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Matematyczne Problemy 

 

Tytuł tych rozważań jest może być  mylący, bo jest dwuznaczny. Nie chcę zagłębiać się w 

problemy z rozumieniem czy niezrozumieniem zadań,  rozwiązywaniem ćwiczeń czy testów z 

zakresu matematyki szkolnej.  Tytuł powinien brzmieć - Rozważania o problemach 

wynikających z nauczania matematyki w szkole. 

Od wielu lat mamy  powtarzającą się sytuację. Dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym na 

pytanie  czego najbardziej lubią się uczyć - odpowiadają- matematyki. Bo jest sporo zabawy, 

bo to łatwe dodawanie,  można budować z kloców i wykonywać fajne rysunki. Praca  

domowa polega na wpisaniu paru cyferek  przy podanym tekście, czy rysunkach. Rodzice z 

dumą stwierdzają, że ich pociechy są bardzo dobre z matematyki.  

 Potem dziecko znajduje się  w IV-ej klasie i już na jesieni okazuje się, że coś jest nie tak. 

Dzieci  mówią, że lekcje matematyki są nudne, że ciągle trzeba powtarzać to samo a rodzice z 

niepokojem zauważają, że mądre przecież dzieci, zaczynają powtarzać schematy bez żadnego 

zastanowienia się i chęci zrozumienia.  Jeśli rodzic zajmuje się lekcjami dziecka i może 

wytłumaczyć, to pół biedy. Ale jeśli dziecko zdane jest samo na siebie, to po kilku miesiącach 

spada do grupy uczniów z etykietką „ słaby matematycznie” i zaczyna nie znosić lubianej 

dawniej matematyki. 

Powtarza się zjawisko, że jeśli lekcja dotyczy np. dzielenia z resztą, to uczeń widząc w 

ćwiczeniu dwie liczby wykonuje  dzielnie z resztą, nawet jeśli zadanie wymaga zupełnie 

innych działań.   Dlaczego tak się dzieje? 

Dlaczego dzieci raptem przestają rozumieć? 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. 

Przede wszystkim przeskok z klasy 3 do 4-ej. Zmienia się klasa, nauczyciele i podejście do 

uczenia. Lekcje matematyki to już nie jest zabawa w odgadywanie  zagadek. Pojawiają się 

pewne zasady, których trzeba przestrzegać, język stosowany przez nauczyciela i ten z 

podręcznika staje się coraz bardziej formalny i nie wszystko jest od razu jasne i zrozumiałe. 

 Nauczycielowi dużo łatwiej jest podać formułę postępowania i przećwiczyć ją na kilku/ 

kilkunastu przykładach. Zrozumienie schodzi na plan dalszy. Wiadomo nie od dziś, że dzieci 

rozwijają się w różnym tempie. A w 4-ej klasie pojawiają się już elementy  myślenia 

abstrakcyjnego.  Jedne dzieci są już do tego  przygotowane, inne nie.  

Podam prosty przykład. Ile trzeba zapłacić za 300 zeszytów po 2zł  każdy? 

 Odpowiedź dziecka: 300:2 = 150. 
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 Zdumiony rodzic mówi- no dobrze, a gdybyś kupowała 2 zeszyty, to ile zapłacisz? A za 5 

zeszytów ile, a za 10 zeszytów ile? 

 Dziecko odpowiada prawidłowo, widać, że rozumie sytuację To dlaczego  robisz coś innego 

przy 300 zeszytach?  No, bo tak dużo, że  trudno mi  było pomyśleć.  

Jest to typowa sytuacja, z którą każdy z nas zetknął się niejednokrotnie. Przejście do dużych 

liczb jest przykładem sytuacji już z zasięgu abstrakcji. 

Zostawienie tego drobnego przecież problemu bez wyjaśnienia jest pierwszym krokiem na 

równi pochyłej do nierozumienia i nielubienia matematyki.  A dalej jest tylko gorzej. 

