicznych
z roku na rok zauważają i sygnalizują obniżający się poziom
wiedzy i umiejętności matematycznych3.” Polscy uczniowie
coraz lepiej wypadają w testach PISA, ale analiza wyników
pokazuje, że najlepiej radzą sobie z typowymi i schematycznymi zadaniami. Wyniki osiągnięte przez
naszych piętnastolatków w ostatnim teście PISA
mogą spowodować, że nie będziemy chcieli
dostrzec problemu i wprowadzać koniecznych
zmian. Te zaś wydają się z przynajmniej
dwóch powodów konieczne:
1. Obecny sposób nauczania matematyki budzi
u wielu uczniów głęboką niechęć i skutkuje brakiem wiary we własne możliwości. To oznacza,
że bardzo duża część polskich uczniów nie lubi matematyki i bardzo nisko ocenia własne kompetencje. Co gorsza, przyczyn niepowodzeń wielu uczniów upatruje
w rzekomym braku talentu do matematyki.
2. Nasi uczniowie coraz lepiej radzą sobie ze schematycznymi i typowymi zadaniami, ale trudności sprawiają im

ię
Mózg uczyeds y,
tylko wt arza
gdy przetwacje.
inform
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zadania wymagające samodzielnego myślenia, czyli takie,
które odchodzą od prostych algorytmów. Można tu
mówić o tzw. „martwej wiedzy”.
Zjawisko to nie jest niczym nowym i zostało już kilka lat temu
dobrze zbadane, np. w ramach projektu Badanie podstawowych umiejętności uczniów trzecich klas szkoły podstawowej uruchomionego w 2005 roku czy Strategii nauczania matematyki
w Polsce. Wyniki tych badań pokazują, że „kształcenie matematyczne
w klasach I–III szkoły podstawowej
nakierowane jest na wykonywanie
obliczeń rachunkowych i instrumentalne opanowanie algorytmów działań
pisemnych. Nawet w zadaniach tekstowych nacisk położony jest na
dobór odpowiedniego działania
i wyćwiczenie technik obliczeniowych,
a nie na zrozumienie s ytuacji.4”

puszczanie latawców czy tzw. kaczek na wodzie. Mózg
dziecka doświadcza wtedy, że od sposobu rzucenia kamienia
zależy, czy opadnie on od razu na dno, czy odbije się kilka
razy od powierzchni wody. Wszystkie te doświadczenia stwarzają mózgowi dziecka okazję do uczenia się w najbardziej
efektywny sposób, tzn. poprzez kontakt z konkretnymi zjawiskami i wyciąganie wniosków z obserwowanych przykładów.
Dzieci w naturalny sposób zadają
wtedy pytania. Chcą wiedzieć, dlaczego kamień raz od razu spada na
dno, a innym razem odbija się od tafli
wody. W takich sytuacjach uaktywnia się najsilniejszy motor pchający
wszystkich ludzi ku poznawaniu
świata, czyli ciekawość poznawcza.
Jej pochodną jest motywacja do
nauki. Nauczyciele powinni pamiętać,
że ignorowanie ciekawości poznawczej niszczy motywację do nauki.

Kluczową rolę odgrywają
pierwsze lata kontaktu
z matematyką. To wtedy
w mózgu powstaje
fundament, na którym
oparta zostanie cała
struktura zdobywanej
w szkole wiedzy.

Rola rozumienia
w tworzeniu struktury
wiedzy

Konkrety i abstrakcje

Propagowane od dłuższego czasu zalecenia metodyczne
odwracają uwagę nauczycieli od rozumienia i każą im interesować się tym, czy uczniowie potrafią wykonać określone
zadania. Badania mózgu pokazują, że takie postrzeganie procesu uczenia się nie jest właściwe. Uczniowie mogą radzić
sobie ze schematycznymi zadaniami, zupełnie nie rozumiejąc
problemu. Ponieważ taka płytka wiedza wystarcza do zrobienia typowych zadań testowych, wiele osób nie dostrzega
zagrożenia. Problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy
uczniowie z dobrze zdanym egzaminem maturalnym z matematyki nie radzą sobie na studiach. Bez zrozumienia w ich
mózgach nie może powstać trwała struktura wiedzy,
a poszczególne pojęcia nie mogą zostać z sobą prawidłowo
połączone.
Kluczową rolę odgrywają pierwsze lata kontaktu z matematyką. To wtedy w mózgu powstaje fundament, na którym
oparta zostanie cała struktura
zdobywanej w szkole wiedzy. Dziś
wiemy już, jak ważne jest cielesne
doświadczanie świata, fizyczne
poznawanie właściwości różnych
materiałów czy zjawisk. Różne
rodzaje gry w piłkę wyrabiają koordynację noga – oko lub ręka – oko,
tworząc struktury, które później
wykorzystywane będą do rozumienia pojęć matematycznych. Równie ważne jest budowanie z klocków, przenoszenie
dwuwymiarowych rysunków na trójwymiarowe budowle,
nalewanie i przelewanie różnych płynów, robienie szałasów,
organizowanie w lesie podchodów, lepienie śnieżnego igloo,

