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Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 

Pracując w szkole zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób realizować zadania 

w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych uczniów, gdzie szukać odniesienia 

oraz treści, aby wyposażyć uczniów w kompetencje matematyczne?  

Szukając odpowiedzi na te pytania, warto sięgnąć do podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w szkole podstawowej oraz do określonych przez Parlament Europejski i Radę 

Unii Europejskiej zaleceń w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie.  

Szkoła XXI wieku, aby przygotować kolejne pokolenia do radzenia sobie z nowymi 

wyzwaniami, powinna dostosować system edukacji do wymogów współczesności, 

do zmieniającego się świata. Musi podejmować celowe działania edukacyjne związane 

z kształceniem kompetencji kluczowych. Postępująca globalizacja i zmiany cywilizacyjne 

stawiają przed współczesną szkołą istotne zadania wyposażenia dzieci i młodzieży 

w szeroki wachlarz różnorodnych kompetencji, które umożliwią im swobodne 

funkcjonowanie w zmiennej codzienności. 

By wyposażyć ludzkość w umiejętności i kompetencje niezbędne do życia 

i funkcjonowania w XXI wieku, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały 

zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

Określono osiem kompetencji: 

1) porozumiewania się w języku ojczystym, 

2) porozumiewania się w językach obcych, 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

4) kompetencje informatyczne, 

5) umiejętność uczenia się, 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 

8) świadomość i ekspresja kulturalna. 



Wszystkie kompetencje razem i każda z osobna stanowią połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, które uważane są za niezbędne 

dla potrzeby samorealizacji, do rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 

społecznej oraz zatrudnienia. 

Potwierdzenie konieczności kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, 

znajdujemy w określonych przez ministra edukacji narodowej kierunkach polityki 

oświatowej państwa. Kształtowanie kompetencji matematycznych jest jednym 

z priorytetowych zadań szkoły.  

Sposób realizacji tego zadania określa przede wszystkim podstawa programowa 

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, pisana językiem kompetencji kluczowych. 

Opanowane treści i nabycie określonych umiejętności (kompetencji), które określa 

podstawa programowa, na każdym etapie edukacji dotyczy przeciętnie zdolnego ucznia. 

Celem rozwijania kompetencji matematycznych u uczniów jest wyrobienie intuicji 

matematycznej właściwej danemu wiekowi. Zgodnie z podstawą programową 

do najważniejszych kompetencji matematycznych, jakie powinien posiadać uczeń, 

zaliczamy:  

 sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, 

 kształcenie myślenia matematycznego, 

 poszukiwanie, porządkowanie, 

 krytyczną analizę oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł, 

 kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie. 

Jak określono w podstawie programowej kształcenia ogólnego, „Matematyka jest nauką, 

która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych 

aspektów działalności człowieka. Funkcjonowanie w konkretnych sytuacjach życiowych, 

rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawić czoła 

w różnych etapach życia, staje się łatwiejsze dzięki umiejętnościom kształconym przez 

matematykę. Podejmowanie właściwych decyzji, organizacja własnych działań 

czy precyzyjne porozumiewanie się często są niemożliwe bez umiejętności 



matematycznych. Znaczenie matematyki dla indywidualnego rozwoju jest nie do 

przecenienia”. 

Czym są kompetencje matematyczne? 

Kompetencje matematyczne to zdolność i chęć stosowania matematycznych sposobów 

myślenia (myślenia logicznego i przestrzennego) oraz prezentacji w postaci wzorów, 

modeli, konstrukcji, wykresów czy tabel. Kształtowanie kompetencji matematycznych 

rozpoczynamy już w przedszkolu. W szkole podstawowej kontynuuje się działania 

związane z rozwojem kompetencji matematycznych, by umożliwić uczniom 

rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji. 

Nauczyciele, kształtując kompetencje matematyczne, powinni pamiętać o obowiązku 

diagnozowania umiejętności matematycznych uczniów, o rozpoznawaniu ich możliwości 

i potrzeb oraz o takiej organizacji pracy z uczniami, która umożliwi im osiąganie celu, 

w tym również takiego, który wykracza poza treści określone w podstawie programowej. 

W procesie kształcenia kompetencji matematycznych ważne jest rozwijanie następujących 

umiejętności: 

 liczenia, 

 wnioskowania, myślenia strategicznego (umiejętności planowania kolejnych kroków 

postępowania w celu rozwiązania problemu), 

 rozumowania w matematyczny sposób, w tym krytycznego spojrzenia na rozwiązanie 

zadania, 

 znajomości miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, 

 rozumienia terminów i pojęć matematycznych, 

 stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach 

prywatnych i zawodowych, 

 świadomości pytań, na które matematyka może dać odpowiedź, 

 komunikowania się językiem matematycznym oraz korzystania z odpowiednich 

pomocy, 

 śledzenia i oceniania ciągów argumentów, 

 rozumienia dowodu matematycznego, 

 dzielenia procesu rozwiązywania złożonego problemu na etapy. 



Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów zależy przede wszystkim 

od konkretnego etapu rozwojowego oraz możliwości intelektualnych uczniów.  

Kształtowanie kompetencji matematycznych polega na wyrabianiu pozytywnego 

nastawienia do matematyki, jako dziedziny wiedzy, która opiera się szacunku wobec 

prawdy, chęci szukania przyczyn zdarzeń i okoliczności i ocenianiu ich zasadności.  

Warto pamiętać, że na I etapie edukacyjnym kompetencje matematyczne kształtujemy, 

odnosząc poznawane przez uczniów treści do znanej im dotąd rzeczywistości. Pojęcia 

i metody stosowane w nauczaniu matematyki powinny być powiązane z obiektami 

występującymi w znanym uczniom środowisku. Należy dać uczniom dostęp do nowych 

możliwości działania, tak by kształcone umiejętności mogli stosować w konkretnych 

sytuacjach, gdzie poszukiwane odpowiedzi na stawiane pytania pozwalają organizować 

naukę własną. 

W kształtowaniu kompetencji matematycznych istotne znaczenie mają ostatnie lata szkoły 

podstawowej. To czas na wprowadzenie nowych pojęć i własności, które pozwolą 

na rozwijanie i doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, naukę przeprowadzania rozumowań 

i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, dotyczących zagadnień złożonych 

i nietypowych. 

I etap edukacyjny 

Na I etapie kształcenia, w klasach I-III, cele ogólne kształcenia kompetencji 

matematycznych określono w podstawie programowej w poznawczym obszarze rozwoju 

ucznia. Uczeń kończący III klasę szkoły podstawowej powinien posiadać umiejętności: 

 rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych i samodzielnego 

korzystania z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz 

z opisem czynności słowami, obrazem, symbolem, 

 stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich 

rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania 

problemów, 

 czytania prostych tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek 

i zagadek, symboli. 



Proces kształcenia na I etapie edukacji ma charakter zintegrowany, a nie przedmiotowy.  