Oczywiście niektórzy rodzice znajdują na to radę - albo staranny dozór  w domu, albo  

korepetycje. I tu już  zaczyna się źle dziać, bo korepetycje uczą dziecko bierności, oduczają 

kreatywności i poradzenia sobie samemu z problemem. Niedawno w jednym z 

ogólnopolskich dzienników przeczytałam, że ocenia się, że  z różnych form korepetycji 

korzysta w Polsce ok. 70% uczniów. 

Obserwując od kilku lat różnorodną  aktywność dotyczącą matematyki w szkole, widać, że 

jest bardzo duża oferta  dla uczniów zdolnych, zainteresowanych matematyką. To dla nich są 

różne konkursy, imprezy matematyczne, specjalne seminaria i wyjazdy. Każda szkoła ma 

aspiracje, aby jak najwięcej ich uczniów brało udział  w konkursach i zostawało laureatami  

lub przynajmniej wyróżnionymi uczestnikami. Natomiast  uczniowie słabi matematycznie są 

często balastem, zaniżają poziom w statystykach szkolnych- ich uczenie jest trudne, 

absorbujące, męczące,  więc często nauczyciel nie ma dla nich czasu. 

Są różne przyczyny złych wyników w matematyce – czasami osobnicze, czasami przyczyną 

są warunki domowe. Uczniowie uznawani za słabych na ogół źle przyjmują uczenie  z 

naciskiem na formalny język a stosowanie formuł i algorytmów zazwyczaj wywołuje 

rutynowe działanie ale zabija  rozumienie matematycznych pojęć i problemów. Dodatkowo, 

co podkreśla wielu pedagogów i metodyków nauczania matematyki –najlepsze wyniki daje 

nauczanie zindywidualizowane. Nauczyciele dobrze wiedzą, jak trudne jest to zadanie - w  

30-osobowej klasie prowadzić nauczanie zindywidualizowane, czyli zadbać o uczniów na 

różnych poziomach zainteresowania, wiedzy i umiejętności. Pokazał to bardzo wyraźnie 

eksperyment  pn. “ Karty dydaktyczne” prowadzony przeze mnie  w latach 1991-93. 

Poza wieloma ciekawymi wynikami jeden chciałabym tu przywołać. Nauczanie 

zindywidualizowane wymaga specjalnych materiałów. A to kosztuje. 

 

Tak wiec mamy początek kłopotów z matematyką, na którą składa się zarówno to, że 

matematyka jednak jest trudna- przez działanie w sferze abstrakcji - jak i ogólnie mówiąc, jest 

niewłaściwie nauczana. A może problem leży w tym, że to nauczyciele są źle 

przygotowywani? 

 Czy można polubić coś, co jest nudne? Można się wyuczyć na pamięć schematu 

postępowania w konkretnych, podobnych przypadkach, ale ile trzeba przerobić przykładów? I 

tu jest kolejny powód niechęci do uczenia się matematyki. 

 Niestety, wiemy to wszyscy, że wiele schematów postępowań trzeba się wyuczyć- samo 

zrozumienie nie pomaga. Wzory trzeba znać. Tabliczkę mnożenia również- mimo 
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wszechobecnych kalkulatorów. Nauczyciele słusznie narzekają na brak czasu na ćwiczenia. 

Sprawne posługiwanie się formułami, algorytmami, działaniami na liczbach ułatwia i 

przyspiesza rozwiazywanie zadań, ćwiczeń i testów. Efektem są lepsze oceny  i łatwiejsze 

osiąganie kolejnego poziomu. 

Żyjemy jednak w XXI wieku i mamy wspaniałe nowe technologie. Może tu znajdziemy 

lekarstwo na problemy z nauczaniem matematyki? 

