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Zakres tematyczny  
 

• Założenia podstawy programowej z matematyki w szkole 
podstawowej 

 

• Uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji matematycznych, 
z uwzględnieniem rozumowania matematycznego.  

 

• Narzędzia, strategie i metody pracy sprzyjające rozwojowi 
kompetencji matematycznych. 

 

 Potrzeby Nauczycieli II etapu edukacyjnego? 



Cele  
Po zajęciach nauczyciel: 

• Doskonali warsztat pracy w kontekście rozwijania myślenia 
matematycznego uczniów na II etapie edukacyjnym 

• Rozpoznaje kompetencje kluczowe wspierające kształtowanie  
rozumowania matematycznego 

 Zna specyfik nauczania na II etapie edukacyjnym w zakresie rozwijania 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem myślenia matematycznego oraz metod i technik pracy 
nauczyciela wspierających myślenie matematyczne. 

 Zna metody i techniki pracy oraz aktywności umożliwiające rozwijanie 
kompetencji matematycznych. 

 



Realizacja celów kształcenia matematycznego 

  Celem nauczania matematyki jest wyrobienie w uczniach intuicji 
matematycznej właściwej danemu wiekowi.  

 

 Jednym z zadań procesu kształcenia jest rozwinięcie uczniowskich 
umiejętności wnioskowania, zdolności analitycznych, myślenia 
strategicznego (planowania kolejnych kroków postępowania w celu 
rozwiązania problemu, dzielenia procesu rozwiązywania złożonego 
problemu na etapy) oraz umiejętności krytycznego spojrzenia na 
rozwiązanie zadania.  

 

 Drugim głównym zadaniem tego procesu jest rozwinięcie umiejętności 
rachunkowej uczniów na poziomie umożliwiającym rozwiązywanie 
problemów z zakresu innych przed-miotów w klasach IV–VIII. 

 



Kształcenie ogólne w szkole podstawowej 

Umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego 

  Sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 
nowożytnych. 

  Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematycznych w życiu 
codziennym oraz kształcenie myślenia matematycznego. 

 Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie 
informacji z różnych źródeł. 

 Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin, ze 
świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z 
informatyki, w tym programowania. 

  Rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik 
mediacyjnych. 

  Praca w zespole i społeczna aktywność. 

  Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz 
kraju. 

 



Wymagania ogólne w zakresie kształcenia 
matematycznego 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie nauczania matematyki na II 
etapie edukacyjnym określa cele kształcenia w postaci wymagań ogólnych, 
stanowiących podstawę do realizacji treści nauczania. Na wymagania te składają się:  

 I.  Sprawność rachunkowa 

 Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie  
w działaniach trudniejszych oraz wykorzystanie tych umiejętności w 
sytuacjach praktycznych. 

 Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena 
sensowności rozwiązania. 

 II.  Wykorzystanie i tworzenie informacji 

 Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz 
ich przetwarzanie. 

 Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz 
graficzne przedstawianie danych. 

 Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych 
wyników. 

 
  

 



Wymagania ogólne w zakresie kształcenia 
matematycznego 

 III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 

 Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, 
interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami 
matematycznymi. 

 Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie  
go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym. 

IV.  Rozumowanie i argumentacja 

 Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów 
uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od 
przykładu. 

 Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie 
wniosków na ich podstawie. 

 Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii 
rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w 
takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów 
matematyki. 

 



Włączanie uczniów w proces edukacyjny 

Działanie to jest bezpośrednio związane z umiejętnością rozpoznawania 
potrzeb edukacyjnych uczniów. Ich aktywne uczestnictwo w organizowaniu 
procesu edukacyjnego znacząco podnosi poziom motywacji młodych ludzi,  
a w konsekwencji skuteczność nauki w szkole.   

Rolą nauczyciela jest więc konsekwentne uświadamianie uczniom celów 
działań edukacyjnych, w ramach których nauczyciel powinien: 

 Udzielać uczniom informacji zwrotnej.  

 Organizować dyskusje na temat uczenia się. 

 Pomagać uczniom w ewaluowaniu ich własnych osiągnięć i planowaniu 
dalszego rozwoju. 

 Stwarzać możliwość współdecydowania o sposobie uczenia się.  



Włączanie uczniów w proces edukacyjny 

 Wdrażać jak najwięcej aktywizujących metod uczenia się. 

 Pozwalać na rozwiązywanie problemów w ramach pracy zespołowej 
oraz uczenie się od siebie nawzajem. 

 Angażować uczniów do występowania w roli uczących. 

 Poddawać każdą lekcję refleksji pod kątem poziomu zainteresowania 
uczniów. 

 Skupiać swoją uwagę na celach działalności zawodowej i sposobach 
osiągania tych celów. 

 Stwarzać częste sytuacje skłaniające do profesjonalnych rozmów  
na temat uczenia się. 

 Obserwować i dokonywać wartościowych modyfikacji. 