Kształcenie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej to proces oparty 

na intuicji matematycznej ucznia oraz jego własnych strategiach myślenia. Odbywa 

się stopniowo poprzez odkrywanie i poznanie pojęć podstawowych, takich jak liczba 

czy działanie arytmetyczne.  

Warto pamiętać, by tak planować edukację matematyczną, aby wiedzę tę stopniowo 

układać w logicznie powiązane systemy prowadzące od myślenia konkretno-obrazowego 

do myślenia pojęciowego. W realizacji działań związanych z kształtowaniem kompetencji 

matematycznych pomaga spiralny i liniowy układ treści podstawy programowej. Osiągane 

przez uczniów na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej ogólne 

cele rozwojowe w nabywaniu kompetencji matematycznych stanowią bazę dla celów 

szczegółowych, które wyrażone są w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

w formie efektów rozwojowych przyporządkowanych poszczególnym dyscyplinom 

naukowym. 

II etap edukacyjny 

W codziennej pracy z uczniami nauczyciel realizuje wybrany program nauczania, 

opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Warto skrupulatnie 

poznać jego treść, by możliwe było dostosowanie sposobów osiągania celów efektów 

do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Zakłada się, że na II etapie 

edukacyjnym w szkole podstawowej, tj. w klasach IV-VIII, uczniowie nabędą 

kompetencje matematyczne, prezentując umiejętności w zakresie: 

• sprawności rachunkowej – będą np. wykonywali nieskomplikowane obliczenia 

w pamięci lub pisemnie w działaniach trudniejszych, będą wykorzystywali 

te umiejętności w sytuacjach praktycznych, potrafili weryfikować i interpretować 

otrzymane wyniki oraz oceniać sensowność rozwiązań, 

• wykorzystania i tworzenia informacji – będą potrafili odczytywać i interpretować 

dane przedstawiane w różnej formie, będą je przetwarzać, tworzyć teksty 

o charakterze matematycznym, graficznie przedstawiać dane oraz używać języka 

matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników, 



• wykorzystania i interpretowania reprezentacji – będą potrafili używać prostych, 

dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretować pojęcia matematyczne 

i operować obiektami matematycznymi, będą dobierali model matematyczny 

do prostej sytuacji oraz budowali go w różnych kontekstach, także w kontekście 

praktycznym, 

• rozumowania i argumentacji – będą potrafili przeprowadzać proste rozumowanie, 

podając argumenty, uzasadniając poprawność rozumowania, odróżniać będą 

dowody od przykładu, będą dostrzegali regularności, podobieństwa oraz analogię, 

formułując wnioski na ich podstawie, będą stosowali strategie wynikające z treści 

zadania, tworzyli strategie rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach 

wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy 

z różnych działów matematyki. 

Kształcenie kompetencji matematycznych w klasach IV-VI, zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego, powinno odbywać się przede wszystkim 

na konkretnych obiektach, bez wprowadzania nadmiaru pojęć abstrakcyjnych. Warto 

zwrócić uwagę, by w kształtowaniu kompetencji matematycznych na II etapie edukacji 

umożliwić uczniowi eksperymentowanie z liczbami, rozwiązywanie zagadek logicznych 

i logiczno-matematycznych, ćwiczenia z różnymi figurami lub bryłami w geometrii. 

Szczególną ostrożność zaleca się przy wymaganiu od ucznia ścisłości języka 

matematycznego. Należy dbać o precyzję wypowiedzi, ale trzeba pamiętać o tym, aby 

unikać sytuacji, w której uczeń zostaje uznany za nieuzdolnionego matematycznie, gdy nie 

potrafi wyrazić poprawnego rozwiązania w sposób odpowiednio formalny, zgodnie 

z oczekiwaniami nauczyciela. Umiejętność posługiwania się takimi pojęciami 

matematycznymi jak kąt, długość, pole, suma algebraiczna jest o wiele bardziej istotna niż 

zapamiętanie formalnej definicji. 

W kształtowaniu kompetencji matematycznych istotne jest, aby uczeń zrozumiał sens 

reguł formalnych, dlatego ważne jest kształtowanie umiejętności wykonywania 

rachunków w pamięci oraz pisemnie. Chociaż większość uczniów korzysta z kalkulatorów 

bądź innych urządzeń elektronicznych, to umiejętność liczenia w pamięci, w tym 

szacowanie wyników, bardzo przydają się w życiu codziennym, daje uczniom o wiele 

lepsze wyobrażenie o liczbach i ich wielkościach niż prowadzenie rachunków za pomocą 

sprzętu elektronicznego.  



Rozwój kompetencji matematycznych uczniów w klasach IV-VIII związany jest 

z rozwojem intelektualnym, dlatego w sposób naturalny dzielimy go na dwa etapy, 

dostosowując zadania do etapów rozwoju intelektualnego zgodnie z teorią rozwoju Jeana 

Piageta, który wyróżnił dwa etapy rozwoju w okresie nauki w szkole (między 7 a 15 

rokiem życia). Pierwszy etap to etap operacyjny konkretny, drugi to etap operacyjny 

formalny. 

Etap operacyjny konkretny przypada na lata życia 7-11, a więc przypada na naukę 

w klasach IV i V, zahacza również o klasę VI. Jest to czas, w którym uczeń poznaje 

matematykę za pomocą konkretów w odniesieniu do rzeczywistości. Na tym etapie uczeń 

nie zrozumie jeszcze ścisłych definicji abstrakcyjnych pojęć i nie zacznie posługiwać 

się precyzyjnym językiem matematycznym. Wszelkie wprowadzane w tym okresie pojęcia 

i terminy są powiązane ze zjawiskami występującymi w otaczającym świecie. Uczeń uczy 

się wnioskować, rozpatrując konkretne obiekty i sytuacje. Nacisk warto położyć 

na arytmetykę i elementarną geometrię. Nie można w tym czasie oczekiwać, że uczeń 

będzie w stanie przeprowadzać abstrakcyjne rozumowanie. 

Na etapie operacyjnym formalnym następuje rozwój myślenia abstrakcyjnego. Przypada 

na czas między 11 a 15 rokiem życia. Rozpoczyna się na ogół w klasie VI. Dopiero wtedy 

rozwija się umiejętność myślenia abstrakcyjnego, a uczeń potrafi rozumować, korzystając 

z pojęć abstrakcyjnych. Wtedy też uczeń jest w stanie przyswoić sobie niektóre pojęcia 

algebraiczne, pojęcie prawdopodobieństwa czy bardziej zaawansowane własności figur 

geometrycznych. W tym okresie rozpoczyna się uświadamianie, czym jest dowód 

matematyczny, a uczeń może samodzielnie przeprowadzać dowodzenie prostych 

stwierdzeń. 

Podział treści nauczania matematyki w podstawie programowej na klasy IV-VI i VII-VIII 

odzwierciedla rozwój intelektualny ucznia. Warto mieć na uwadze istnienie tych etapów 

rozwoju przy tworzeniu programu nauczania matematyki – programów kształtowania 

kompetencji matematycznych. 