 

 Kilkanaście lat temu pokładaliśmy w nowych technologiach wiele nadziei: 

 

„Jeśli wszystkie szkoły będą wyposażone w komputery, będziemy mieć nowoczesną szkołę i 

nowoczesne nauczanie, w szczególności bardzo poprawimy wyniki nauczania matematyki”.  

 

 Jak to wyszło, wiemy wszyscy. Mamy teraz w każdej szkole komputery, wszyscy 

nauczyciele mają za sobą przynajmniej podstawowy kurs obsługi komputera- no i co z naszą 

matematyką? Czy komputery pomogły osiągnąć lepsze wyniki? 

Dzięki nowym technologiom można korzystać, często bezpłatnie a  czasami płacąc, z różnych   

e-kursów. Na niektórych stronach jest wyraźnie powiedziane, otwartym tekstem - rodzice, 

uczniowie dajcie sobie spokój ze szkołą. Szkoła niczego Was nie nauczy, jest przestarzała i 

niedostaje do rzeczywistości – tylko u nas macie dobre ćwiczenia, dobre wyjaśnienia, 

korepetycje i testy. Korzystajcie z naszych opracowań.  

Prawdą jest, że na wielu stronach są wartościowe i ciekawe tematy.  Wszystko zależy jednak 

od tego jak zostaną użyte. Jeśli uczeń nie lubi matematyki, ma z nią problemy często przez 

lata, to sam z siebie nie sięgnie po „ nowe, ciekawe” teksty, testy i zadania. Albo nie będzie 

chciał, albo nie będzie umiał.  Potrzebny jest mu dobry nauczyciel, mentor, przewodnik. 

 

Wielość naszych kłopotów z matematyką i wykorzystaniem technologii, całe nasze działanie i  

cała dyskusja opiera się na błędnym założeniu –lata temu dołożyliśmy nowoczesny sprzęt 

komputerowy do starych struktur  i metod nauczania. One były obok, jako coś dodanego do 

ustabilizowanego i względnie dobrze działającego. 

 Teraz dzieje się podobnie. Obecna szkoła nie pasuje do nowoczesnych rozwiązań. Nie pasuje 

system klasowo-lekcyjny, przyzwyczajenia i wyszkolenie nauczycieli,  założenia  dotyczące 

egzaminów i podejście metodyczne. Dlaczego? 

 

Wróćmy zatem do szkoły i do Podstawy Programowej dla Edukacji Matematycznej.   

W Podstawie Programowej do uznanych za najważniejsze celów kształcenia należą 

umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, zdobycie umiejętności wykorzystania 

posiadanych wiadomości w rozwiązywaniu  napotykanych problemów. 

 

A co ze szkołą? 

 Szkoła w takim kształcie, jaką sami kończyliśmy i jaką znamy, została określona, stworzona  

w odległej już epoce  kształtowania się nowego świata opartego na rozwoju przemysłu, kiedy 

najistotniejszą sprawą była standaryzacja  i zapanowanie nad cyklem produkcyjnym, czyli 

ok.200 lat temu. I w takim samym kształcie pozostaje do dzisiaj. 

Osoby z dużą indywidualnością, nie były mile w takich szkołach widziane – one 

przeszkadzały, wprowadzały zamęt. Celem było wyprodukowanie jednakowo myślących i 

zachowujących się osobników, posłusznie wykonujących polecenia.  Teraz w XXI wieku 
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świat się diametralnie zmienił. Rynek pracy nie poszukuje ludzi bez inwencji, mało albo w 

ogóle niekreatywnych, potrafiących jedynie odtworzyć pewne procedury. 

  Powstały nowe zawody, oparte głównie na własnej kreatywności człowieka i są stare 

zawody, gdzie również liczy się głównie własna kreatywność.  Prowadzenie za rękę, 

określanie „odtąd-dotąd”  już minęło  i nie wróci. 

 Tymczasem nasza, obecna szkoła, jak dawniej ma system klasowo-lekcyjny -  klasy 

równowiekowe (cała ta awantura, czy można 6 latki mieszać z 7-latkami !), system 45-cio 

minutowych lekcji i jako sprawdzian umiejętności…. bardzo rozbudowany system testów. 