 

 



Kształtowanie kompetencji kluczowych  
na II etapie edukacyjnym 

Na kompetencje kluczowe wskazane przez Radę Unii Europejskiej  
w 2018 r. (określonych w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 
2018 r. w sprawie kompeten-cji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie (Dz.U. UE C189 z 4 czerwca 2018 r.) składa się 8 kompetencji 
opisujących konieczną wiedzę, umiejętności i postawy człowieka, 
które niezbędne są do jego funkcjonowania we współczesnym świecie.  
 
Kompetencje te są konieczne do samorealizacji i rozwoju osobistego, 
zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa i 
zrównoważonego stylu życia, niezbędne są także na rynku pracy. 
Kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne, ponieważ każda z 
nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Mogą być 
stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych ma szczególne znaczenie dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
Każdą z tych kompetencji należy rozwijać na lekcjach matematyki. 
 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji poprzez:  

 sprawną komunikację podczas pracy w parach, grupach 
oraz w trakcie pracy wspólnym frontem; 

 przeprowadzanie debat – analizę „za i przeciw”, tworzenie 
metaplanu;  

 układanie pytań do rozwiązywanego zadania;  

 formułowanie własnych opinii i ocen do rozpatrywanego 
problemu matematycznego; 

 wypowiedzi ustne i pisemne w różnej formie, np. planu 
rozwiązania zadania, prezentacji. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności poprzez:  

 

 pracę z aplikacjami służącymi do rozwiązywania 
problemów matematycznych w językach obcych; 

 korzystanie z obcojęzycznych internetowych słowników 
pojęć matematycznych; 

 poznawanie pojęć matematycznych i nazw wywodzących 
się z języków obcych; 

 udział w warsztatach matematycznych w języku 
angielskim. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii poprzez:  

 poszukiwanie argumentów i ich ocenianie;  

 korzystanie z modeli, wykresów, tabel, zestawień statystycznych;  

 wyjaśnianie zjawisk występujących w przyrodzie;  

 rozwiązywanie problemów z życia codziennego;  

 weryfikację hipotez;  

 rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką; 

 wyjaśnianie zmian społecznych i cywilizacyjnych wywołanych przez 
odkrycia, wynalazki i działalność człowieka;  

 posługiwanie się urządzeniami technicznymi; 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje cyfrowe poprzez: 

 korzystanie z komputera i innych urządzeń cyfrowych  
oraz różnych aplikacji;  

 wyszukiwanie informacji w Internecie, ich gromadzenie  
i selekcję; 

 przesyłanie danych oraz komunikowanie się  
z wykorzystaniem technologii;  

 pracę na platformie edukacyjnej oraz pracę w chmurze; 

 tworzenie treści cyfrowych, m.in. prezentacji; 

 korzystanie z zasobów internetowych zgodnie z prawem – 
poszanowaniem praw autorskich. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 
umiejętności uczenia się poprzez: 

 naukę indywidualną oraz w grupie;  

 organizowanie warsztatu własnej nauki;  

 planowanie własnej pracy oraz konstruktywną pracę 
z innymi osobami;  

 właściwe formułowanie celów, określanie własnych 
zasobów i mocnych stron; 

 autorefleksję i samoocenę; 

 sporządzanie różnych rodzajów notatek, np. mapy myśli; 

 autoprezentację. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje obywatelskie poprzez:  

 poszanowanie innych i współpracę w zespole 
klasowym;  

 angażowanie się w sprawy społeczne; 

 realizację projektów interdyscyplinarnych; 

 stosowanie zasad współżycia społecznego; 

 pełnienie ważnych ról w zespole; 

 ocenę koleżeńską; 

 osiąganie kompromisu. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości poprzez:  

 inicjowanie projektów i kreowanie pomysłów;  

 planowanie i organizowanie pracy zespołowej w realizacji 
projektów;  

 odpowiedzialne realizowanie zadań; 

 otwartość na idee i pomysły; 

 wspólne podejmowanie decyzji; 

 umiejętność negocjowania; 

 prezentowanie efektów swojej pracy; 

 promocję projektów edukacyjnych. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

 Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 
kulturalnej poprzez: 

 układanie zadań w formie graficznej; 

 plastyczne przedstawianie rozwiązań problemów;  

 układanie zagadek i rebusów matematycznych. 

 



Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych  
na lekcjach matematyki 

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne obejmują umiejętność rozwijania  
i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu 
rozwiązywania problemów, a także posiadanie zdolności 
i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy  
i metod do wyjaśniania świata przyrody,  
po to by formułować pytania i wyciągać wnioski oparte 
na dowodach. 

 



Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki 
obejmuje:  

 znajomość miar i struktur, podstawowych operacji i sposobów prezentacji 
matematycznej;  

 rozumienie terminów i pojęć matematycznych; 

 świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź; 

 umiejętność stosowania podstawowych zasad i procesów matematycznych  
w codziennych kontekstach prywatnych i zawodowych; 

 śledzenie i ocenianie ciągów argumentów; 

 zdolność rozumowania w sposób matematyczny; 

 rozumienie dowodu matematycznego; 

 komunikowanie się językiem matematycznym; 

 solidną umiejętność liczenia; 

 korzystanie z odpowiednich pomocy, w tym danych statystycznych i wykresów; 

 rozumienie matematycznych aspektów cyfryzacji; 

 chęć szukania argumentów i oceniania ich zasadności. 