Z uwagi na różną szybkość rozwoju myślenia abstrakcyjnego, (co nie oznacza, że uczeń 

posiada lub nie posiada zdolności matematycznych) warto rozważyć wprowadzenie 

nauczania matematyki w grupach międzyoddziałowych (podobnie jak to jest praktykowane 

w nauczaniu języków obcych nowożytnych), na różnych poziomach, wśród uczniów klas 



VII i VIII, a także klas VI. Grupy międzyoddziałowe mogą realizować różne partie 

materiału w tempie dostosowanym do możliwości rozwojowych uczniów, przy 

zachowaniu realizacji podstawy programowej. Nie powinno się przy tym dzielić uczniów 

na lepszych lub gorszych, lecz umożliwić płynne przejście do etapu myślenia 

abstrakcyjnego uczniom, których myślenie abstrakcyjne rozwija się np. wolniej. Uczniom, 

którym to myślenie rozwinęło się szybciej, warto zaproponować trudniejsze zadania, 

pozwalając na głębszą analizę zagadnień, by w ten sposób właściwie stymulować 

ich rozwój. 

Rozwijanie kompetencji wymaga często wyjścia poza przedmioty, dlatego warto, a nawet 

trzeba stosować: 

• metodę projektu,  

• organizować zajęcia terenowe,  

• gry miejskie, planszowe, inscenizacje itd.  

Kompetencje matematyczne kształtujemy u uczniów nie poprzez to, czego uczymy, ale jak 

uczymy. Współczesny nauczyciel powinien poszukiwać skutecznych i aktywnych 

sposobów kształtowania kompetencji matematycznych uczniów, powinien wskazać 

uczniowi, że zajęcia matematyczne to nie tylko praca z zeszytem ćwiczeń, 

ale rozwiązywanie problemów w sposób czynnościowy, ukazać użyteczność matematyki 

poprzez sięganie do problemów z życia codziennego.  

Warto być dla ucznia doradcą, obserwatorem i słuchaczem, uczestnikiem procesu 

dydaktycznego. Należy odejść od dotychczasowej roli nauczyciela-eksperta, 

aby przygotować uczniów do ustawicznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, 

do samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych oraz współpracy z innymi 

w rozwiązywaniu różnych problemów. 

Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów wymaga kształtowania postaw 

istotnych dla myślenia matematycznego, które wydaje się niezbędną umiejętnością 

do rozumienia współczesnego świata i życia we współczesnym społeczeństwie. Dlatego 

warto i wręcz należy w szkole prowokować różnego typu okazje do aktywności 

matematycznej, nie tylko dostarczać jej uczniom na każdej lekcji matematyki. Aktywność 

ucznia powinna być tak organizowana, tak aby była maksymalnie zbliżona do sposobu 

pracy, który charakteryzuje matematyka. 



Przeanalizujmy związki innych przedmiotów nauczanych w szkole z matematyką 

oraz aktywnością matematyczną. 

Chemia  

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.  

Uczeń: 

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; 

2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 

3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji. 

 

 



 

 

Geografia 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. 

III. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej 

i regionalnej. 

 



 

Zadania z matematyki, czy z geografii? 

 

 

 



Fizyka  

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości, 

• odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości 

od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego, 

Wymagania przekrojowe Uczeń: 

• szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości 

obliczanych wielkości fizycznych, 

• przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, 

kilo-, mega); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba), 

• odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli, 

• rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie 

wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą, 

• sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali 

na osiach), a także odczytuje dane z wykresu, 

• rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie 

wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną. 

Zadanie z matematyki, czy z fizyki? 

 



 

Biologia 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze 

szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i internetu. 

II. Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo skutkowe między 

faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień 

współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych. 

 



 

Zadanie z matematyki, czy z biologii? 

 

Przyroda 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: 

planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp. 

2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową 

i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników. 

3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie 

z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, 

tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych). 



 

Historia 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Chronologia historyczna. 

1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., 

okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok. 

3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi. 

4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie 

ich i ustalanie związków przyczynowo skutkowych. 

Widzimy, analizując cele kształcenia dotyczące wymienionych przedmiotów, 

że umiejętności matematyczne kształtujemy nie tylko na matematyce, również nauki 

humanistyczne zawierają pojęcia i treści matematyczne. 

W przygotowaniu materiału wykorzystałam: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 



kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

• „Ile jest matematyki w innych podstawach programowych?” Marcin Karpiński, 

czasopismo Matematyka w szkole 

• Vademecum nauczyciela. Egzamin ósmoklasisty. Matematyka  

 

Justyna Biernacka doradca metodyczny ds. matematyki WODN w Skierniewicach 



Scenariusz zajęć z matematyki dla II etapu edukacyjnego geometria z Geogebrą 

Zastosowanie innowacyjnych technik IT – programu GeoGebra na lekcjach matematyki.  

Poniżej zamieszczam scenariusz lekcji, która miała odbyć się w normalnej rzeczywistości 

szkolnej. Z uwagi na fakt, że działamy w okresie pandemii i edukacji zdalnej, scenariusz 

zawiera linki do apletów z programu Geogebra, które nie wymagają instalowania 

programu i będą działać w oknie przeglądarki internetowej. Scenariusz zajęć można 

wykorzystać w warunkach stacjonarnych lub w podczas nauki zdalnej. 

Justyna Biernacka  

Doradca metodyczny ds. matematyki WODN w Skierniewicach 

 

Scenariusz lekcji matematyki w szóstej klasie szkoły podstawowej 

Temat lekcji: Rozpoznawanie ostrosłupów prostych i ich siatek. 

Cele lekcji:  

Uczeń:   

 podaje, z jakich elementów zbudowane są ostrosłupy proste, 

 posługuje się poprawnie terminami: krawędź, wierzchołek, podstawa, 

ściana boczna, wierzchołek ostrosłupa, wysokość ostrosłupa 

 rozpoznaje ostrosłupy proste, podaje ich nazwy,  

 rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe,  

 podaje, co wyróżnia ostrosłup prawidłowy spośród innych 

ostrosłupów.  

Czas trwania lekcji: 45 min.  

Wykaz pomocy dydaktycznych: 

 projektor multimedialny, 

 komputer, 

 prezentacje, animacje multimedialne. 

 

Metody pracy: wykład, dyskusja, obserwacja, praca w grupach. 

Przebieg lekcji:  

 

Lp. Działanie nauczyciela  Treść instrukcji dla ucznia  
Czas  

(min.)  

Użyte materiały/ pomoce  



1  Zapoznaje uczniów 

z tematem oraz celami 

lekcji.  

  

3  

  

2  Przedstawia fragmenty 

filmu dotyczącego  

ostrosłupów oraz 

wybrane animacje. 

Proszę uważnie 

obserwować i zapamiętać, z 

jakich elementów 

zbudowane są ostrosłupy.  