Fizyczne doświadczanie właściwości różnych ciał staje się
podstawą do tworzenia abstrakcyjnych reguł. Przejście
od konkretu do abstrakcji nie jest tak oczywiste, jak dziś
wydaje się twórcom podstawy programowej. Ponieważ
struktura mózgu zależna jest nie od wieku dzieci, ale od
ich dotychczasowych doświadczeń i rodzaju aktywności,
nie można określić, kiedy uczniowie są przygotowani do
czysto abstrakcyjnego myślenia. Wiele wskazuje na to, że
nawet po osiągnięciu dojrzałości nie jesteśmy gotowi do rezygnacji z konkretów i pracując nad skomplikowanymi problemami, chętnie po nie sięgamy. Badacze mózgu potwierdzają
wnioski sformułowane wcześniej przez konstruktywistów
i zachęcają do zwrócenia większej uwagi na rolę konkretów
w procesie uczenia się.
Dziś wiele matematycznych pojęć wprowadzanych jest nawet
w szkole podstawowej za pomocą opisów i definicji. To najtrudniejsza droga poznawania świata. W ten sposób odwracamy naturalny porządek rzeczy.
Droga poznawania świata nie
powinna zaczynać się od werbalnych,
abstrakcyjnych definicji, ale od operowania konkretami, zbierania możliwie
wielu doświadczeń i samodzielnego
tworzenia na ich podstawie reguł.
Dziś w szkołach dzieci mają zbyt
mało takich możliwości i zbyt szybko
zmusza się je do operowania abstrakcjami. Te, które dzięki
wcześniejszym, pozaszkolnym doświadczeniom mają odpowiednio rozbudowaną sieć połączeń neuronalnych, radzą
sobie, pozostałe, nie mając odpowiedniego fundamentu, już
na samym początku nie potrafią włączyć nowych pojęć

Zdaniem badaczy, mózgom
niczego się nie przekazuje.
One wytwarzają to
samodzielnie.
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5. Mózgi uczniów to nie puste
naczynia, do których można przelać
dowolną wiedzę. Każdy wyposażony
jest w mechanizm selekcji informacji
i do dalszej obróbki przekazuje jedynie te informacje, którym potrafi
nadać znaczenie. Ponieważ graficzny
obraz problemu i operowanie konkretami ułatwiają nadawanie znaJak wykorzystać silne
czenia, automatycznie ułatwiają
strony mózgu
również naukę. Mechanizm ten
na lekcjach matematyki
wyjaśnia, dlaczego nie można nikomu
przekazać wiedzy. Nauczyciele mogą
W jaki sposób można ułatwić
swoim uczniom proces ten jedynie
uczniom naukę, wprowadzając
uławiać, utrudniać lub w skrajnych
zasady nauczania i uczenia się przyzajmuje się metodyką i neurodydaktyką;
przypadkach nawet całkowicie go
jaznego mózgowi?
propaguje wprowadzenie do szkół nowej,
blokować.
1. Nasz mózg jest organem
opartej na wnioskach płynących z badań
nad mózgiem, kultury edukacyjnej;
6. Warunkiem efektywnej nauki
społecznym, a to oznacza,
wykładowca w Nauczycielskim Kolegium
jest odejście od panującej dziś
że najefektywniejszą,
Języków Obcych w Toruniu; współorganiw szkołach kultury błędu. Strach
a jednocześnie najprzyzatorka europejskiego projektu „Zmieprzed błędami i silny stres prowadzą
jemniejszą formą pracy
niająca się szkoła”; autorka artykułów
do uwalniania dużych dawek szkodlijest praca w grupach.
i materiałów dydaktycznych wykorzystuwego dla organizmu kortyzolu.
2. Gdy uczniowie samodzielnie
jących wnioski płynące z badań nad
Uczniowie tylko wtedy będą podejrozwiązują problemy, rozwijają
mózgiem oraz książek Między podręcznimować próby wychodzenia poza
w sobie poczucie sprawstwa
kiem a internetem (Warszawa 2013)
bezpieczną granicę tego, co już
i wiarę we własne możliwości.
i Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie
umieją, gdy nie będą się bać
Skutkiem odnoszonych sukcesię przyjazne mózgowi (Toruń 2013); propopełniania błędów.
sów jest wydzielanie dopaminy,
wadzi blog Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce.
Błędy dają również nauczycielowi
która jest ważnym neuroprzewgląd w sposób myślenia uczniów.
kaźnikiem, a z drugiej strony
Ci, chcąc poznać sposób rozumowasubstancją wywołującą uczucie
nia uczniów, powinni jak najczęściej
zadowolenia, a nawet szczęścia.
pytać: „Dlaczego uważasz, że tak jest dobrze?”. SkupiaWiedząc, jaką rolę w procesie uczenia się odgrywa dopając się na mechanicznym i bezbłędnym stosowaniu algomina, łatwo zrozumieć, dlaczego badacze mózgu twierrytmów, zamykamy uczniom drogę do rozwijania
dzą, że dobrze zorganizowana nauka jest przyjemna.
myślenia, a to przecież jest głównym celem nauczania
Mechanizm wydzielania dopaminy i jej wpływ na motymatematyki.
wację do nauki wyjaśnia, dlaczego każdy uczeń powinien
Jeśli matematyka ma rozwijać myślenie, musimy odejść od
w szkole poczuć smak sukcesu. Aby to było możliwe,
dominujących dziś w szkołach metod nauczania i poszukać
konieczna jest indywidualizacja nauczania.
takich, które ułatwią uczniom rozwijanie własnych strategii
3. Efektem procesu uczenia się są zmiany sieci neuronalnej.
i budowanie wiary we własne możliwości. Warto przy tym
Oznacza to, że im większa aktywność uczących się jednowykorzystać wnioski płynące z badań nad mózgiem.
stek, tym efektywniejszy proces uczenia się. Dlatego
Marzena Żylińska
stroną aktywną na lekcji powinni być uczniowie,
a nie nauczyciel. Nie powinien on uczniom niczego ułaPrzypisy:
twiać, ale stworzyć warunki do tego, by samodzielnie
1
Spitzer, M., Jak uczy się mózg, Warszawa, PWN, 2007, str. 288.
mogli rozwijać własne strategie. Tylko wtedy ich mózgi
2
Hüther G., Die Bedeutung sozialer Erfahrungenfür die
będą mogły wykonać pracę, której efektem jest proces
Strukturierung des menschlichen Gehirns, [w] Neurodidaktik.
uczenia się.
Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen,
red. Herrmann Ulrich,
4. Słowa to nie wszystko. Nasz mózg uczy się na różne spoWeinheim
und
Basel [Beltz Verlag] 2009, str.47.
soby, w sposób jawny i utajony. Stosując głównie przekaz
3
Społeczeństwo w drodze do Wiedzy.
werbalny i naukę poprzez definicje i opisy, uniemożliRaport o stanie edukacji 2010, str. 154.
4
wiamy mózgowi naukę w bardzo efektywny sposób
Społeczeństwo w drodze do wiedzy,
utajony.
Raport o stanie edukacji 2010, str. 155.
do struktury wiedzy. Szczególnie
szkodliwe są stosowane dziś
powszechnie i bazujące na kanale
werbalnym metody podawcze, które
już w pierwszych latach szkolnej
edukacji powodują, że duża część
uczniów nie rozumie matematyki.