 



Aktywność uczniów na lekcjach matematyki 
 Znaczenie kompetencji matematycznych powinno być rozumiane jako 

zdolność rozwijania i wykorzystywania przez uczniów myślenia i 
postrzegania matematycznego, co ma przyczynić się do kształtowania ich 
samodzielności, innowacyjności i kreatywności. 
 
W teorii wielostronnego nauczania – uczenia się Wincenty Okoń wyróżnia trzy 
rodzaje aktywności człowieka (Okoń, 1987): 
 Aktywność intelektualna – związana z przyswajaniem wiadomości  

z gotowych źródeł i samodzielnym odkrywaniem wiedzy przez rozwiązywanie 
problemów. 

 Aktywność emocjonalna – warunkująca uczenie się przez przeżywanie, 
wzbudzanie emocji towarzyszących poznawaniu, jak i wytwarzaniu wartości 
poznawczych. 

 Aktywność praktyczna – zakładająca uczenie się przez działanie, wprowadzenie 
uczniów w świat własnej twórczości technicznej, przygotowanie  
do rozwiązywania nowych problemów, działania dywergencyjnego w dziedzinie 
techniki, ekonomii i w zakresie pracy produkcyjnej. 

 



Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego 
 Wiek XXI to czas ogromnego postępu technologicznego, dlatego uznaje się, że na 

ogólny zarys wiedzy, postaw i umiejętności człowieka powinny składać się: 
 Krytyczne myślenie w rozwiązywaniu problemów.  
 Argumentacja, analiza, interpretacja, synteza informacji. 
 Umiejętności i praktyki badawcze. 
 Kreatywność, artyzm, ciekawość, wyobraźnia, innowacja, osobista ekspresja.  
 Wytrwałość, planowanie, samokierowanie, samodyscyplina, umiejętność 

dostosowania, inicjatywa. 
 Ustna i pisemna komunikacja, publiczne przemowy i prezentacje, słuchanie.  
 Przywództwo, praca zespołowa, współpraca, możliwość użycia przestrzeni 

wirtualnej. 
 Umiejętności związane z technologią informacyjną i komunikacyjną (ITC). 
 Analiza danych i programowanie komputerowe. 
 Wiedza o etyce, sprawiedliwości społecznej, postawie obywatelskiej. 
 Biegłość w ekonomii i finansach, przedsiębiorczość.  
 Świadomość globalna.  
 Zdolności związane z naukami ścisłymi i ich metodami oraz argumentowania. 
 
W celu optymalizacji kształcenia od nauczyciela matematyki wymaga się stosowania 
na II etapie edukacyjnym takich strategii nauczania, które posłużą nabywaniu tych 
kompetencji przez uczniów. 

 



Strategie uczenia się 
 Wincenty Okoń zdefiniował cztery drogi, zwane też strategiami uczenia się 
(Okoń, 1987): 

 

Strategia A – asocjacyjna, uczenie się przez przyswajanie  
Czynności nauczyciela:  

 przygotowanie uczniów do pracy poprzez zaznajomienie ich z celami  
i zadaniami lekcji; 

 podanie uczniom nowego materiału; 

 synteza przekazywanych uczniom wiadomości w celu ich zebrania  
i utrwalenia;  

 kontrola stopnia opanowania przez uczniów wiadomości w celu wykrycia 
luk i oceny trwałości i operatywności wiedzy; 

 zastosowanie wiedzy, wyznaczenie ćwiczeń i zadań. 



Strategia A – asocjacyjna,  
uczenie się przez przyswajanie  

Czynności ucznia: 

 w wyniku pozytywnej motywacji zaznajamianie  
i przyswajanie nowych wiadomości;  

 kojarzenie nowych wiadomości z już posiadanymi; 

 usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy;  

 samokontrola i samoocena; 

 likwidowanie luk i braków w wiadomościach  
i umiejętnościach; 

 posługiwanie się nową wiedzą w celu zdobycia umiejętności. 

 



Strategia P – problemowa,  
uczenie się przez odkrywanie 
 Czynności nauczyciela: 
  
 organizowanie sytuacji problemowej, formułowanie problemu, 

zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie nie są w stanie sami tego 
uczynić; 

 udzielanie uczniom niezbędnej pomocy w procesie wytwarzania 
hipotez i ich weryfikowania; 

 kierowanie myśleniem i działaniem uczniów w fazie sprawdzania 
rozwiązań; 

 kierowanie procesem systematyzowania i utrwalania wiedzy 
zdobytej przez uczniów w toku rozwiązywania problemów; 

 organizowanie prac służących zastosowaniu wiedzy zdobytej 
przez uczniów. 
 



Strategia P – problemowa,  
uczenie się przez odkrywanie 
 
Czynności ucznia:  
 uświadomienie sobie określonej trudności o charakterze 

praktycznym lub teoretycznym;  
 formułowanie problemu będącego zadaniem badawczym oraz 

gromadzenie niezbędnych wiadomości o przedmiocie badań;  
 formułowanie i uzasadnianie hipotez jako podstawy 

przewidywań projektu rozwiązań; 
 weryfikacja słuszności przewidywań na drodze eksperymentów, 

działań praktycznych i analiz porównawczych;  
 formułowanie rozwiązań i wniosków końcowych oraz 

uporządkowanie i utrwalenie wiadomości, stosowanie wiedzy  
w rozwiązywaniu nowych problemów. 

