
EDUKACJA  MATEMATYCZNA   

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna,  
ale jej NAUCZANIE. 

 
RENÉ THOM  



GRY MATEMATYCZNE  
– NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ 

Stosowanie gier 
matematycznych 

doskonali sprawność 
rachunkową uczniów 

oraz podnosi 
motywację do nauki. 



GRY MATEMATYCZNE  
– NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ 

Gry matematyczne pobudzają dzieci do działania. 
Tutaj sprawdzają się karty matematyczne i gry, 
które uczniowie uwielbiają: bingo, trzy życia, 
szeryf. 



DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
UZDOLNIENIA "MATEMATYCZNA WĘDRÓWKA” 

Część zajęć odbywa się w terenie, dzięki 
czemu uczniowie mają okazję połączyć 
myślenie matematyczne z zajęciami 
ruchowymi (gry terenowe, mierzenie 
odległości). 

Często  poprzez zabawę uczniowie: 
• doskonalą modelowanie matematyczne, 
• sprawność rachunkową, 
• kształcą spostrzegawczość i dedukcję 

matematyczną.  



WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ 
NA LEKCJACH MATEMATYKI 

Matematyka w pracowni 
komputerowej?  

Dlaczego nie!  
Jest wiele ciekawych stron 

internetowych rozwijających 
sprawność rachunkową, m.in.  

www.matzoo.pl, www.matmag.pl. 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej           
do wspólnych powtórek i przedstawiania 

prezentacji przygotowywanych przez 
uczniów. 



KLOCKI MATEMATYCZNE  

Wśród uczniów dużym powodzeniem cieszą się lekcje, 
podczas których budują własne bryły. 



 
 
 
 
 

HAPPY CUBES  
– ROZWIJANIE POPRZEZ ZABAWĘ  

WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ UCZNIÓW 



MATEMATYKA ZE SMAKIEM 
ŁĄCZY NAUCZANIE CZYNNOŚCIOWE Z WIELOZMYSŁOWYM POZNAWANIEM  

• stanowi doskonałe uzupełnienie realizowanych 
treści matematycznych w klasach edukacji 
wczesnoszkolnej.  

• uczniowie rozwijają swoje umiejętności 
matematyczne w połączeniu z działaniami 
kulinarnymi.  

• poznawanie pojęć i treści matematycznych jest 
związane z praktycznym działaniem ucznia, 
który ma możliwość konstruowania swojej 
wiedzy manipulując konkretnymi materiałami 
(produktami), które np. może zważyć, 
porównać ich wagę, przeliczyć produkty, 
uszeregować owoce w powtarzające się rytmy, 
dokonać pomiaru  pojemności wykonanego 
samodzielnie soku jabłkowego, sklasyfikować 
według określonej cechy przyniesione 
produkty itp.  



• rozwijają umiejętności logicznego myślenia; 

• kształtują twórcze postawy; 

• rozwijają swoje zainteresowania naukami 
matematycznymi; 

• rozwijają umiejętności wykonywania czterech 
podstawowych działań arytmetycznych; 

• kształtują wyobraźnię geometryczną; 

• doskonalą umiejętności sprawnego posługiwania 
się przyrządami matematycznymi; 

• kształtują takie cechy jak: wytrwałość, 
systematyczność, dokładność, inicjatywa, 
samodzielność; 

• wzmacniają odporność emocjonalną w sytuacjach 
trudnych, wymagających wysiłku umysłowego; 

• zdobywają umiejętności współpracy                                 
z rówieśnikami. 

MATEMATYKA ZE SMAKIEM 
TO ZAJĘCIA DZIĘKI KTÓRYM UCZNIOWIE: 



INNOWACJA MATEMATYCZNA  
„ILE WAŻY POWIETRZE”  

– ELEMENTY FIZYKI NA LEKCJACH MATEMATYKI 

Głównymi założeniami innowacji jest: 
•  rozbudzanie i pogłębianie 

zainteresowania przedmiotami ścisłymi;  
• rozwijanie kompetencji naukowo – 

matematycznych uczniów;  
• rozwijanie umiejętności badawczych                  

i społecznych uczniów; 
• kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania zdobytej wiedzy                       
i umiejętności w sytuacjach praktycznych.  



Nowe treści realizowane poprzez: 
• doświadczenia, 
• eksperymenty, 
• pomiary, 
• wycieczki tematyczne, 
• zajęcia w terenie, 
• prowadzenie obserwacji. 