Marzena Żylińska

25

METODY

Matematyka na
Postanowiłem pojechać w styczniu nad morze. Wiem, wiem, zimą jeździ się
w góry. Ale chciałem poczuć morską bryzę i zaczerpnąć trochę jodu. Pojechałem
więc na Hel. Wiało niemożliwie! Nawet straciłem czapkę.

Miałem jednak szczęście w nieszczęściu, bo plażą
szła sympatyczna grupka ludzi. Gadali coś o ilorazach,
ciągach i grafach. Niewiele z tego rozumiałem… ale jedna z pań
znalazła moją czapkę, a zaraz potem mnie. Wcale się nie zdziwiła,
że zobaczyła krasnoludka! Włożyła mi czapkę na głowę i pogłaskała
po brodzie. Usiadłem jej na ramieniu, wtuliłem się w szalik i dalej
poszliśmy już razem.
Zapytałem ją, czy ciągi mają coś wspólnego z wiatrem, ale roześmiała
się i powiedziała, że jak chcę, może mnie wszystkiego nauczyć.
Chciałem! Dobrze się złożyło, bo właśnie doszliśmy do szkoły. Było
tam mnóstwo ludzi, którzy wcale nie wyglądali na uczniów. Moja
wybawczyni powiedziała, że to matematycy, i jeśli chcę się nauczyć
matematyki, powinienem na dobry początek ich wszystkich policzyć.
Uwinąłem się z tym szybko. Matematyków było dokładnie 414. Przy
okazji dowiedziałem się, że jesteśmy na XXIII Krajowej Konferencji
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbywa się na Helu
pod hasłem „Matematyka na czasie”. Nie mogłem lepiej trafić!
A potem chodziliśmy na wykłady i warsztaty. Było ich bardzo dużo.
Chciałem pójść na wszystkie, ale było to niemożliwe, nawet dla
krasnoluda – wiele z nich odbywało się w tym
samym czasie. Wybraliśmy te, które dla
nauczycieli przygotowały
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne.

Matematyka w życiu człowieka.
Matematyka praktycznie,
czyli jak?

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, autorki cyklu Matematyka
wokół nas
Co motywuje ucznia do zaprzyjaźnienia się z matematyką? Co
pomaga w rozumieniu i polubieniu matematyki? Na spotkaniu
Oto, co się na nich działo:
przedstawiono przykłady działań, które motywują i aktywizują
dziecko, a jednocześnie diagnozują jego umiejętności. Zwrócono uwagę, w jaki sposób
rozumieć i realizować podstawę programową, by skutecznie
przygotować uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

Paweł i Gaweł w jednej byli klasie, czyli o uczniach
z różnymi możliwościami i potrzebami edukacyjnymi
Ewa Pytlak, Piotr Piskorski, współautorzy cyklu Matematyka
z pomysłem
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Na kasztanach, palcach, kartce, a może…? O różnych
strategiach liczenia
Ewa Pytlak, Piotr Piskorski
Rozwiązywanie problemów matematycznych powinno być
wsparte elementarną sprawnością w zakresie liczenia, aby
móc się skoncentrować na meritum, a nie na przeszkodzie
w postaci braku sprawności rachunkowej. Ważne jest kształcenie w klasie czwartej różnorodnych technik strategii liczenia. Warsztaty poświęcone były różnym sposobom obliczeń
pamięciowych, wprowadzania działań pisemnych i różnym
strategiom prowadzenia obliczeń.

Często praca nauczyciela koncentruje się na tym, by z całą
klasą, w jednolity sposób przeprowadzić zajęcia i osiągnąć
założony cel. Nauczyciel stara się, żeby praca równym
frontem w całej klasie przyniosła oczekiwane przez niego
efekty. Niestety ta strategia nie ma szans powodzenia.
Pomimo mniej lub bardziej świadomych zabiegów, dużego
zaangażowania i ogromnego wysiłku różnice między uczniami, wraz z wiekiem i nabywanymi
pozaszkolnymi doświadczeniami, pogłębiają
Na warsztatach graliśmy w „Bingo
się. Celem warsztatu było poszukanie i okre– układanie zadań”. Polecam, to naprawdę
ślenie przyczyn takiego stanu rzeczy, zaprewciągająca gra! Jej organizatorzy mówili, że jest
zentowanie różnych sposobów organizacji
doskonałą metodą pracy, którą można wykorzystać
zajęć oraz metod i technik pracy wspierająna lekcjach przy wprowadzaniu lub utrwaleniu tematu.
cych rozwój każdego ucznia.
Pozwala na pracę z uczniami o różnym potencjale intelektualnym

Sprawdzian 2015.
Jesteś na najlepszej drodze
Marianna Kowalczyk, Helena Lewicka
Co sprawdzi nowa formuła sprawdzianu
szóstoklasisty zgłoszona przez CKE w informatorze o sprawdzianie od roku szkolnego
2014/2015? Warsztat poświęcony był nowym
typom zadań oraz kryteriom ich oceniania.
Przedstawiono przykłady zadań kształtujących konkretne umiejętności od klasy 4 do 6
i realizujących wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej. Zastanawiano
się, jakie wspólne działania nauczyciela
i uczniów przybliżają do sukcesu na koniec
klasy 6.