 



Strategia E – emocjonalna,  
uczenie się przez przeżywanie 
Czynności nauczyciela: 
 nawiązanie i ukierunkowanie kontaktu z dziełem, 

eksponowanie dzieła;  
 kierowanie myśleniem uczniów, dyskusją, uogólnianiem.  
 
Czynności ucznia: 
 zetknięcie z dziełem, wartością, emocjonalne przeżywanie 

określonych wartości i ich przyswajanie;  
 analiza problemowa dzieła, dyskusja na temat jego 

podstawowych wartości; 
 formułowanie wniosków praktycznych dotyczących postaw 

własnych. 
 



Strategia O – operacyjna,  
uczenie się przez działanie 

Czynności nauczyciela:  

 uświadomienie celu i znaczenia działania; 

 ustalenie reguł, zasad działania; 

 pokaz wzorowo wykonanego działania wraz z jego 
objaśnieniem; 

 kontrola, korekta i ocena działania. 

 



Strategia O – operacyjna,  
uczenie się przez działanie 

Czynności ucznia:  

 poznanie celu działania;  

 powstanie pozytywnej motywacji;  

 przypomnienie lub przyswojenie reguł, zasad działania; 

 obserwacja wzoru działania; 

 kształtowanie się w świadomości ucznia modelu działania; 

 pierwsze próby działającego modelu – kontrolowanie i 
korygowanie; 

 ćwiczenia w samodzielnym wykonywaniu działań. 

 



Klasowy maraton matematyczny 

 Regulamin maratonu (możliwy do modyfikacji): 

 

 Do klasowego maratonu matematycznego mogą 
przystępować uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych. 

 Klasowy maraton matematyczny trwa od października  
do czerwca w każdym roku szkolnym. 

 Do maratonu można przystąpić w dowolnym momencie  
i robić dowolnie długie przerwy. 

 Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 4 zadania, 
do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki  
na poziomie szkoły podstawowej. 

 



Klasowy maraton matematyczny 

 Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy 
przekazywać nauczycielowi matematyki do końca danego 
miesiąca. 

 Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. 
Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu. 

 Do piątego dnia każdego miesiąca publikowane są 
odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej 
rundy ligi, a do dziesiątego dnia – wyniki uczestników i ich 
aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z 
poszczególnych miesięcy. 

 Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz 
autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych 
miesiącach otrzymują np. ocenę celującą z matematyki. 

 



Klasowy maraton matematyczny 

Przykładowe zadania: 
 
1. Na ile sposobów można uporządkować liczby naturalne od 1 do 100, 

tak aby dokładnie 97 z nich znajdowało się na miejscu 
odpowiadającym tej liczbie? 

2. Dwa pola pszenicy, jedno czterokrotnie większe od drugiego, są 
koszone przez pewną liczbę kombajnów zbożowych. Większe pole 
wszystkie kombajny koszą półtora dnia, następnie połowa z nich 
zaczyna kosić mniejsze pole, a pozostała połowa kombajnów nadal 
kosi duże pole. Na koniec drugiego dnia większe pole jest skoszone,  
a mniejsze musi być koszone jeszcze przez 3 kombajny przez jeden 
dzień. Ile kombajnów brało udział w koszeniu pierwszego dnia? 

3. Jaka jest największa możliwa wartość największego wspólnego 
dzielnika trzech różnych liczb całkowitych dodatnich, których suma 
wynosi 2015? 

 



Realizacja różnych strategii uczenia się 

 Kółko Lingwistyki Matematycznej – przygotowuje w osobnych grupach 
uczniów klas VII–VIII SP do udziału w konkursie „Wieża Babel” oraz licealistów 
– do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. 

  
 Kółko Geometrii Elementarnej – przygotowuje uczniów klas VII–VIII SP i 

licealistów do konkursów i olimpiad w zakresie zadań z geometrii syntetycznej, 
w szczególności do Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej. 

 
 Ciekawa Matematyka – kółko dla uczniów klas VII–VIII SP i licealistów, 

prezentuje bardziej zaawansowane tematy, które dają szerszy ogląd 
matematyki, np. liczby zespolone, całki, liczby kardynalne itp. 

 
 Klub Matematycznego Origami – kółko, które proponuje nauczanie 

rozmaitych technik wykonywania modeli matematycznych płaskich i 
przestrzennych w technice origami, przygotowuje do konkursów origami,  
w tym Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw". 

 



Zadania do wyboru przez uczniów, w zależności 
od preferowanego stylu uczenia się 

Aktywność ucznia na lekcji determinują treści 
nauczania, motywacja do nauki oraz właściwa postawa 
nauczyciela, w tym tworzenie przez niego niezbędnych 
warunków, a także wykorzystywanie różnych 
sprzyjających nauce okazji.  