 

W  świeżo wydanej  w USA książce „ Mathematics Teacher Education in the public interest” 

– A volume in International Perspectives on Mathematics Education – Cognition, Equity & 

Society,  w rozdziale 4 “Concerns of a Critical Mathematics Education – Challenges for 

Teacher Education” sformułowane są  najistotniejsze zasady dobrego nauczania matematyki. 

W skrócie brzmią następująco : 

 

- różnorodność kontekstu w nauczaniu i uczeniu się; 

- ważność umożliwiania  uczniom przeżycia bogactwa różnorodnych edukacyjnych 

kontekstów z perspektywy ich środowiska; 

- ważność organizowania uczenia się i nauczania, tak aby student czuł się włączony ten 

proces;  

- ważność postrzegania przez nauczycieli implikacji nauczania, zawierających ryzyko i 

niepewność. 

 

Czy to nie brzmi znajomo? A przecież chodzi tu o szkołę przyszłości. I okazuje się, że te 

podstawowe zasady nauczania  są niezmienne. 

Co więc ma się zmienić? 

 

Przede wszystkim musimy zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że obecne pokolenie dzieci 

jest inne niż te z przed 10, czy 15 lat.  To są dzieci urodzone przy komputerze i innych 

nowościach technologicznych - komórki, smartfony, tablety. Przedszkolaki lepiej w tym się 

orientują niż ich babcie a często  i rodzice. I my ich nie dogonimy. Problem jednak w tym, że 

oni nie chcą używać tych nowości do matematyki, podanej w obecnym, podręcznikowym 

kształcie. 

 
Wydaje mi się, że w dobrym kierunku idą ci nauczyciele, którzy starają się w coraz większym 

stopniu stosować nauczanie projektowe. Mamy już sporo przykładów nauczania poprzez 

projekty. Znajdują się tam i praca zespołowa i nauczanie zindywidualizowane i komunikacja 

z innymi i odpowiedzialność za własną cząstkę pracy i wykorzystanie nowoczesnych 

technologii. 

 

Ale może dobrym rozwiązaniem byłoby w ogóle tworzenie w szkole grup zainteresowań, bez 

tak silnego podziału wiekowego? 

 

 Szkoła bez tradycyjnych klas, gdzie każdy uczy się zgodnie ze swoimi predyspozycjami, ale 

pod opieką i kierunkiem nauczyciela. Szkoła tworzy np. mapy umiejętności do opanowania 

(znamy przykłady takich map - niejednokrotnie na różnych konferencjach powstawały, 

częściowo oczywiście, takie mapy) - ale bierze pod uwagę predyspozycje i możliwości 

danego ucznia. Grupy różno- wiekowe pracują razem, ale i też każdy osobno. Komunikują się 

ze sobą, łączą osiągniecia. Albo- nauczyciel ma krótką prelekcję- resztę uczniowie znajdują 
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sami, wynajdują problemy, pytają, szukają rozwiązań. Czy nas na taką zmianę stać? Czy są to 

tylko nierealne marzenia? 

 
Podsumowując te krótkie rozważania, powiedziałabym, że sedno problemu leży w 

przygotowaniu i kształceniu nauczycieli. Jest to postulat podkreślany od wielu lat, ale nigdy 

nie podjęto rzeczywistych działań. Nowi, młodzi nauczyciele, uczą się na własnych błędach, 

w szkole do której trafiają i która jest taka, jak za ich szkolnych lat. Jest to swego rodzaju 

zaklęte koło. Praktyki, które  obowiązują studentów są fikcją i nie dają odpowiedniego 

przygotowania do pracy szkolnej. I dopóki nie nastąpią zmiany w tym obszarze, dopóty 

będziemy mieli problemy z nauczaniem matematyki. 


