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Maria Biernat 

doradca metodyczny  

edukacji wczesnoszkolnej 
„Jeżeli chcecie nauczyć się pływać,  

to trzeba, żebyście weszli do wody;  
jeśli zamierzacie nauczyć się  

rozwiązywania zadań, to trzeba,  
żebyście je rozwiązywali.” 

/George Polya/ 
 

 

Rozwiązywanie zadań jako główna aktywność 

uczniów podczas zajęć matematycznych 
 

Matematyka nie istnieje bez rozwiązywania zadań. Przygotowanie dzieci 

do  rozwiazywania zadań z treścią rozpoczyna się bardzo wcześnie, już w przedszkolu. 

Przygotowanie przedszkolne jest niezwykle cenne, dziecko już od początku pierwszej klasy 

musi radzić sobie z zadaniami z treścią.  

W metodyce nauczania matematyki spotykamy dwa określenia na zadanie, które składa się                         

z historyjki zakończonej pytaniem – zadanie z treścią i zadanie tekstowe. 

Jaka jest różnica między nimi? 

Różnice występują wyłącznie w formie prezentacji takiego zadania: 

▪ zadania z treścią to zadania, których historyjki są zapisane lub opowiedziane; 

▪ zadania tekstowe mają tekst, czyli są zapisane ( np. w podręczniku, na tablicy, na karcie 

pracy). 

Każde zadanie tekstowe jest zadaniem z treścią, ale nie każde zadanie z treścią jest zadaniem 

tekstowym ( ponieważ może być opowiedziane, a nie zapisane). 

Z. Cydzik definiuje zadanie tekstowe jako zagadnienie życiowe zawierające dane 

liczbowe powiązane takimi zależnościami, których ustalenie prowadzi do znalezienia 

odpowiedzi na główne pytanie. Składa się z sytuacji życiowej i warunków matematycznych 

występujących na tle tej sytuacji, które są wyrażone za pomocą danych liczbowych (często 

słownych) oraz głównego pytania. 

Zadanie tekstowe to krótka historyjka, zazwyczaj bardzo bliska dziecku, bo dotycząca jego 

otoczenia, czynności, które codziennie wykonuje. Kończy się ona pytaniem, na które dziecko 

ma odpowiedzieć po przeanalizowaniu danych i niewiadomych. 
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Treść zadania dotyczy tego, czym dziecko zajmuje się w domu, w szkole, czym się interesuje, 

w co się bawi. Bohaterami zadań oprócz dzieci, są ich najbliżsi – mama i  tata, brat i siostra, 

babcia i dziadek, ciocia i wujek. Pojawiają się też zwierzęta i postacie bajkowe.  

W pierwszej klasie dzieci rozwiązują zadania na poziomie dosłownym, manipulują 

przedmiotami. Następnie przechodzą na poziom uproszczony, są to rysunki, symulacja na 

zbiorach zastępczych, a w końcu na poziom symboliczny: działania, równania, nierówności. 

Ważne jest to, by poszczególnych etapów nie pomijać. Dzieci podążają od konkretu do 

abstrakcji. Zadaniem nauczyciela jest pokazanie uczniom różnych metod rozwiązywania zadań.  

M. Cackowska w celu przybliżenia dzieciom sposób rozwiązania z treścią, poleca 

metodę czynnościową. Polega ona na wykorzystywaniu różnych przedmiotów, obrazków, 

żetonów, klocków, na modelowaniu zadania poprzez symulowanie problemów 

matematycznych na schematach, osiach liczbowych, grafach, diagramach, na grupach dzieci. 

Podkreśla, że wybrane modele wskazują strukturę matematyczną zadania, a wykonywanie 

na  nich czynności, sprawia że dziecko łatwiej dokona analizy zadania, zrozumie treść. 

Z kolei H. Zalewska proponuje stosowanie metody inscenizowania fabuły zadania. 

Uważa, że jest to metoda najbardziej przyjazna małym dzieciom, ponieważ nawiązuje do zabaw 

tematycznych. Dziecko może przyjąć rolę bohatera zadania – ogrodnika, kucharki, 

bibliotekarki, ekspedientki, farmera, itp., dąży do rozwiązania postawionego przed nim 

problemu. Metoda ma charakter czynnościowy w znaczeniu czynności fizycznych, werbalnych, 

umysłowych.  

Dla wielu uczniów poradzenie sobie z zadaniem tekstowym jest ogromnym problemem. 

Powodem tych dziecięcych trudności może być treść zadania. Warunkiem rozwiązania przez 

dziecko zadania jest zrozumienie historyjki. 

W skład struktury zadania tekstowego wchodzą nie tylko elementy budowy zadania, 

takie jak: dane liczbowe (lub słowne) i wielkość poszukiwana, ale także wzajemne stosunki 

i  powiązania między nimi oraz zależności między danymi a głównym pytaniem.  

Warto obserwować dzieci podczas rozwiązywania zadania tekstowego. Zauważyć 

można, że te, które nie radzą sobie z matematyczną trudnością „wyłuskują” z zadania liczby 

i je dodają lub odejmują, mnożą lub dzielą, nie zastanawiając się nad tym, co w historyjce                

z zadania wydarzyło się. Wiedzą tylko tyle, że coś z tymi liczbami trzeba zrobić.  