Krótka rozprawa z trzema problemami,
czyli o tym, jak ze spokojem i bez frustracji nauczać czwartoklasistów
Ewa Pytlak, Piotr Piskorski
Doświadczamy teraz szczególnej sytuacji.
W życie weszła NPP. Część nauczycieli klas 1–3
z różnych powodów realizuje założenia starej
podstawy, ale część z nich ściśle trzyma się zapisów widniejących w nowym dokumencie.
Nauczyciele matematyki mają także nabyte
przez lata doświadczenia i praktyki związane
z uczniami przychodzącymi z klas młodszych. Ta nowa sytuacja stawia przed
nauczycielem nowe wyzwania i wymusza
pochylenie się nad trzema tytułowymi
problemami.

i umiejętnościach matematycznych, promuje też pracę zespołową.
Można do niej wykorzystać infografiki z podręcznika Matematyka
z pomysłem.
Potem graliśmy w „Jestem liczbą…” – należało się przestawić, używając
liczb. Co o niej mówiono? Że jest to prosta zabawa, która uruchamia
twórcze myślenie, kreatywność i pomysłowość. Pokazuje liczbę w jej
różnych aspektach. Ponadto pozwala zbadać potencjał grupy, poziom jej
kreatywności.
W Matematyce z pomysłem jest wiele takich gier,
w których proponowane jest pytanie
włączające kreatywne myślenie
i zachęcające do rozwiązywania
problemów matematycznych.
Polubiłem też origami – było do tego
mnóstwo okazji. W czasie czterech dni
konferencji nie zabrakło dobrej rozrywki.
Był koncert kwartetu smyczkowego
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, bankiet
i tańce. Powiem Wam, że matematycy
to naprawdę świetni tancerze. Muszę
przyznać, że matematyka na Helu
wciągnęła mnie bez reszty!
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Sprawdzian

wątpliwości

Nie lękajmy się – takie przesłanie
dla nauczycieli płynie z kongresu
WSiP oceniającego nowy sprawdzian
szóstoklasistów. W spotkaniu, które
odbyło się 10 grudnia w Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie,
wzięło udział 150 osób, a via internet
– aż 3400!

N

owe zasady, na jakich będzie się odbywał sprawdzian od 2015 roku, budzą obawy i wątpliwości
nauczycieli. Kongres pt. Nowa formuła
sprawdzianu szóstoklasisty miał pomóc
w znalezieniu – we własnym gronie – mądrych rozwiązań
i odpowiedzi na dręczące pytania. Była to pierwsza tego
typu e-konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych.
Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w kongresie osobiście,
zaprosiliśmy do oglądania transmisji online. Niezależnie
od formy uczestnictwa, wszyscy mogli zadawać pytania
i komentować wypowiedzi, najważniejsze było bowiem
rozwianie wszelkich wątpliwości. Specjalnymi gośćmi
e-kongresu byli najwyższej klasy specjaliści: Jolanta Czarnotta–Mączyńska z CKE oraz Jerzy
Matwijko z OKE w Krakowie.

Oswoić
Uczestników kongresu przywitał rzecznik
prasowy WSiP Jarosław Matuszewski,
który mówił o potrzebie organizowania
podobnych konferencji. Spotkało się to
z entuzjazmem zarówno gości na sali, jak
i przed ekranami komputerów – na czacie
28
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można było przeczytać wypowiedzi: Dziękuję za e-konferencję.
Czekam na więcej (guest_7267), Dziękuję, pomysł na konferencję świetny, czekam na następne. Pozdrawiam (guest_4869).
Rzecznik przedstawił programy pomagające w przygotowaniach do egzaminów dostępne na stronach WSiP: serwis
internetowy Sprawdzian szóstoklasisty, nową edycję
Ekstraklasy oraz projekt Akcja Edukacja.
– Naszą rolą jest przygotowanie uczniów do zmian. Programy
dostępne na stronach WSiP pozwalają oswoić się zarówno
uczniom z nową formą, jak i nauczycielom ze zmianami w metodyce oceniania prac. Liczne konferencje, które organizujemy dla
gremium nauczycielskiego i dydaktycznego, mają na celu podjęcie dialogu i rozwianie wszelkich wątpliwości – wyjaśniał.

Zrozumieć

O tym się mówi
Jak komentowali
kongres WSiP
jego uczestnicy
Dziękuję za konferencję,
była bardzo potrzebna.
guest_1236
Ta konferencja to bardzo dobry
pomysł. Jasno, rzeczowo...
guest_2826
Bardzo dobra forma przekazywania
informacji. Chętnie skorzystam
z następnej takiej konferencji.
guest_2559
Ciekawa konferencja, przybliżyła
nam procedury sprawdzianu
i sposoby przygotowania uczniów
do jego nowej formuły.
iwonacd
E-konferencja to świetne
rozwiązanie. Wiele kwestii mi się
rozjaśniło. Dziękuję za informacje
i możliwość udziału.
guest_7059
Superpomysł na doskonalenie
zawodowe! Gratuluję i czekam
na więcej.
guest_1971

Jolanta Czarnotta-Mączyńska za istotę zmian uznała formę
oceny sprawdzianu, a także różnicę pomiędzy dotychczasowym analitycznym ocenianiem a nową holistyczną formą
sprawdzania. – Nowa forma sprawdzianu nie wprowadza drastycznych zmian. Celem nowego egzaminu jest przede wszystkim
ocena intencji ucznia, tego, jak rozumie tekst z różnych źródeł,
nie tylko wiersza, części eposu, ale również plakatu informacyjnego
czy nawet komiksu. Nowy sprawdzian jest również mniej krzywdzący dla uczniów, bowiem holistyczne podejście do oceny bardzo
pomoże egzaminatorom zrozumieć tok myślenia ucznia – mówiła.