 

10 

Załącznik nr 1–link do filmu 

3  Zatrzymuje film 

i rozpoczyna dyskusję 

połączoną 

z wykonaniem notatek.  

Rozpoczynamy dyskusję:  

(przykładowe pytania)  

- Z jakich elementów składa 

się ostrosłup? 

- Jakimi figurami są ściany 

boczne ostrosłupów 

prostych? 

- Co nazywamy krawędzią,   

a co wierzchołkiem 

ostrosłupa? 

 - Które ostrosłupy 

 można określić, jako 

prawidłowe? 

(naprowadzamy na 

odpowiedź), 

 - Jaka jest różnica między 

ostrosłupem prawidłowym a 

dowolnym ostrosłupem 

prostym?  

Sporządzamy krótką notatkę.  

W zeszytach, wypisujemy 

własności ostrosłupów 

prawidłowych (definiujemy 

ostrosłupy prawidłowe).  

 

10 

Zeszyt  

4  Przedstawia prezentację 

dotyczącą siatki 

ostrosłupa. 

Rozpoczynamy kolejną 

dyskusję:  

(przykładowe pytania)  

- Co jest cechą 

charakterystyczną siatki 

ostrosłupa? 

- Jak rozpoznać ostrosłup 

mając narysowaną siatkę ( 

czego powinniśmy szukać w 

pierwszej kolejności)? 

 

7  

Załącznik nr 2 – prezentacja ( 

animacje) 



6  Przechodzi do pracy z 

kartą pracy. 

Podział klasy na grupy 4 lub 

5 – osobowe. 

Poinformowanie uczniów o 

sposobie pracy w grupach. 

Pracujemy z kartą pracy nr 1 

(zadanie dotyczy 

rozpoznawania własności i 

nazywania ostrosłupów) 

Pracujemy z kartą pracy nr 2 

( tekst z lukami) 

 

10  

Załącznik nr 3 – karta pracy 

7  Podsumowuje lekcję 

i podaje pracę domową.  

Na podstawie poznanych dziś 

wiadomości, znajdź w swoim 

bliskim otoczeniu kilka 

budowli lub rzeczy 

codziennego użytku w 

kształcie ostrosłupa. 

Następnie wykonaj 

prezentację, dołączając 

zdjęcia z graniastosłupami ( z 

poprzedniej lekcji). 

Prezentację nazwij 

„Ostrosłupy w otaczającym 

nas świecie”.  

Prezentacja powinna składać 

się z ok 8 slajdów, na 

każdym slajdzie powinna 

znaleźć się nazwa ostrosłupa, 

zdjęcie i odpowiadający mu 

model. Na wykonanie 

zadania przeznaczamy 

tydzień. 

 

5 

 

  

  



Załączniki: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Sn

mq-uoDeA&start_radio=1&t=35 

https://www.geogebra.org/m/Qn4SjCPy 

2. https://www.geogebra.org/m/WyGC4nwh 

https://www.geogebra.org/m/h9WPhuXY 

https://www.geogebra.org/m/yL6ljYT0 

3. Karta pracy nr 1 

Zadanie polega na tym, aby wskazać, które z podanych zdań jest prawdziwe i dotyczy 

dowolnego ostrosłupa? 

 

GRUPA PYTANIA 

GRUPA 1 Wszystkie krawędzie ostrosłupa mają wspólny punkt. 

Liczba wszystkich krawędzi jest parzysta. 

GRUPA 2 Liczba wszystkich ścian jest zawsze nieparzysta. 

Wszystkie ściany boczne są trójkątami. 

GRUPA 3 Krawędzi jest tyle ile wszystkich ścian. 

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie. 

GRUPA 4 Krawędzi bocznych jest tyle, ile ścian bocznych. 

Ścianami bocznymi mogą być tylko trójkąty równoramienne. 

GRUPA 5 Liczba wszystkich ścian jest parzysta. 

Wszystkie krawędzie boczne maja wspólny wierzchołek. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&start_radio=1&t=35
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns&list=RDCMUCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA&start_radio=1&t=35
https://www.geogebra.org/m/Qn4SjCPy
https://www.geogebra.org/m/WyGC4nwh
https://www.geogebra.org/m/h9WPhuXY
https://www.geogebra.org/m/yL6ljYT0


4. Karta pracy nr 2 

 

UZUPEŁNIJ 

Ostrosłup ma ............... podstawę, a ściany boczne są......................... . 

Podstawą ostrosłupa może być ........................... wielokąt.  

Jeżeli każda ściana ostrosłupa jest ................................................ , to ostrosłup 

nazywamy czworościanem.  

Jeśli ostrosłup jest prawidłowy sześciokątny, to w podstawie ma 

............................................................. , a ściany boczne 

są……......................................... .  

Jeśli ostrosłup ma w podstawie kwadrat, a ściany boczne są 

..............................................., to jest ostrosłupem prawidłowym 

............................................. . 

 

Autorką scenariusza jest Agnieszka Antosik –Milczarek  

nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 



KSZTAŁCENIE ROZWIJAJĄCE 

SAMODZIELNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ 

I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI 

MATEMATYCZNEJ 

 
 

Justyna Biernacka  
doradca metodyczny  

ds. matematyki WODN w Skierniewicach 
 



Cele i zakres tematyczny: 

Po zajęciach nauczyciel: 

• Rozpoznaje kompetencje kluczowe wspierające 
kształtowanie samodzielności, kreatywności  
i innowacyjności uczniów. 

• Staje się kreatorem, innowatorem i moderatorem 
kształcenia. 

• Innowacyjny nauczyciel inspiruje kreatywność 
uczniów. 

• Wdraża zastosowania technik IT na lekcjach 
matematyki, które sprzyjają samodzielności, 
kreatywności i innowacyjności uczniów. 

 

 

 



Kreatywne myślenie to nie luksus! 

W świecie biznesu od dawna wiadomo, że kreatywne myślenie 

to nie luksus, ale integralna część każdego procesu, każdego 

dnia. Jest ono bardzo ważne i powinniśmy się w nim ćwiczyć już 

w szkole. Aby było to możliwe, muszą być na to gotowi 

nauczyciele. 

Warto pomyśleć o tym, czym jest kreatywność i innowacyjność –

w jaki sposób doskonalić swoją pracę z uczniami. 



Czy szkoła zabija kreatywność? 

Jeśli jeszcze nigdy nie zastanawiałeś się nad tym 

pytaniem lub masz wątpliwości dotyczące odpowiedzi, 

koniecznie obejrzyj film o tym samym tytule 

z wykładem prof. Ken’a Robinsona nagranego w czasie słynnej 

konferencji TED. Wysłuchanie wykładu, to świetna rozgrzewka 

dla umysłu przed naszym szkoleniem. 

https://bit.ly/1Nz4DZq (zobacz w sieci, jeśli link nie działa, 

skopiuj go do przeglądarki) 

https://bit.ly/1Nz4DZq
https://bit.ly/1Nz4DZq


Zadanie  

To, co już wiemy po obejrzeniu filmu to fakt, że kreatywność jest 

cechą każdego człowieka, w każdym wieku, bez względu na płeć. 

