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Obowi¹zuj¹ca Podstawa programowa kszta³ce-
nia ogólnego dla szkó³ podstawowych1  w�ród celów
ogólnych wymienia: zdobycie przez uczniów umiejêt-
no�ci wykorzystywania posiadanych wiadomo�ci
podczas wykonywania zadañ i rozwi¹zywania pro-
blemów. Natomiast w�ród zdobywanych przez ucznia
w toku cyklu kszta³cenia umiejêtno�ci kluczowych wy-
mienia m.in. my�lenie matematyczne � umiejêtno�æ ko-
rzystania z podstawowych narzêdzi matematyki w ¿y-
ciu codziennym oraz prowadzenia elementarnych
rozumowañ matematycznych.

W minionych latach w ramach projektu dotycz¹ce-
go umiejêtno�ci trzecioklasistów2  badane by³y m.in. ta-
kie obszary umiejêtno�ci matematycznych:
Æ rozwi¹zywanie zadañ tekstowych,
Æ porównywanie liczb i rozumienie systemu dziesiêt-

nego,
Æ czytanie tekstu matematycznego i rozumowanie.

Na podstawie analizy rozwi¹zywanych zadañ mo¿na
powiedzieæ, ¿e pomys³owo�æ uczniów jest ró¿norodna i nie-
ograniczona � zarówno w dobrej wierze, jak i z przekona-
nia o w³a�ciwie wybranej strategii czy metodzie. B³êdy
uczniowskie s¹ bogatym �ród³em miarodajnych informacji
o sposobie faktycznego rozumowania dziecka, o jego trud-
no�ciach oraz tworzonych strategiach postêpowania.3

Ilustracj¹ mog¹ byæ przyk³adowe zadania i ich roz-
wi¹zania.4

ZADANIE
Na drzewie siedzia³o 30 wróbli. Nagle wiêkszo�æ
z nich, oprócz 6, odlecia³a. Ile wróbli zosta³o na
drzewie?

Jednoznaczna odpowied� � zosta³o 6 wróbli.

A co zrobiæ z rozwi¹zaniem typu: 30 � 6 = 24 i 30 � 24 =
6 i udzielona odpowied�: Zosta³o 6 wróbli.
A co zrobiæ z rozwi¹zaniem typu: 30 � 6 = 24 i udzielona
odpowied�: Zosta³y 24 wróble.

Komentarz: W którym� momencie utrwali³ siê u ucznia
mechanizm �odlotu� jako �ubywanie czego��, co wy-
ra¿a siê w postaci odejmowania. Odejmowania, które
koniecznie trzeba zapisaæ.

ZADANIE
Na dolnej pó³ce znajdowa³y siê 4 pi³eczki, a górnej
pó³ce 3 razy wiêcej pi³eczek. Ile by³o pi³ek ³¹cznie?

Poprawna odpowied� � by³o 16 pi³eczek.
A co zrobiæ z rozwi¹zaniem typu: 4*3 = 12 i udzielona
odpowied�: By³o 12 pi³eczek.
Jak oceniæ rozwi¹zanie typu: 4*3 = 12 i udzielona odpo-
wied�: By³o 16 pi³eczek.

Komentarz: Byæ mo¿e wyraz �³¹cznie� by³ mniej oczy-
wisty jako �razem�. Byæ mo¿e nieuwaga ucznia przyczy-
ni³a siê do odpowiedzi: By³o 12 pi³eczek. Jednak¿e jako
w pe³ni poprawne nale¿y przyj¹æ rozwi¹zane, w którym
zabrak³o zapisu dodawania pi³ek z dolnej i górnej pó³ki. Licz-
by s¹ na tyle proste, ¿e uczeñ móg³ policzyæ w pamiêci.

ZADANIE
Beczka z kapust¹ wa¿y³a 16 kilogramów. Sprzeda-
no 7 kg kapusty czyli po³owê. Ile wa¿y beczka?
Poprawna odpowied� � beczka wa¿y 2 kilogramy.
Czêsto zdarza³y siê b³êdne odpowiedzi typu: Beczka
wa¿y 8 kilogramów albo Beczka wa¿y 1 kilogram albo
Beczka wa¿y 9 kilogramów.
Komentarz: Zadzia³a³o silnie s³owo �po³owa�! Po³owa
wszystkiego czyli beczki z kapust¹. U³atwieniem dla
ucznia �by³oby� narysowanie przez niego zadania.