Pasję badawczą ucznia stymuluje przede wszystkim 
adekwatne do poziomu jego umiejętności zadanie, 
wywołujące zaciekawienie, zaangażowanie i aktywność 
twórczą. W powstawaniu uczniowskich pomysłów rola 
nauczyciela polega na dbałości o różnorodność 
rozpatrywanych przypadków i wnikliwości obserwacji. 

 



Inicjatywy, które mogą być podejmowane przez 
nauczyciela: 

 Nagram film na temat prostopadłościanów i sześcianów w otoczeniu. 

 Opracuję komiks dotyczący pola powierzchni i objętości graniastosłupa.  

 Stworzę plakat na temat dodawania i odejmowania ułamków o różnych 
mianownikach. 

 Przygotuję słownik pojęć dotyczący trójkątów i czworokątów. 

 Wykonam makietę mojego osiedla w określonej skali. 

 Napiszę opowiadanie o cechach podzielności liczb. 

 Opracuję grę, w której obliczę kwadraty i sześciany liczb naturalnych. 

 Przeprowadzę eksperyment zmian temperatury, w zależności od pory dnia. 

 Narysuję plan miasta, w którym wykorzystam proste równoległe i proste 
prostopadłe. 

 Opracuję w arkuszu kalkulacyjnym wykresy słupkowe i kołowe. 

 Ułożę zadania i łamigłówki do samodzielnego rozwiązania. 

 Napiszę algorytm obliczania pól figur płaskich. 

 Wykorzystam program GeoGebra do rysowania siatek graniastosłupów. 

 



Test inteligencji wielorakich 

 W celu określenia poziomu umiejętności matematycznych 
uczniów warto przeprowadzić test inteligencji wielorakich, który 
bada m.in. poziom inteligencji matematyczno-logicznej (zwanej 
też numeryczno-logiczną). Ten typ inteligencji jest przypisany 
ludziom zaciekawionym światem abstrakcji i precyzji logicznego 
myślenia.  
Test badający poziom inteligencji powinien dotyczyć zagadnień 
takich jak:  
 Rozwiązywanie zagadek i problemów logicznych.  
 Liczenie w pamięci, szacowanie i mierzenie.  
 Wyszukiwanie połączeń pomiędzy zagadnieniami.  
 Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i technicznymi.  
 Umiejętność właściwego planowania czasu.  
 Przedstawianie precyzyjnych wyjaśnień. 

 



Jeśli u ucznia dominuje inteligencja matematyczno-logiczna, wówczas uczeń: 
 

 potrafi szeregować, wnioskować i klasyfikować zgodnie z jakąś zasadą lub 
cechą;  

 jest dociekliwy; 
 lub i porządek i precyzyjne instrukcje; 
 dostrzega związki przyczynowo skutkowe i myśli logicznie; 
 zadaje wiele pytań dotyczących otaczającego świata; 
 jest dociekliwy i kreatywnie rozwiązuje problemy; 
 poznaje świat poprzez eksperymentowanie i doświadczanie; 
 chętnie bawi się w gry logiczne i rozwiązuje zagadki; 
 ma uzdolnienia matematyczne; 
 jest konkretny; 
 bada i zbiera informacje; 
 lubi gry, łamigłówki i zagadki; 
 potrafi rozwiązywać problemy. 

 



Niezależnie od zmian w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego matematyki  
na II etapie edukacyjnym istotne jest, aby nauczyciel: 
 wykorzystywał różnorodne metody i formy pracy z uczniem,  

ze szczególnym uwzględnieniem pracy w terenie; 
 stosował zasadę poglądowości i aktywności uczniowskiej; 
 odwoływał się do doświadczeń uczniów oraz wiedzy i 

umiejętności z poprzedniego etapu edukacyjnego; 
 korzystał z zasobów biblioteki szkolnej oraz kształtował 

umiejętności właściwego wykorzystywania zasobów 
internetowych; 

 stwarzał okazje do rozwijania własnych zainteresowań uczniów; 
 promował samodzielne docieranie do wiedzy i jej 

wykorzystywanie w życiu codziennym. 
 



Metody i strategie wykorzystywane  
w nauczaniu matematyki 
 Kształcenie kooperatywne (Cooperative Learning) 

 

Strategia wymagająca dokonania pewnej rekonstrukcji myślowej, umożliwiająca uczniom 
znalezienie rozwiązania, uzyskanie odpowiedzi w procesie swoistej wymiany informacji, 
związanej z wyobrażeniami tego samego fragmentu rzeczywistości.  

Strategia ta: 

 Powoduje wykształcenie się w przyszłości refleksyjnej postawy odbioru rzeczywistości,  
ale także wykorzystanie dotychczasowych jej ocen. 

 Jest przeprowadzana poprzez poszerzoną refleksję osoby uczącej się i dyskusję  
z pozostałymi uczniami. 

 Czyni nauczyciela uczestnikiem procesu, doradcą, który wyszukuje i kształtuje aktywne 
środowisko nauczania. 

 Zakłada, że styl uczenia się jest otwarty i oparty na sieciowym powiązaniu między 
uczestnikami interakcji. 

 Stanowi odniesienie do współdziałania nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela 
wspierającego. 