Zminimalizować
Jerzy Matwijko przedstawił różnice w sprawdzianie
z matematyki. W swoim wykładzie podkreślał, iż nowy
sprawdzian zmienia jedynie podejście egzaminowanych
uczniów do zadań. Wskazał, iż do rozwiązań matematycznych można podchodzić na wiele sposobów – niekoniecznie
w formie konkretnych twierdzeń czy wzorów.
– Żadna forma dzisiejszych egzaminów nie pozwala nam na
stuprocentową i wiarygodną ocenę. Nowy sprawdzian ma poprawić formę oceny faktycznej wiedzy ucznia, jak również zminimalizować błędy czynnika ludzkiego, którym jest w tym przypadku
egzaminator. Nowy sprawdzian to również duże pole do popisu
dla samych uczniów, którym wskazuje się drogę, ale nie rozwiązanie. Niegdyś egzaminy, oceniane w sposób matematyczny,
wykluczały poprawną ocenę, jeżeli uczeń popełnił jeden błąd.
Obecna forma oceny to zmienia – tłumaczył Jerzy Matwijko.
O potrzebie organizowania konferencji wypowiadali się
wszyscy zgromadzeni goście, podkreślając, iż podczas takich
spotkań mogą mieć bezpośredni wpływ na system edukacji
w kraju. E-kongres z 10 grudnia to kolejny i bynajmniej
nie ostatni etap kompleksowego przygotowania nauczycieli i uczniów do nowego sprawdzianu w 2015 roku.
Jeśli nie uczestniczyłeś w kongresie, nic straconego!
Zapraszamy na retransmisję: www.wsip.pl/e-konferencje.
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Sprawdzian
szóstoklasisty
– jesteś na najlepszej
drodze!
W 2015 r. szóstoklasiści po raz pierwszy
przystąpią do sprawdzianu w nowej
formule. Z jakimi zadaniami będą
musieli się zmierzyć? Jak przygotować
ich do tego ważnego wydarzenia?
Na co zwrócić uwagę?
Odpowiedzi na wszelkie pytania
znajdziesz w jednym miejscu:
wsip.pl/sprawdzian-szostoklasisty
Nauczyciele i dyrektorzy szkół...
...znajdą tu wszystko, co potrzebne
w przygotowaniach do nowego sprawdzianu:
• k omplet informacji o sprawdzianie
i dokumentów (m.in. informatory CKE),
•program Akcja Edukacja – co dwa tygodnie
nowe zestawy zadań przygotowujących
do nowego sprawdzianu – z odpowiedziami,
•pomocne artykuły i linki,
•rady ekspertów,
•kalendarium wydarzeń CKE i WSiP.

Uczniowie i rodzice mogą wyszukać:
•komentarze eksperta do informatora CKE,
•informacje o typach zadań, które pojawią się
na sprawdzianie, oraz o wymaganych umiejętnościach,
•wiele przykładowych zadań,
•rady psychologa pomocne w przygotowaniach
do sprawdzianu.
30
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Akcja Edukacja
Już dziś zacznij przygotowania!
Co dwa tygodnie publikujemy nowe testy treningowe,
przygotowujące do sprawdzianu 2015 z języka polskiego,
i z matematyki. Zestawy zawierają takie same typy zadań,
z jakimi uczniowie spotkają się na sprawdzianie. Tydzień
później udostępniamy odpowiedzi do zadań
oraz schemat punktowania.

Uwaga! Nowe typy zadań
Przygotuj swoich uczniów do rozwiązywania nowych typów zadań, które pojawią
się na sprawdzianie od 2015 r. Przykłady takich zadań z matematyki prezentujemy
w zestawach Akcja Edukacja. Testy do pobrania na:
wsip.pl/sprawdzian-szostoklasisty.
Zapraszamy!
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Deklaracja wyboru publikacji WSiP
do matematyki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2014/2015
Pomagamy uczyć 8/2014

W roku szkolnym 2014/2015 deklaruję wybór cyklu edukacyjnego WSiP:
(Każdą z klas: 4, 5, 6 proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.)
Przedmiot

Klasa/
oddział

Liczba
klas/
oddziałów

Wydawca

Tytuł

Klasa pracuje
z zeszytem
ćwiczeń (TAK/NIE)

Informacja o nauczanych przedmiotach i podręcznikach wykorzystywanych w roku szkolnym 2013/2014
(Każdą z klas: 4, 5, 6 proszę wpisać w osobnym wierszu tabeli.)
Przedmiot

Klasa/
oddział

Liczba
klas/
oddziałów

Wydawca

Tytuł

Klasa pracuje
z zeszytem
ćwiczeń (TAK/NIE)

Dane Nauczyciela
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................................................................... Staż pracy .......................................
Ulica ............................................................................................................................................................................. nr domu .................................... nr mieszkania ........................................
Kod pocztowy .............................................. Miejscowość ....................................................................................................... Telefon domowy .............................................................
Telefon komórkowy ............................................................................... E-mail ..............................................................................................................................................................................