Uczniowie często zauważają tylko liczby zapisane przy pomocy cyfr, „giną” im liczby zapisane 

liczebnikami. Odnieść można wrażenie, że dziecko patrzyło na zadanie i tylko wyławiało 

z  niego cyfry. A tymczasem w zadaniu z treścią liczby nie są najważniejsze! Najważniejsze 
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jest to, co się w zadaniu wydarzyło – czy czegoś przybyło, czy ubyło, czy coś zostało 

podzielone, czy też wielokrotnie wzięte. 

Jednym ze sposobów na to, aby dziecko oderwało się od liczb i skupiło na czynnościach 

opisanych w zadaniu jest poproszenie ucznia, o to by opowiedziało, co się w zadaniu 

wydarzyło, ale bez używania liczb. Jest to trudne, ale niebywale skuteczne. 

Jednym z warunków osiągnięcia przez dziecko sukcesu w rozwiązywaniu zadania tekstowego 

jest takie dopasowanie jego treści, aby była ona dziecku bliska, a przez to zrozumiała.  

Ciekawą i bardzo lubianą przez dzieci metodą rozwiązywania zadań tekstowych jest 

„metoda kruszenia”.  Opracowała i spopularyzowała tę metodę Jadwiga Hanisz. Jest 

niezwykle cenną metodą. Polega ona na tworzeniu nowych obiektów przez „kruszenie” już 

istniejących.  

Podczas rozwiązywania zadań tekstowych „kruszenie” polega na: 

▪ modyfikowaniu danych, 

▪ zwiększaniu, zmniejszaniu liczby danych lub ich wartości, 

▪ zastępowaniu jednych danych innymi, 

▪ zmianie miejsca danych, 

▪ przekształceniu zadania,  odwróceniu,  

▪ wprowadzeniu nowych związków i zależności,  

▪ uszczegółowienie lub uogólnienie zadania. 

Metodę „kruszenia” nauczyciel może zastosować w różny sposób. Punktem wyjściowym jest 

zadanie bazowe. Najczęściej jest to zadanie złożone, otwarte, niestandardowe i nie ma nigdy 

pytania. Tematyka zadań powinna być bliska uczniom,  związana z zainteresowaniami i ich 

przeżyciami, a  dane ujęte w zadaniu powinny odzwierciedlać rzeczywistość.  

„Kruszenie” wymaga postawienia pytania powiązanego z danymi – zbudowanie zadania – 

rozwiązanie tego zadania. Na początku pytanie może zaproponować nauczyciel, następnie 

uczniowie podają, które są zapisywane na tablicy. Istotny jest fakt, że zanim uczeń ułoży 

pytanie, musi w  „głowie” ułożyć zadanie, połączyć dane liczbowe, zastanowić się, co jest 

poszukiwane. Również odpowiadając na pytania przedstawione  przez kolegów, musi 

odtworzyć w myśli treść zadania i zapisać jego rozwiązanie w postaci działania. Jest to pełny 

proces układania i  rozwiązywania zadań tekstowych.  

Przedstawiona metoda kruszenia uczy dzieci dostrzegania związków i zależności 

występujących w zadaniu bazowym, zachęca do tworzenia nowych wersji zadania. Sprawia, że 

wszyscy  uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciel może zastosować różne 

formy   pracy: indywidualne, zespołowe, grupowe. Dzieci nabierają odwagi w rozwiązywaniu 
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zadań, ponieważ po usłyszeniu pytania ułożonego przez kolegę, na zasadzie analogii, skojarzeń 

potrafią tworzyć własne pytania.   

Rozwiązywanie zadań matematycznych sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. 

Praca nad zadaniem rozwija umiejętności arytmetyczne, językowe oraz umiejętności czytania 

ze zrozumieniem. Przynosi korzyści zarówno w procesie uczenia się matematyki, jak 

i  w  rozwoju innych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w szkole  

i poza nią. Ważnym  celem nauczania rozwiązywania zadań jest kształtowanie u ucznia 

postawy badawczej i twórczej. Rozwiązywanie zadań we wczesnej edukacji matematycznej 

sprzyja wielostronnej aktywizacji i rozwijaniu myślenia, skłania do wykonywania wielu 

operacji myślowych oraz rozumowań logicznych, zwiększa skuteczność myślenia uczniów 

i  kształci te cechy, które to myślenie umożliwiają ( wytrwałość, dociekliwość, koncentrację 

uwagi). Również uczy krytycznego myślenia – osądzania, rozpoznawania, rozumienia, 

analizy. Samodzielne myślenie uczniów wdraża ich do aktywnego poznawania świata. Zatem 

uczenie się matematyki  jest  niezwykle ważne na każdym etapie edukacyjnym, począwszy 

od pierwszych lat szkolnej nauki. 
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i pogłębiają zawierających, 

▪ nej aktywizacji i rozwijaniu myślenia, skłaniają do wykonywania wielu operacji 

myślowych oraz rozumowań logicznych. 

https://www.nowik.com.pl/autorzy/krystyna-wojciechowska?PHPSESSID=dd662f9c8074c133726a7790ec858d0d
https://www.nowik.com.pl/manufacturers/wydawnictwo-nowik?PHPSESSID=dd662f9c8074c133726a7790ec858d0d
https://www.nowik.com.pl/manufacturers/wydawnictwo-nowik?PHPSESSID=dd662f9c8074c133726a7790ec858d0d