 

 



Kształcenie wyprzedzające (forma kształcenie 
kooperatywnego) 

 
Istotą tej strategii jest zaktywizowanie uczniów przed lekcją 
w formie samodzielnego zbierania informacji i odniesień do 
własnej dotychczasowej wiedzy.  
Uczniowie korzystają ze zdobytych doświadczeń, 
przypuszczeń, związków emocjonalno-poznawczych oraz 
wiedzy potocznej, aby zrozumieć nowy materiał i nadać mu 
osobiste znaczenie.  
Tak przygotowany uczeń uczestniczy następnie w lekcji, 
przedstawiając swoją skonstruowaną wiedzę, a zadaniem 
nauczyciela jest inspirowanie go zadaniami do systematyzacji 
i utrwalenia opanowanych wiadomości. 
 



Realizacja strategii kształcenia wyprzedzającego odbywa się w następujących 
etapach:  
 Aktywacja uczniów poprzez weryfikację tego, co uczniowie już wiedzą, jakie 

zna-ją pojęcia, jak wyglądają ich spostrzeżenia i wyobrażenia w zakresie 
poznawanych pojęć. 

 Przetwarzanie, rozwiązywanie zadań dydaktycznych, zaaranżowanych przez 
nauczyciela, ale bez jego bezpośredniej obecności i kontroli, tworzenie 
materiałów, prezentowanie osiągnięć (strony www, e-portfolio, prezentacje 
multimedialne, filmy czy animacje). 

 Systematyzacja realizowana na lekcji, podczas której nauczyciel nie pełni roli 
wykładowcy, ale jedynie uzupełnia, interpretuje, systematyzuje i odpowiada na 
pytania w taki sposób, aby uczniowie mogli dokonać korekty swoich 
dotychczasowych nota-tek, portfolio i opracowanych przez siebie materiałów 
oraz stron www.  

 Ocena i ewaluacja, podczas której uczniowie oceniają swoją pracę i osiągnięcia, 
a nauczyciel weryfikuje ją na podstawie kryteriów opracowanych w 
porozumieniu z uczniami. 

 



PBL (Problem Based Learning) 
Metoda polega na nauczaniu poprzez rozwiązywanie 
problemów, dotyczy uczniów, którzy pracują w małych 
grupach.  
W procesie tym akcentuje się ścisły związek problemu z 
zadaniem, które należy rozwiązać poprzez poszukiwanie 
informacji i jej przetwarzanie, refleksję, krytyczną ocenę i 
wartościowanie zdobytych informacji pod kątem ich 
efektywności i przydatności do rozwiązania problemu.  
Co istotne, formułowanie zadań rozwiązywanych metodą PBL, 
wykorzystujących wiedzę między przedmiotową, stymuluje 
zainteresowania innymi obszarami nauki oraz pozwala 
dostrzec praktyczny wymiar zagadnień teoretycznych 
realizowanych w szkole. 

 



Do głównych zalet metody PBL należą: 
 Rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy w grupie i empatycznej 

komunikacji.  
 Stosowanie odpowiednich strategii negocjacyjnych. 
 Nabywanie doświadczeń w podejmowaniu przemyślanych decyzji.  
 Budowanie zdrowej rywalizacji w grupie.  
 Rozwijanie kreatywności i uczenie się odpowiedzialności. 
 Pełnienie przez nauczyciela roli opiekuna, który pomaga w 

podejmowaniu decyzji, pilnuje terminów, pracuje nad starannym 
doborem tematów zadań i stopniem ich trudności. 

 Pełnienie przez nauczyciela funkcji przewodnika, który organizuje pracę 
nad projektem w początkowej fazie, a następnie roli moderatora 
wspomagającego, który nie podaje gotowych rozwiązań. 

 Dzielenie się efektami pracy przez zespoły projektowe. 
 Możliwość dyskutowania nad przedstawionymi efektami przez 

wszystkich uczniów i nauczyciela. 
 
 



Metoda PBL staje się nieodzownym elementem szkoły 
XXI wieku.  
Jej wykorzystanie na lekcjach matematyki pozwala zbliżyć 
działania realizowane w szkole do tych z codziennego 
życia, uczy młodych ludzi odpowiedzialności  
za podejmowanie decyzji, samodzielnego myślenia  
i odwagi eksperymentowania, co w znaczącym stopniu 
przyczynia się do pogłębiania wiedzy uczniów. 

 



Odwrócona klasa  
Metoda, która inspiruje ucznia do samodzielnego poszukiwania, zwiększa 
odpowiedzialność za wykonywane zadania oraz wspomaga jego zaangażowanie.  
Wymaga umiejętności planowania, przewidywania rezultatów, monitorowania i 
oceny efektów oraz negocjowania i moderowania. 
 Metoda realizowana jest w kilku etapach: 
 Przygotowanie materiałów polegające na poszukiwaniu źródeł przez 

nauczyciela lub samodzielnym ich zapewnieniu przez uczniów. 
 Przedstawienie uczniom problemu podczas poprzedniej lekcji. 
 Zadanie uczniom pracy do domu, polegającej na zapoznaniu się z materiałami 

przy-gotowanymi przez nauczyciela lub samodzielnym ich poszukiwaniu. 
 Samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów w domu w formie pracy 

indywidualnej lub zespołowej. 
 Ocena poziomu zrozumienia materiału na podstawie porządkowania, 

weryfikacji i zastosowania w zadaniach zdobytych wiadomości. 
 Sprawdzenie osiągnięcia celów poprzez wspólne omówienie z uczniami 

zdobytej wiedzy, umiejętności i ich dalszego wykorzystania. 
 