Informacje o miejscu pracy
Nazwa instytucji ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ulica ................................................................................................. nr budynku ................. Kod pocztowy .......................... Miejscowość .....................................................................
Telefon ......................................................................................................... E-mail ..............................................................................................................................................................................

Korespondencję proszę kierować na adres:

 domowy

 szkolny

Sprawowane funkcje w ww. placówce:  dyrektor  nauczyciel  wicedyrektor
 lider zespołu przedmiotowego  doradca metodyczny/konsultant  inna, jaka ..............................................................................................................................
Obowiązuje tylko jeden zestaw deklaracyjny do jednego nauczanego przedmiotu.
Wydawnictwa realizują deklarację do wyczerpania zapasu. Publikacje zostaną przesłane na koszt WSiP spółka z o.o.
Wysyłka wybranych publikacji odbędzie się na adres podanej szkoły/placówki.
Warunkiem otrzymania zestawu publikacji jest dostarczenie poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji do WSiP spółka z o.o.
W przypadku wyboru w roku szkolnym 2014/2015 innego cyklu niż zadeklarowany odbiorca jest zobowiązany do zwrotu na konto Wydawnictw
wartości otrzymanych publikacji wraz z kosztami wysyłki.
• Podanie adresu e-mail Nauczyciela jest warunkiem dostępu do zasobów WSiPnet.pl, m.in. do Klubu Nauczyciela.

•
•
•
•
•

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96 [WSiP]. Podane dane będą przetwarzane zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP. Każdej osobie
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail Nauczyciela jest warunkiem dostępu do internetowego
Klubu Nauczyciela.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP.*
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP drogą elektroniczną.
*zaznaczenie obowiązkowe

Data ................................................................................

Czytelny podpis .......................................................................................

|

Szkoła podstawowa matematyka

A gdyby tak przestać
uczyć matematyki?
C
enimy badania PISA i TIMSS. Dlatego cieszymy
się bardzo, gdy nasi uczniowie wypadają w nich
korzystnie. W ostatnich latach świetne wyniki
osiągają nasi gimnazjaliści. Natomiast badania
uczniów szkół podstawowych, które analizował Krzysztof
Konarzewski, wydają się wskazywać, że nasi uczniowie są
ogólnie na średnim poziomie.
Inaczej się sprawy mają, gdy porównamy osiągnięcia polskich
uczniów szkół podstawowych w odniesieniu do tych tematów,
których brakuje w naszej podstawie programowej i programach nauczania, a które są w większości innych badanych
krajów. Te tematy to czytanie różnych diagramów statystycznych i wykresów oraz przekazy wizualne. W tych działach
nasi uczniowie są prawie w czołówce! Jak to? – zapytamy
– w tym, czego uczy szkoła, są średniakami, a w tym, czego
nie uczy – są wśród najlepszych? Jak to w
 yjaśnić?
Matematyka używana w życiu pozaszkolnym jest inna niż
ta szkolna. Szkolna powstawała dawno, bardzo dawno temu,
przeszło sto, a w zakresie algorytmów wykonywania działań
arytmetycznych można powiedzieć, że przeszło dwieście lat
temu. Konarzewski w czasie wystąpienia w Centrum Nauki
Kopernik 14 grudnia 2011 r. stwierdza, że efektywność
nauczania matematyki w szkole nie przewyższa efektywności
spontanicznego uczenia się młodzieży arytmetyki i w ogóle
matematyki poza szkołą. Dotyczy to młodzieży w wieku do
11–12 lat. Rozciąga się nie tylko na arytmetykę, ale w ogóle
na matematykę, tzn. np. na umiejętność czytania wykresów,
prostych rozumowań logicznych itd.
Nie jest to odosobniona obserwacja Konarzewskiego. Już
w latach dwudziestych i trzydziestych taką obserwację zapisał
Louis Benezet, inspektor szkolny w Ameryce. Przeprowadził
bardzo dobrze udokumentowany jak na tamte czasy eksperyment szkolny. W tych czasach było to łatwiejsze niż dzisiaj.
Można o tym przeczytać w sieci. Wstrzymał całkowicie
nauczanie matematyki w początkowych 6 klasach, aby
porównać skutki tego eksperymentu w klasach siódmych.
Porównanie wypadło wyraźnie na korzyść klas eksperymentalnych.
Mamy więc zjawisko Benezeta-Konarzewskiego: efektywność nauczania matematyki w szkole nie przewyższa efektywności spontanicznego uczenia się młodzieży matematyki poza
szkołą.
Prawie w każdych wiadomościach TV, w każdym autobusie są
liczby, wykresy ikoniczne, grafy. Matematyka to jest język