Ludzie są jednak kreatywni w różny sposób. 

Zastanów się, jakimi cechami wg ciebie charakteryzuje się osoba 

kreatywna? Spróbuj je wpisać w słowo kreatywni rozwijając 

poszczególne litery tego wyrazu. 

Ćwiczenie to możesz wykonać  

wielokrotnie szukając nowych 

pomysłów, zaproponuj je uczniom.   

 

 



Czym jest kreatywność? 

„Kreatywność to zdolność do tworzenia pomysłów i idei 

(Amabile, 1983) lub też „nowych sposobów rozwiązywania 

problemów lub spoglądania na szanse w otoczeniu lub wśród 

własnych zasobów osobistych (Fazlagić, 2018).” 

„Należy podkreślić, że kreatywność nie jest procesem typowo 

intelektualnym, jest ona wzbogacana przez inne zdolności, 

głównie przez uczucia, intuicję oraz wyobraźnię 

(Robinson, 2010)”.  

     Uwaga definicja !!! 



Ćwiczenie na początek– genialny drobiazg 

Autorem tego ćwiczenia jest K. Szmidt 

Genialny drobiazg - to niewielki wynalazek, drobny przedmiot  
o wielkich możliwościach. Taki, który rozwiązuje dany problem  
lub zaspokaja konkretną, nie najważniejsza potrzebę życiową  
i często przyniósł twórcy nie drobiazgowy dochód. Przykłady 
takich drobiazgów to: 

Mydło w płynie, dziadek do orzechów, otwieracz do konserw, 
łyżka do butów, spinacz biurowy, szybka ochronna na telefon, itp. 

Twoje zadanie na teraz to: wymyślenie kilku nowych 

genialnych drobiazgów. Zastanów się co mogłoby uczynić 

nasze codzienne życie łatwiejszym, przyjemniejszym, lepszym. 

Nie zapomnij o zapisaniu swoich pomysłów! 



5 POMYSŁÓW: Co zrobić, żeby wyzwolić  

w uczniach kreatywność  
 

1. SIATKA NA POMYSŁY  

Stwórzcie „siatkę na pomysły”: Jeśli pomysły są motylami,  

to notes jest siatką. Naucz swoich uczniów prowadzić notes w 

którym będą zapisywać swoje obserwacje, cytaty, listy, pomysły, 

wiersze, szkice, refleksje. Namów ich, żeby opracowali własny, 

autorski sposób prowadzenia go – potraktowali go jako worek  

z pomysłami, albo uporządkowali według własnych kategorii. 

(inspiracja: www.bulletjournal.com)  



5 POMYSŁÓW: Co zrobić, żeby wyzwolić  

w uczniach kreatywność  

2. UWAŻNOŚĆ  

Wprowadź uważność jako narzędzie kreatywności: przeznacz 
część lekcji na ćwiczenie uważności. Na przykład proste 
ćwiczenia oddechowe czy medytację z kostką czekolady.  

Podaj każdemu z dzieci kostkę czekolady lub cukierek albo 
kawałek owocu (cząstkę pomarańczy, winogrono, rodzynek).  

Poprowadź ćwiczenie powoli czytając polecenia.:  

Obejrzyj cukierek/owoc – jaki ma kolor? Fakturę? Jak wygląda? 
Jest duży czy mały? Okrągły? Prostokątny? Jest gładki czy 
szorstki? Błyszczący czy chropowaty?  

Zbadaj zapach. Na podstawie zapachu wyobraź sobie smak.  
A teraz włóż cukierek do ust i zamknij oczy. Co czujesz, jakie 
wspomnienia przywołuje w tobie ten smak?  



5 POMYSŁÓW: Co zrobić, żeby wyzwolić  

w uczniach kreatywność  

  

3. PORANNE STRONY  

Zachęć uczniów do spisywania swoich emocji w dzienniku – nie 

ma tańszego, skuteczniejszego i przyjemniejszego narzędzia 

autorefleksji niż pisanie porannych stron zaraz po obudzeniu. 

Zasada jest taka, że piszemy przez 5 minut, nie odrywając pióra 

od papieru, non stop, nie cenzurując, nie poprawiając. Po prostu 

przelewamy na papier przemyślenia, emocje i pomysły.  



5 POMYSŁÓW: Co zrobić, żeby wyzwolić  

w uczniach kreatywność  

 

4. BURZA MÓZGÓW  

Uruchom kreatywność uczniów przy pomocy prostego narzędzia 

jakim jest niedoceniana w szkole burza mózgów. Wydobądź  

z grupy zbiorową mądrość. Przykładowe tematy: 1. Podajcie 

możliwe alternatywne zakończenia tego opowiadania, 2. …. 



5 POMYSŁÓW: Co zrobić, żeby wyzwolić  

w uczniach kreatywność  

 

5. 50 ZASTOSOWAŃ DLA…  

Formuła ćwiczenia jest podobna do burzy mózgów. Pokazujemy 

uczniom przedmiot codziennego użytku, np.: spinacz, kredę, 

gumkę do ścierania i na zasadzie burzy mózgów w oznaczonym 

czasie (np. 7 minut) staramy się znaleźć jak najwięcej (minimum 

50) zastosowań dla tego przedmiotu. Pamiętamy o zasadach 

burzy mózgów – nie krytykujemy, nie oceniamy, nie 

kwestionujemy – po prostu zbieramy i zapisujemy wszystkie 

pomysły.  



Na kreatywność człowieka wpływa jego postawa twórcza. 

Guilford i Lowenfelsd wyróżnili jej następujące kryteria: 

1. Wrażliwość na problemy, 

2. Pozostawanie w stanie gotowości do przyjęcia nowej idei, 

3. Plastyczność, będąca odzwierciedleniem umiejętności skutecznego 

przystosowania się do nowych sytuacji, efektywnej reakcji na 

zmiany sytuacji (kryterium zwane także mobilnością), 

4. Oryginalność, 

5. Zdolność do przeobrażania i nadawania nowych funkcji, znaczeń 

znanym przedmiotom, 

6. Zdolność do analizy – wyodrębniania szczegółów, najdrobniejszych 

różnic, 

7. Zdolność do syntezowania, czyli łączenie elementów w nowe 

całości, 

8. Organizacja koherentna, czyli zgodność myśli, wrażliwości i 

zdolności spostrzegania z własną osobowością (Dobrołowicz, 1995). 



Twoja postawa twórcza 

Zastanów się chwilę, co jest najmocniejszą stroną twojej postawy 

twórczej? Dlaczego tak uważasz? 

 



Kreatywność może być opisana przez cztery 

zmienne (Amibile 2003): 

1. Poziom kreatywności 

2. Styl kreatywności 

3. Poziom motywacji 

4. Postrzeganie możliwości  



1. Poziom kreatywności 

Jest powiązany ze zdolnościami umysłowymi człowieka. Zależy 

od naszej inteligencji, umiejętności, wiedzy i doświadczenia. 