Wdrożenie metody odwróconej klasy na lekcjach 
matematyki niejednokrotnie pozwala na zminimalizowanie 
czasu wprowadzenia tematu lekcji i wyjaśnienia podstaw 
omawianego zagadnienia.  

Jest to również okazja do przyjęcia przez ucznia 
współodpowiedzialności za proces własnego rozwoju, 
stworzenia kreatywnej przestrzeni do współpracy i realizacji 
powierzonych zadań.  

Pozytywnym aspektem wdrożenia metody jest także 
umożliwienie uczniom łatwego nadrobienia zaległości w 
domu i poświęcenie przez nauczyciela matematyki więcej 
czasu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 



Metoda zadań programowanych 
  
Metodę tę można zastosować w kilku krokach:  
 Stworzenie rodzaju grafu, w którym węzłami są treści 

nauczania wraz z pytaniami końcowymi. 
 Wybór następnego elementu do nauki zależnego od 

udzielonych odpowiedzi.  
 Szybsze przechodzenie przez ucznia do bardziej 

zaawansowanych elementów, jeśli jego odpowiedzi są 
prawidłowe. 

 Przy słabszych odpowiedziach – przechodzenie przez 
ucznia do materiałów uzupełniających i dokładniej 
wyjaśniających. 

 



Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki 

Zgodne z poglądem W. Okonia gra dydaktyczna jest odmianą zabawy polegającą na ścisłym 
przestrzeganiu ustalonych wcześniej reguł, wymagającą wysiłku myślowego (Okoń, 1981). W 
grze najbardziej istotny jest konstytuujący ją element emocjonalny, pewien stopień napięcia, 
który wynika z samej zabawy, rywalizacji i chęci wygranej  
 
Wymienia się następujące cechy gry dydaktycznej:  
 celowo organizowana sytuacja dydaktyczna, która pozwala osiągnąć założone cele 

dydaktyczno-wychowawcze;  
 aktywność uczących się; 
 interakcje między uczącymi się; 
 pierwiastek rywalizacji – konkurencja między uczestnikami gry; 
 dokładnie określone reguły; 
 charakter zabawy, w której uczestniczenie stanowi dla uczącego się swego rodzaju 

przyjemność. 
 
Gry dydaktyczne jako metoda aktywizująca uczniów powinny być w szkole wykorzystywane 
bardzo często, ponieważ są formą pracy indywidualnej lub grupowej, której celem jest 
zdobywanie i utrwalanie nowej wiedzy. 

 



Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki 

Gry dydaktyczne, jako metoda aktywizująca uczniów 
powinny być w szkole wykorzystywane bardzo często, 
ponieważ są formą pracy indywidualnej lub grupowej, której 
celem jest zdobywanie i utrwalanie nowej wiedzy.  
 
Wśród gier dydaktycznych można wyróżnić: 
 quizowo-turniejowe;  
 planszowe;  
 sytuacyjne;  
 decyzyjne; 
 inscenizacyjne; 
 komputerowe, np. logiczno-optymalizacyjne. 

 



Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki 

Przy pomocy gier dydaktycznych aktywizowane są różne funkcje 
poznawcze, takie jak: procesy myślenia, czyli tworzenie jednostek 
poznawczych w postaci schematów, obrazów umysłowych, symboli 
i pojęć, oraz kształtowanie się operacji logicznych, wyjaśnień i 
ocen.  
Gry dydaktyczne mają duże zastosowanie w rozwijaniu zdolności 
wskazywania różnych zależności i związków przyczynowo 
skutkowych.  
Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają sobie różne reguły, 
zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie.  
Gry sprawdzające wiadomości i umiejętności pozwalają 
zredukować poziom stresu towarzyszący klasycznym metodom 
sprawdzania i oceniania.  
Stosowanie gier dydaktycznych na lekcjach matematyki ma sens, 
gdy wartość gry polega na realizacji określonych zamiarów 
dydaktycznych. 
 



Wybrane przykłady  
 Wybrane przykłady są zamieszczone w pliku o nazwie 

zadania do strategii kształcenia myślenia  
w pracy z uczniem na drugim etapie 
edukacyjnym. 
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Cele szkolenia 
 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w  zakresie 
posługiwania  się przykładowymi programami 
multimedialnymi sprzyjającymi wizualizacji pojęć 
matematycznych   

 Doskonalenie stosowania metod twórczego 
rozwiązywaniu problemów matematycznych 

 Wymiana doświadczeń 

 Przykłady dobrej praktyki 

 Diagnoza potrzeb Nauczycieli ? 