wizualny i wszystko, co się
Matematyki
dzieje w społeczeństwie
nauczę się
otwartym, przyczynia do
sam!
tego, że język ten angażuje
A co!
każdego w zasięgu jego
oddziaływania. Ten język
zmienia się bardzo dramatycznie od czasu zaistnienia TV,
czyli od wielu dziesięcioleci.
Z chwilą wprowadzenia
popularnych komórek,
te zmiany galopują.
Programy i metody
nauczania matematyki w szkole stoją
w miejscu. Dotyczy
to zwłaszcza początkowych etapów edukacji. To wyjaśnia sprawę.
Języka ojczystego uczymy się
najlepiej w domowym ognisku. Budujemy wtedy znaczenia
dla słów, niektóre dźwięki stają się dla nas fonemami,
a dalej morfemami. Budujemy nie tylko rozróżnialny system
dźwięków, ale też pewne znaczenia. Nabywamy tych umiejętności w kręgu najbliższych osób, w rodzinie, w otoczeniu
sąsiedzkim.
Szkoła nie stwarza tak bogatego środowiska do rozwoju
matematycznego na początkowym etapie. Stąd zjawisko
Benezeta-Konarzewskiego. Nasza szkoła podstawowa ciągle
serwuje dzieciom stare formalne podejście do matematyki,
którego poza szkołą już nikt nie używa. Uczymy prawie takich
samych algorytmów, jakich uczył się Mr Pepys w XVII wieku.
Wacław Zawadowski
Autor jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach
Literatura
Pat Baggett, Andrzej Ehrenfeucht, Breaking Away from Math Book
I, II, 1998 i odpowiedni link w sieci. Warto zwrócić uwagę
zwłaszcza na wstęp.
Louis Benezet, Story of an Experiment, dostępne w sieci
Maria Dąbrowska, Dziennik Samuela Pepysa, 4 lipca 1662 i dalsze
dni (w sieci)
Krzysztof Konarzewski, wystąpienie w Centrum Nauki Kopernik,
Warszawa, 2012.
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Nowocześnie, cyklicznie,
Najnowszy cykl WSiP Matematyka z pomysłem – to nie tylko
podręcznik i zeszyt ćwiczeń. To coś znacznie więcej: przewodnik, który
bezpiecznie przeprowadzi Was i Waszych uczniów przez cały II etap
edukacji matematycznej.

Dla ucznia przygotowaliśmy podręcznik w dwóch częściach oraz dwa tradycyjne, czyli papierowe zeszyty ćwiczeń. To nie wszystko: na WSiPnet.pl dodatkowe zadania!

Dla nauczyciela – jak zwykle rzetelny poradnik w wersji
tradycyjnej (papierowej) z programem nauczania, rozkładem materiału, kryteriami oceniania, kartkówkami i klasówkami. Ale też: e-poradnik, w którym zamieściliśmy program
nauczania, rozkład materiału, kryteria oceniania, kartkówki
i klasówki oraz wskazówki do lekcji.
Na WSiPnet ćwiczenia elektroniczne dla uczniów, zestawy
zadań, Przed kartkówką i Przed sprawdzianem oraz Sprawdziany w pdf.

OPINIE nauczycieli

o tym, jak MATEMATYKA Z POMYSŁEM porządkuje
zagadnienia podstawy programowej
Autorzy programu Matematyka
z pomysłem stawiają sobie za cel
nie tylko osiągnięcie przez ucznia
sukcesu na egzaminie i przygotowanie go do kolejnego etapu
nauczania. Chcą, żeby dzięki zastosowaniu wiedzy i umiejętności zdo-
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bytych podczas lekcji potrafił
poradzić sobie w codziennym
życiu, był kreatywny, umiał pracować samodzielnie i w zespole oraz
posługiwać się nowoczesną technologią z wykorzystaniem multimediów i różnych źródeł informacji.
Program daje możliwości modyfi-

kowania metod pracy w zależności
od sytuacji dydaktycznej, a także
indywidualizacji pracy z uczniem
zdolnym lub mającym trudności
w nauce. Wymusza nowoczesny
styl pracy nauczyciela i porządkuje
zagadnienia podstawy programowej, układając je w logiczną i bardzo sensowną całość.
Autorzy mieli znakomity POMYSŁ
na skomponowanie programu
nauczania będącego algorytmem
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logicznie i z pomysłem
I dodatkowo narzędzie, które ucieszy każdego
nauczyciela: GENERATOR SPRAWDZIANÓW.

gwarantującym nauczycielom sukces dydaktyczny!
Anna Matusiak, nauczyciel
dyplomowany, egzaminator
Zaletą programu Matematyka
z pomysłem jest to, że został on
przystosowany do pracy zarówno
z uczniami, którzy rozpoczęli edukację w wieku 6, jak i 7 lat. Zapewnia
realizację wszystkich wymagań pod-

Jako nauczyciel nieustannie weryfikujesz
umiejętności i wiedzę swoich uczniów.
Przygotowujesz testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki… A potem musisz je
sprawdzić. Co zrobić, żeby usprawnić
ten żmudny i czasochłonny proces?
Użyć odpowiedniego narzędzia!
Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, stworzyliśmy łatwy w obsłudze
Generator Sprawdzianów. To darmowe, proste i przejrzyste narzędzie
pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pomoże
w przygotowaniu klasówki zgodnej
z wymaganiami podstawy programowej.
Już wkrótce utworzenie testu czy sprawdzianu dla całej klasy zajmie Ci nie więcej niż 5 minut! Od przyszłego roku
szkolnego do Twojej dyspozycji oddamy
bazę ponad 15 tysięcy gotowych
zadań przygotowanych przez pedagogów i metodyków z wieloletnim
doświadczeniem. Generator Sprawdzianów pomoże Ci w ułożeniu klasówki z tematu, który aktualnie
omawiasz na lekcjach, pozwoli też na

przygotowanie przekrojowych testów
z całego roku szkolnego.
Za pomocą kilku kliknięć stworzysz
zestaw zadań dla swoich uczniów
na wszystkich poziomach nauczania.
Będziesz mógł selekcjonować i mieszać
zadania, zmieniać ich kolejność, definiować liczbę grup, wybierać typy zadań
i wreszcie bezpłatnie generować przygotowane przez siebie sprawdziany.
Obok każdego zadania zobaczysz informacje o proponowanej punktacji, szacunkowym czasie, jaki uczeń powinien
poświęcić na każde z nich, a także listę
prawidłowych odpowiedzi.
Wejdź na www.klasowki.pl i pobierz
przykładowy sprawdzian dla swojego
segmentu edukacyjnego. Nie musisz
uczyć z podręczników WSiP, aby mieć
bezpłatny dostęp do serwisu. Wystarczy, że jesteś nauczycielem i masz (albo
założysz) konto w Klubie Nauczyciela.
Zapisz się także na nasz newsletter
– poinformujemy Cię o starcie serwisu
w pełnej wersji!

stawy programowej oraz kształtowanie kompetencji kluczowych.
Zadania i metody pracy zostały tak
dobrane, żeby ukazywać bliskie
uczniowi sytuacje oraz wskazywać
na użyteczność matematyki w przyrodzie, historii lub życiu codziennym.
Atutem rozkładu materiału jest
zaplanowanie godzin na utrwalenie
wiadomości, powtórzenie materiału,
omówienie prac klasowych oraz
godzin do dyspozycji nauczyciela.