Każdy z nas rodzi się z pewnymi zdolnościami, 

które wpływają na naszą kreatywność, ale także przebywając  

w danym środowisku nabywa różne doświadczenie – to wszystko 

ma wpływ na nasze poziom kreatywności. 



2. Styl kreatywności 

Każdy z nas preferuje inny sposób działania, ma inne preferencje 

pracy. Jedni mają bardziej uporządkowany styl pracy. 

Dopracowują swoje pomysły, zwracają uwagę na szczegóły. 

Takie osoby często dochodzą do rozwiązań typu ewolucyjnego, 

rozwojowego. Tym czasem inni ludzie są bardziej chaotyczni, 

mają mniej zorganizowany sposób pracy i myślenia – takie 

osoby zwykle wypracowują tzw. rozwiązania rewolucyjne. 



3. Poziom motywacji 

Kolejna zmienna, która różnicuje kreatywność ludzi.  

Każdego z nas do działania motywują różne rzeczy, a to z kolei 

wpływa na to, nad czym z większą energią będziemy pracować  

i jak będziemy do tej pracy podchodzić. 



4. Postrzeganie możliwości 

To, jakie możliwości rozwiązania problemu widzimy wpływa  

na nasze działanie. Jedni z nas w tej samej sytuacji zobaczą 

okazję do wypracowania ciekawych rozwiązań, inni zupełnie jej 

nie zauważą lub ocenią ją bardzo sceptycznie. 



Tak samo jak mamy różne rodzaje 

problemów do rozwiązania, mamy też 

różne, równie dobre modele 

kreatywności. 

Czasem potrzebujemy rozwiązania 

ewolucyjnego, a czasem 

rewolucyjnego. Jedno jest pewne, 

praca zespołowa i łączenie różnych 

profili kreatywnych w grupie 

współpracujących ze sobą ludzi 

skutkuje efektywniejszym 

rozwiązaniem problemu. 



Styl twojej kreatywności? 

Zastanów się jaki jest styl twojej kreatywności, w jaki sposób ty 

pracujesz nad problemem. 

Czy masz bardziej uporządkowany styl pracy? 

Dopracowujesz swoje pomysły, zwracasz uwagę na szczegóły?  

A może jesteś bardziej chaotyczny, masz mniej zorganizowany 

sposób pracy i myślenia? 

 

Bardzo ważą rolę w postawie kreatywnej odgrywają: 

myślenie dywergencyjne oraz myślenie konwengercyjne. 

Na czym to polega? 

Jaka jest między nimi różnica? 



Myślenie konwergencyjne a dywergencyjne 

wg A. i D. Cropley’ów (Cropley, 2015) 

 

Myślenie dywergencyjne 

Myślenie niekonwencjonalne 

Postrzeganie tego co znane w nowym 

świetle 

Poszukiwanie nowych perspektyw 
dla 

faktów 

Łączenie nieznanych pojęć i rzeczy 

Dokonywanie odległych skojarzeń 

Przekształcanie tego do znane 

Branie ryzyka poznawczego na siebie 

Gwarantowanie nowości 

 

Myślenie konwengercyjne 

Logiczne rozumowanie 

Naprowadzanie na najlepszą 
odpowiedź 

Rozpoznawanie znanego 

Trzymanie się limitu 

Wyszukiwanie najważniejszych 
faktów, 

łączenie tego, co już jest związane ze 

sobą 

Konserwowanie znanych informacji 

Gwarancja wykonalności 

 



Myślenie konwergencyjne a dywergencyjne 

Jak myślisz, który rodzaj myślenia 

sprzyja generowaniu pomysłów? 

Dlaczego? Do czego przydaje się drugi 

rodzaj myślenia? 

 

Swoje rozważania zapisz 

w Dzienniku Refleksyjnego  

Praktyka. 

 



Innowacyjność oraz postawy proinnowacyjne 

Definicji INNOWACJI jest wiele. Samo słowo innowacja (innovation) pochodzi z łaciny 

innovatio i oznacza renowację lub odnowę. 

D. Cox podaje taką definicję „Kreatywność jest tym, z czego rodzi się innowacyjność”. 

Komisja Europejska definiuje innowację jako działania, które prowadzą do 

wprowadzenia na rynek nowego produktu lub nowej metody produkcji. 

J. Fazlagić, za M. Clapham stwierdza, że o innowacji można mówić wtedy, gdy ktoś 

stworzy nowe rozwiązanie, takie które zostanie zaakceptowane przez innych jako 

użyteczne i adekwatne do potrzeb danej grupy. 

Według OECD istnieją cztery rodzaje innowacji 

1. produktowe 

2. procesowe 

3. marketingowe 

4. organizacyjne 

Uwaga definicja !!! 

My, podczas tego szkolenia, przyjmijmy, że jest to zdolność do wdrażania kreatywnych 

rozwiązań problemów lub korzystania z nowych możliwości. 



Zadanie – postawy proinnowacyjne 

Przejrzyj raport: Szkoła dla Innowatora - kształtowanie 
kompetencji proinnowacyjnych, znajdziesz go tutaj: 

http://bit.ly/kreat-03 (zobacz w sieci, jeśli link nie działa, skopiuj 
go do przeglądarki) 

 

Twoje zadanie to znalezienie odpowiedzi na następujące pytania 

Czym są postawy proinnowacyjne? 

Dlaczego warto je kształtować? 

 

Wybierz 3 kompetencje z Tabeli 1. Kompetencje proinnowacyjne 

Zastanów się w jaki sposób mógłbyś/mogłabyś je kształtować  
u swoich uczniów.  

http://bit.ly/kreat-03
http://bit.ly/kreat-03
http://bit.ly/kreat-03
http://bit.ly/kreat-03




Czym jest TIK? 

TIK to skrót opisujący technologie informacyjnokomunikacyjne 

(z ang. ICT - Information and communication technologies) czyli 

wszystkie technologie za pomocą których możemy przetwarzać, 

gromadzić i przesyłać informacje w formie elektronicznej. 

Zapoznaj się z materiałami opisującymi wykorzystanie 

TIK w Polskiej szkole 

http://bit.ly/kreat-04  

http://bit.ly/kreat-05  

Zapisz swoje refleksje na temat innowacyjnego 

wykorzystania TIK w swoim Dzienniku Refleksyjnego 

Praktyka 

http://bit.ly/kreat-04
http://bit.ly/kreat-04
http://bit.ly/kreat-04
http://bit.ly/kreat-04
http://bit.ly/kreat-05
http://bit.ly/kreat-05
http://bit.ly/kreat-05
http://bit.ly/kreat-05


Dziennik Refleksyjnego Praktyka 

Osoba kreatywna zbiera pomysły, wymyśla nowe rzeczy,  
ale też popełnia błędy, dokonuje refleksji, wprowadza zmiany  
do swych pomysłów i je testuje. 