 



Zakres tematyczny 
 

 Wzmacnianie kreatywności w myśleniu i działaniu. 

 Zastosowanie aplikacji programu GeoGebra  
do wizualizacji pojęć matematycznych oraz własności 
figur geometrycznych. 

 Wykorzystanie zasobów i aplikacji sieciowych.  

 



Wizualizacja 
  

 Wielki matematyk francuski Jacques Hadamard (1865 - 1963) 
uważał, że myśl matematyczna jest  w swojej istocie wizualna. 
Pierwiastek wizualny jest silnie obecny także we współczesnej 
matematyce.  

 Jest niezaprzeczalnym faktem, że diagramy, rysunki, wykresy, 
czy wizualizacje komputerowe są szeroko używane w praktyce 
matematyków.  

 Pojawiają się one w czasopismach matematycznych,  
na tablicach i kartkach papieru. Co więcej, w ostatnich latach 
komputery otworzyły przed matematykami możliwości 
wizualizacji o wiele bardziej skomplikowanych obiektów 
matematycznych niż dotychczas.  



GeoGebra 
  

 To bezpłatne oprogramowanie matematyczne dla nauczycieli, 
uczniów, studentów i osób zainteresowanych matematyką.  

 Łączy w jednym pakiecie opcje algebraiczne, analityczne, 
geometryczne i statystyczne. Upraszcza symbolicznie wyrażenia 
algebraiczne, rysuje wykresy, wykonuje dynamiczne konstrukcje 
geometryczne, ma wbudowany arkusz kalkulacyjny i funkcje 
statystyczne.  

 Program może być wykorzystany na wszystkich etapach 
kształcenia do wizualizacji pojęć i związków matematycznych 
oraz wykonywania obliczeń (w tym symbolicznego obliczania 
pochodnych i całek oraz numerycznego wyznaczania ekstremów 
funkcji). 



GeoGebra 
  

 Użytkownik ma do dyspozycji powiązane ze sobą nawzajem 
okna: widok grafiki, widok algebry i widok arkusza.  

 Okna te można uaktywniać w zależności od potrzeb, np. 
konstrukcje geometryczne można wykonywać myszką i 
bezpośrednio je obserwować w widoku grafiki lub można 
wprowadzić algebraiczny zapis obiektów do pola wprowadzania 
za pomocą klawiatury, a ich zapis algebraiczny i interpretację 
geometryczną obserwować w widoku algebry i widoku grafiki.  

 Zaletą programu są wyjątkowo rozbudowane możliwości arkusza 
kalkulacyjnego, wykorzystywane w statystyce oraz analizie 
funkcji jednej i wielu zmiennych. 







GeoGebra 
 Zastosowanie w szkole:  

 arytmetyka 
 planimetria 
 stereometria 
 konstrukcje geometryczne 
 równania i układy równań i nierówności 
 geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni 
 nauka o ciągach i funkcjach 
 rachunek różniczkowy i całkowy 
 obróbka danych statystycznych 
 fizyka i inne przedmioty ścisłe  



 Matematyka 
 

1) Zasoby szkolne 
 

2) https://www.geogebra.org/t/math  

https://www.geogebra.org/materials
https://www.geogebra.org/t/math
https://www.geogebra.org/t/math
https://www.geogebra.org/t/math


https://www.geogebra.org/m/eeQh6mX2  

https://www.geogebra.org/m/eeQh6mX2


https://www.geogebra.org/m/FwkaX8kn  

https://www.geogebra.org/m/FwkaX8kn


https://www.geogebra.org/m/hxanZYer  

https://www.geogebra.org/m/hxanZYer


https://www.geogebra.org/m/kQ8mYGCu  

https://www.geogebra.org/m/kQ8mYGCu


https://www.geogebra.org/m/swZTqbJU  

https://www.geogebra.org/m/swZTqbJU


https://www.geogebra.org/m/y5yg6n8r  

https://www.geogebra.org/m/y5yg6n8r


https://www.geogebra.org/m/Am953HzH  

https://www.geogebra.org/m/Am953HzH


https://www.geogebra.org/m/YcVPV8ry  

https://www.geogebra.org/m/YcVPV8ry


https://www.geogebra.org/m/rwyuH23N  

https://www.geogebra.org/m/rwyuH23N


https://www.geogebra.org/m/BCmhaJ8u  

https://www.geogebra.org/m/BCmhaJ8u


Dzielenie przez 2, 3, 4, 5, 9 
https://www.geogebra.org/m/RbpANjXZ  

https://www.geogebra.org/m/RbpANjXZ


 
https://www.geogebra.org/m/WufaTSf2  

https://www.geogebra.org/m/WufaTSf2


https://www.geogebra.org/m/DxRaCCZt  

https://www.geogebra.org/m/DxRaCCZt


https://www.geogebra.org/m/y2YSgsRE  

https://www.geogebra.org/m/y2YSgsRE


https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022  
 

https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022
https://pistacja.tv/egzaminy/przygotowanie-do-probnej-matury-z-matematyki-2022


 

 

 Dziękuję za uwagę 

 

 Życzę wielu pomysłów na zastosowanie podanych 
przykładów 

 

      




















