Autorzy programu podkreślają
znaczenie oceniania kształtującego, a szczególnie informacji
zwrotnej, którą uczeń dostaje
od nauczyciela. Dzięki niej uczeń
dowiaduje się, co zrobił dobrze,
i w jaki sposób powinien pracować,
żeby poprawić swoje wyniki.
Agnieszka Przybyszewska,
nauczyciel dyplomowany,
egzaminator, autorka programów
dla nauczycieli matematyki
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Kim jest dziś

nauczyciel?

T

ruizmem jest twierdzenie, że zmieniający się świat
wpływa na sposób postrzegania roli nauczyciela
i szkoły. Wobec stale rosnących zasobów internetu
oraz rozwijających się możliwości zdobywania
wiedzy i umiejętności w sytuacjach pozaszkolnych, my –
nauczyciele – przestaliśmy już być dla naszych uczniów jedynym źródłem wiedzy, informacji, umiejętności. Wciąż jeszcze
obecna w naszych szkołach podawcza metoda nauczania,
sprowadzająca uczniów do roli biernych odbiorców zaplanowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego jest coraz
szerzej krytykowana, a także odrzucana przez samych
uczniów jako nieatrakcyjna, zabijająca motywację i nieprzynosząca oczekiwanych efektów d
 ydaktycznych.

Kim więc staje się obecnie nauczyciel?
W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, coraz częściej
słyszy się, że nauczyciel staje się przewodnikiem, osobą, która
wspiera swego podopiecznego w wytyczaniu własnej ścieżki
kształcenia. Uczy bowiem umiejętności krytycznej analizy,
wartościowania samodzielnie znalezionych przez uczniów

Magdalena
Bogusławska
Dyrektor Ośrodka
Rozwoju Kompetencji
Edukacyjnych

Ośrodek wspierają Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, od blisko 70 lat nieoceniony partner
nauczycieli i polskiej szkoły.
Masz pytania? Sugestie? Chcesz dowiedzieć się więcej?
www.orke.edu.pl, orke@orke.edu.pl

36

źródeł wiedzy. Pomaga ocenić i wybrać dostępne formy podnoszenia uczniowskich umiejętności. Taki nauczyciel coraz
silniej kształtuje postawy swych uczniów.
Staje się „katalizatorem” aktywności swych uczniów – sięga
po takie metody i narzędzia pracy indywidualnej i grupowej,
które pozwalają każdemu z nich osiągnąć postęp. Wykorzystuje potencjał tkwiący w samoocenie, szanuje prawo do
błędu będącego jakże ważnym źródłem informacji
zwrotnej zarówno dla nauczyciela-przewodnika, jak
i ucznia. Przy takim podejściu indywidualizacja staje
się samoistnym, naturalnym elementem przyjętego
sposobu kształtowania procesu dydaktycznego, nie
zaś nierealnym postulatem, jak w przypadku
nauczania tradycyjnymi metodami podawczymi.

W jaki sposób takie podejście
dydaktyczne przekłada się
na codzienną praktykę szkolną?
Podstawowa zmiana polega na przeformułowaniu pytania, które nauczyciel zadaje sobie, wkraczając do klasy
szkolnej. Nie brzmi ono już: „Czego chcę dziś nauczyć? ”,
w jego miejsce pojawia się inne, zawierające w sobie istotę
nowego paradygmatu nauczania. Jest to pytanie: „Co chcę
zrobić, by moi uczniowie byli zaangażowani
i aktywni? ”. Pociąga ono za sobą dobór
metod nauczania takich jak: metoda projektu (i jej warianty, np. WebQuest),
metoda odwróconej klasy, wprowadzane są elementy nauczania online na
szkolnych platformach edukacyjnych
czy też metoda gamifikacji (wykorzystywanie gier i elementów rywalizacji). Do szkoły
wkracza więc technologia i staje się narzędziem
realizacji procesu dydaktycznego – jako środek realizacji celu, nie zaś cel sam w sobie.
Redefinicja roli nauczyciela to zmiana postaw – zarówno
uczniowskich, jak i nauczycielskich. Zakłada ona bowiem nie
tylko zmianę relacji nauczyciel–uczeń, ale przede wszystkim
rozumienia istoty procesu dydaktycznego. Stąd tak ogromne
znaczenie należy przypisać doskonaleniu nauczycieli, wymianie doświadczeń i promowaniu dobrych praktyk. Ośrodek
Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ma ambicję, aby – wraz
z Państwem – w tym procesie aktywnie uczestniczyć.
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Matematyka z pomysłem

Najlepszy wybór!
• przygotowuje do sprawdzianu szóstoklasisty
już od czwartej klasy
• idealny do pracy z każdym uczniem, również
z uczniem młodszym
•b
 liski życiu, nowoczesny, z pomysłem
• bogata obudowa metodyczna w wersji
tradycyjnej i elektronicznej

Zawsze na TAK!