ZADANIE
Mama postanowi³a rozlaæ 2 litry soku do identycz-
nych butelek o pojemno�ci 1/4 litra. Ile potrzebuje
butelek?
Poprawna odpowied� � 8 butelek.
Przyk³adowe rozwi¹zania:
a) 1 litr to 4 butelki, 2 litry to 8 butelek
b) 2 : 1/4 = 8
c) Rozwi¹zanie graficzne, w którym æwierælitrowe

butelki ³¹czono po 4, aby da³y 1 litr.
Czêsto zdarza³y siê b³êdne rozwi¹zania typu:
a) 1/4 + 1/4 = 2/4 (bo 2 litry �æwiartkowe�?)
b) 2 litry : 1 = 2

W dniach 22-23 kwietnia 2013 r. odby³o siê
Ogólnopolskie Seminarium Naukowym �Dia-
gnoza i ewaluacja. Spotkania w szkole� zorga-
nizowane przez Zak³ad Diagnostyki Edukacyj-
nej Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uni- wersytetu
Gdañskiego. W seminarium wziê³o udzia³ oko³o
50 przedstawicieli 11 o�rodków naukowych i 8
placówek doskonalenia nauczycieli.
Artyku³ jest prób¹ skrótowego i wybiórczego
przedstawienia wyst¹pienia dr. Miros³awa D¹-
browskiego z Uniwersytetu Warszawskiego nt.
�Analiza uczniowskich b³êdów � narzêdzie po-
lityki edukacyjnej kraju�.

Wypaczona (?) matematyka
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Komentarz: najbardziej skuteczna by³a metoda graficz-
na (rysunki butelek, rysunki kó³ podzielonych odpowiednio
na 4 czê�ci). Z ¿ycia potocznego uczeñ rozró¿nia pojêcia
po³owa, æwiartka jako miarê pojemno�ci, objêto�ci.

ZADANIE
13 palików wbito w ziemiê w jednej linii tak, aby
miêdzy nimi by³a odleg³o�æ 1 metra. Jaka jest odle-
g³o�æ od pierwszego do ostatniego palika?

Jednoznaczna odpowied� � odleg³o�æ wynosi 12 me-
trów.
Zdarza³y siê takie poprawne rozwi¹zania:
a) rozwi¹zania graficzne,
b) analiza typu: 2 paliki to odleg³o�æ 1 metra, 3 paliki �

2 metry, 4 paliki � 3 metry�, 12 palików � 11 me-
trów, 13 palików � 12 metrów.

A co zrobiæ z odpowiedzi¹: Odleg³o�æ wynosi 13 metrów.

Komentarz: Du¿¹ pomoc¹ przy rozwi¹zywaniu zada-
nia by³aby ilustracja graficzna � w uproszczonej formie.
W testach badaj¹cych umiejêtno�ci trzecioklasisów za-
mieszczano (nieliczne!) tak¿e zadania wykraczaj¹ce
poza podstawê programow¹, z którymi uczniowie �do-
brze sobie radzili�.

Zapoznanie siê z raportami z badañ umiejêtno�ci
matematycznych trzecioklasistów, a zw³aszcza reflek-
sja nad przyk³adowymi poprawnymi i b³êdnymi rozwi¹-
zaniami, mog¹ sk³oniæ nauczyciela do poszukiwania sku-
tecznych metod pracy z uczniem nad analiz¹ i rozwi¹-
zywaniem zadañ tekstowych (zamkniêtych i otwartych).
W perspektywie czasu mo¿e przyczyniæ siê do zmiany
postaw nauczycieli, w odniesieniu do �niemetodologicz-
nych� propozycji rozwi¹zañ uczniów � czêsto oryginal-
nych w swojej prostocie i pomy�le. ö

Jerzy Paczkowski
konsultant ds. nauczania matematyki

 w ODN w S³upsku
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