Dobrze jeżeli to wszystko zapisuje – gdy zapisuje swoje 

pomysły, refleksje i poprawki, po to, aby móc z nich 

skorzystać później, po to, by dokonać analizy swoich 

dotychczasowych działań, niezbędnej do dalszego rozwoju, 

do uczenia się i stawania się bardziej kreatywnym. 

Dlatego potrzebujesz skorzystać z dziennika – miejsca, gdzie będziesz 
mógł zapisać wszystkie swoje notatki, przemyślenia, zbierać swoje 
pomysły ale czasem i gotowe materiały.  

Twój dziennik może być cyfrowym Dziennikiem Refleksyjnego 
Praktyka. 



Dziennik Refleksyjnego Praktyka 

Do prowadzenia dziennika możesz wykorzystać narzędzie  

do tworzenia i prowadzenia blogów firmy Google – Bloggera. 

 

Aby założyć swojego bloga musisz wejść na stronę 

https://www.blogger.com i utworzyć nowego bloga. 

 

Do utworzenia nowego bloga na Bloggerze niezbędne jest 

posiadanie konta google.  

Jeśli jeszcze go nie posiadasz, wszelkie informacje i instrukcje 

dotyczące jego tworzenia znajdziesz tutaj: http://bit.ly/kreat-01  

Powodzenia! 

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
http://bit.ly/kreat-01
http://bit.ly/kreat-01
http://bit.ly/kreat-01
http://bit.ly/kreat-01


 



 



 



Jakie inne rozwiązanie może wybrać kreatywny 

nauczyciel?  

Dziennik Refleksyjnego Praktyka czy może wybrać coś innego? 

Mapy myśli (ang. mind mapping), czyli tworzenie wizualnych 

notatek. 

Tak jak na rysunku obok  

 

 

 



Mind mapping - mapa myśli 

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie technologii w procesie 

twórczym może być tworzenie cyfrowych map myśli. Sam pomysł 

tworzenia wizualnych notatek za pomocą tej techniki nie jest nowy. 

Opracował go Tony Buzan i rozpowszechnił jako mapowanie umysłu 

(ang. mind mapping). Jest to kolejna technika wykorzystywana do 

rozbudzania kreatywność. Choć niektórzy kwestionują jej skuteczność 

to z pewnością wszelkie techniki, które mogą aktywować prawą 

półkulę i pobudzają umysł do wysiłku są godne polecenia. 

Istnieją narzędzia ułatwiające tworzenie cyfrowych map myśli 

zapoznaj się z jednym z nich tworząc prostą mapę skojarzeń. 

Adres prostego narzędzia do tworzenia map myśli to 

https://bubbl.us/start  narzędzie jest w j. angielskim lecz nie powinno  

to stanowić przeszkody, interfejs jest bardzo intuicyjny. 

https://bubbl.us/start


Mind mapping - mapa myśli 

• Mapy myśli pozwalają zerwać z nienaturalnym w istocie 

myśleniem linearnym, stanowią obrazową manifestację 

prawideł funkcjonowania naszego umysłu. 

• Rysunek jest pierwotnym i naturalnym symbolem 

zapisu http://bit.ly/2jYnHf8 , dlatego przemawia lepiej  

do wyobraźni niż słowo. 

• Nasz umysł ma wrodzone skłonność do poszukiwaniu obrazu 

całości, mapa myśli w sposób bardzo efektywny wykorzystuj je 

nasze predyspozycje. Mapa wspomaga analizę, wspiera 

wizualizacje  problemów i ich przyczyn – jesteśmy w stanie 

szybciej określić związki logiczne pomiędzy faktami. 

 

http://bit.ly/2jYnHf8
http://bit.ly/2jYnHf8


Mind mapping - mapa myśli jak to zrobić? 

Podstawowe zasady: 

• obróć kartkę poziomo, 

• temat przewodni mapy stanowi centralny rysunek, 

• minimum 3 kolory, 

• wykorzystuj cały obszar kartki, 

• stosuj obrazki, litery, symbole w aspekcie dynamicznym (ruch, 3d) – używaj skojarzeń, 

• stosuj właściwe odstępy pomiędzy elementami mapy, 

• pamiętaj, że masz aż 5 zmysłów, 

• połącz strzałkami obszary mapy, które mają ze sobą związek, 

• centralne ramiona powinny być grubsze, 

• PISZ DRUKOWANYMI LITERAMI WZDŁUŻ LINI, 

• długość lini = długości słowa, 

• rysuj wyraźnie, 

• 1 linia 1 słowo. 

Przykłady: 

http://bit.ly/2lfGcvK  

Źródło: „Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne” Tony Buzan, 
Barry Buzan, Łódź 2003 

 

http://bit.ly/2lfGcvK
http://bit.ly/2lfGcvK


Jakie są korzyści ze stosowania map myśli?  



Mind mapping - mapa myśli 

Stosowanie map myśli w nauczaniu jest szczególnym sposobem 

notowania, który wspiera kreatywne myślenie uczniów  

i zwiększa efektywność nauczania oraz przyspiesza naukę,  

a przede wszystkim bazuje na umiejętności logicznego 

kojarzenia zagadnień.  

 

Czy naprawdę wszystko można zapisać w formie mapy 

myśli? 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, KAŻDĄ wiedzę można 

zapisać w postaci mapy myśli. Mapowanie skomplikowanych 

zagadnień matematycznych, fizycznych lub chemicznych 

wymaga trzech rzeczy. 

 



Mind mapping - mapa myśli 

1. Nabierz wprawy w robieniu map myśli. 

Zanim jeszcze weźmiesz się za notowanie najtrudniejszych 

formuł i wzorów, poćwicz technikę tworzenia map na prostych 

zagadnieniach.  

To pozwoli Ci poczuć się dobrze z nowym sposobem notowania. 

Dzięki temu także nabierzesz wprawy i doświadczenia, które 

potem wykorzystasz podczas mapowania trudnych zagadnień. 

 



Mind mapping - mapa myśli 

2. Przymruż oko na wygląd mapy. 

Wiele osób widząc doskonałe, kolorowe i perfekcyjne mapy myśli 
zamieszczone w różnych książkach i artykułach uważa, że tak powinny 
wyglądać mapy myśli. Gdy patrzą na swoje pierwsze mapy, często 
jeszcze koślawe i schematyczne, czują się źle. Pamiętaj, że mapa myśli 
jest Twoja i dla Ciebie. To Ty masz rozumieć jej sens i z łatwością 
przypominać sobie wszystkie zagadnienia. 

 

3. Dostosuj formę mapy do informacji. 
Twoje mapy myśli mogą być schematyczne, a ich formę dopasuj  
do konkretnej wiedzy. Nie wszystko musi znajdować się na 
odgałęzieniach. Część wiedzy (wzory, wyliczenia, rysunki i schematy) 
znajduje się poza odgałęzieniami. Czynnikiem spajającym tę wiedzę z 
gałęzią jest kolor. 

 



Mind mapping - mapa myśli 

Tak więc do dzieła, spróbuj swoich sił.  

Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany zobacz film: 

https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU 

Jest świetną inspiracją jak zrobić swoją mapę myśli. 

 

Jak widzisz tworzenie mapy myśli jest proste, może być zabawne,  
a co najważniejsze pozwoli wszystko zapamiętać i odciąży Twój umysł od 
natłoku myśli.  

Mapy myśli możesz twórczo wykorzystać do powtórek różnych zagadnień 
matematycznych, przygotowania do sprawdzianu czy egzaminu. Polecam. 

  

Więcej o mapach myśli znajdziesz w książce Tony’ego Buzana „Rusz głową”. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU
https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU
http://www.sklep.neureka.pl/products/66-rusz-glowa


Zadanie  

Już wiesz na czym polega mapowanie, więc spróbuj narysować 

własną mapę, zrób zdjęcie i podziel się z nami własnym 

pomysłem, możesz odesłać zdjęcie swojego projektu na adres: 

j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl  

 

mailto:j.biernacka@wodnskiernie.nazwa.pl
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Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021, ostatnia prosta 

Termin egzaminu 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00  

W tym roku szkolnym z uwagi na okres pandemii egzamin odbędzie się w nietypowych 

warunkach oraz terminie. Stan epidemii zmusił uczniów i nauczycieli do pozostania 

w domach gdzie prowadzimy proces edukacji w systemie zdalnym. Wszyscy staramy 

się ze zdwojoną siłą realizować nałożone na nas nowe wyzwania. Na ostatnie prostej przed 

egzaminem z matematyki proponuję klika praktycznych wskazówek dla nauczycieli 

i uczniów dotyczących ostatnich przygotowań do egzaminu. 

O czym należy pamiętać? 

 Egzamin z matematyki trwa 100 minut. 

 Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 19 zadań, za które można zdobyć 25punktów, 

w tym 15 punktów za zadania zamknięte (będzie tych zadań 15) oraz 10 punktów 

za zadania otwarte ( będzie tych zadań 4). 

 W arkuszu, jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte a po nich zadania 

otwarte. 

 Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się około połowy wszystkich 

punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje  

się za rozwiązanie zadań otwartych. 

 Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem otrzymuje 

się maksymalną liczbę punktów. 

Co sprawdza egzamin? 

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli: 

 umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce, 

 znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania), 

 zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu 

ich rozwiązywania. 



W arkuszu spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki, na co dzień, 

zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem 

myślenia i działania. 

Należy pamiętać o zmienionych w tym roku szkolnym wymaganiach 

egzaminacyjnych. Poniżej dla przypomnienia wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 

Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym: 

 liczby w zakresie do 3000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie 

dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie 

rzymskim. 

Liczby całkowite: 

 oblicza wartość bezwzględną. 

Obliczenia praktyczne: 

 wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; 

Potęgi o podstawach wymiernych: 

 odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej a*10k, gdy 1 ≤ a < 10, k jest liczbą 

całkowitą. 

Pierwiastki: 

 oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak 

pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka 

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych: 

 mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych. 

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie: 

 zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem 

zależności między kątami przyległymi); 

 korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów 

odpowiadających i naprzemianległych; 

 zna i stosuje cechy przystawania trójkątów;  

 zna nierówność trójkąta AB + BC ≥ AC i wie, kiedy zachodzi równość; 

 przeprowadza dowody geometryczne. 

Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie: 



 zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek taki jak x ≥ 1, 5; 

 znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub 

wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden 

koniec i środek; 

 oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 

współrzędnych; 

 dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej 

AB. 

Geometria przestrzenna: 

 oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, które nie są prawidłowe; 

 oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów, które nie są prawidłowe. 

Jak planować pracę na egzaminie? 

Rozwiązywanie zadań z matematyki to codzienna szkolna praktyka. Egzaminowi 

towarzyszy dodatkowo presja czasowa, a także zdenerwowanie. Dlatego przy okazji każdej 

klasówki czy egzaminu próbnego można przypominać uczniom pewne zasady, które 

ułatwią osiągnięcie lepszych wyników: 

 Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. Zadania, które 

„nie wychodzą”, analizuj w drugiej kolejności. W ten sposób lepiej wykorzystasz czas 

przeznaczony na egzamin. 

 Każde polecenie przeczytaj uważnie, co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może 

okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do zaznaczenia poprawnej 

odpowiedzi lub sformułowania rozwiązania. 

 Analizę zadania uzupełniaj o rysunek, schemat, tabelkę. Graficzne rozpracowanie 

zadania pozwala czasami na znalezienie sprytniejszego czy szybszego rozwiązania. 

 Nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje 

on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą. 

 Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy spełnia 

on wszystkie warunki sformułowane w zadaniu. 

Jak osiągnąć sukcesu na egzaminie? 

Zaplanuj i rozwiązuj całe arkusze egzaminacyjne w 100 minut. 



W okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin ósmoklasisty skup swój wysiłek 

na rozwiązywaniu zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Znajduje się w nich 

odpowiednia liczba zadań różnego typu z różnych działów matematyki – podobnie jak 

na egzaminie. Wyznacz sobie taki sam czas jak na egzaminie, czyli 100 minut. Zacznij 

od rozwiązania zadań, których jesteś pewien. Pamiętaj także o poniższych radach: 

 jeśli pierwszy pomysł na rozwiązanie zadania nie daje oczekiwanych rezultatów, 

spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą; 

 rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne elementy można uzupełnić 

rysunek dany w zadaniu; 

 po rozwiązaniu zadania sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki 

sformułowane w zadaniu; 

 w zadaniach otwartych zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe wyniki; 

 zadań zamkniętych nie zostawiaj bez odpowiedzi. 

Oceniaj efekty swojej pracy, ucz się na własnych błędach 

Po rozwiązaniu każdego arkusza zadań, porównaj swoje rozwiązania z proponowanymi 

przez autorów arkuszy. W ten sposób sprawdzisz, czy twoje rozumowanie było właściwe 

oraz czy poprawnie je zapisałeś. Dzięki temu poznasz też inne metody rozwiązań zadań, 

co pozwoli Ci pogłębić rozumienie niektórych pojęć i spojrzeć na dane zagadnienie 

z różnych stron. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić swojego nauczyciela matematyki 

o wyjaśnienie kłopotliwych kwestii. 

Analizuj mocne i słabe strony swojej pracy 

Po rozwiązaniu każdego arkusza wypisz na osobnych kartkach swoje mocne i słabe strony. 

Umieść je w widocznym dla siebie miejscu. Mocne strony będą dodawać Ci wiary 

we własne siły, a dzięki wypisaniu słabych – masz jeszcze szansę je wyeliminować.  

Justyna Biernacka 

Doradca metodyczny ds matematyki w WODN w Skierniewicach 