INNOWACJA MATEMATYCZNA  
„ILE WAŻY POWIETRZE”  

– ELEMENTY FIZYKI NA LEKCJACH MATEMATYKI 



Głównym celem tego przedsięwzięcia jest: 
•  zachęcenie do nauki tej dziedziny; 
• pobudzanie kreatywnego myślenia.  
Podczas realizacji pewnych zadań uczeń ma możliwość:  
• uświadomić sobie barwność matematyki;  
• powiązać matematykę z innymi dziedzinami (sztuka, 

plastyka, architektura czy sport); 
• pobudzić swoją aktywność twórczą; 
• Natomiast poprzez udział w licznych konkursach, 

dostaje  możliwość nauki zdrowej rywalizacji oraz 
nabywa umiejętności do pracy zespołowej. 

DZIEŃ MATEMATYKI „OD TALESA DO LEMA”  



 
NOCNE MARATONY 

MATEMATYCZNE 
 
 
 
 

organizowane od 2008 roku są inicjatywą 
Samorządu Uczniowskiego 

 



Podczas nocnych spotkań uczniowie rozwiązują zadania  

 wymagające logicznego myślenia,  

 wyobraźni przestrzennej,  

 oraz umiejętności pracy w grupie. 

 

 
 

 

 

Uczestnicy w poszczególnych etapach pracują 
indywidualnie lub w losowo wybranych grupach, 
gromadząc punkty  za każde zadanie.  

 



Osoba, która nad ranem osiągnie najlepszy wynik 
otrzymuje symboliczną nagrodę.  



 
KONKURSY 

na Najlepszego Matematyka 
 
 
 

są wieloletnią tradycją szkoły 
 i corocznie cieszą się dużą popularnością 

 
 



 

W konkursie uczniowie rywalizują ze 
sobą na poziomie klas: 
  w trzech (maturzyści)  

 lub czterech (pozostali uczniowie) etapach 

rozwiązując zadania typu prawda-fałsz z zakresu zrealizowanych 
treści programowych na danym poziomie. 

Uczestnicy muszą myśleć strategicznie, 
gdyż  
 za poprawną odpowiedź otrzymują 1 punkt,  

 za każdą błędną odpowiedź otrzymują 0,5 punktu ujemnego,  

 a za nieudzielenie odpowiedzi nie otrzymują punktów.  



Cele edukacji matematycznej w II LO: 
 Rozbudzanie ciekawości matematycznej; 

 Szerzenie zasad fair-play czyli zdrowej rywalizacji wśród uczniów; 

 Poszerzanie wiedzy matematycznej; 

 Kształtowanie umiejętności rozwiazywania zadań nietypowych; 

 Rozwijanie umiejętności konsolidacji wiedzy z różnych działów 
matematyki; 

 Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem – 
planowania własnej pracy; 

 Stworzenie uczniom dodatkowej okazji do porównania swoich 
umiejętności na tle innych uczniów; 

 Rozwijanie umiejętności analizowania problemu; 

 Kształtowanie umiejętności myślenia logicznego; 

 Kształtowanie umiejętności myślenia strategicznego (zasady 
oceniania konkursu na Najlepszego Matematyka II LO); 

 Integracja międzyoddziałowa uczniów (Nocny Maraton 
Matematyczny) 

 



EDUKACJA MATEMATYCZNA 
W SZCZECIŃSKICH SZKOŁACH 

Realizowana jest również poprzez : 
• programy autorskie; 
• innowacje; 
• indywidualne toki i programy nauki; 
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne takie jak np. KLUB MŁODEGO 

ODKRYWCY pod patronatem CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
Lekcje organizowane są tak, aby dać uczniom m.in.  
• możliwość kształtowania umiejętności prezentacji swojej wiedzy 

przed grupą rówieśniczą,  
• poczucie odpowiedzialności za własne postępy; 
• możliwość uczenia się przełamywania własnych zahamowań.  
 



Nauczanie matematyki kształci główną umiejętność, jaką jest 
rozwiązywanie problemów. Dlatego też uczniowie na lekcjach 
rozwiązują zadania różnego typu:  
• związane z dowodzeniem;  
• definiowaniem;  
• stosowaniem rozumowania przez analogię;  
• zadania na poszukiwanie błędu w rozumowaniu;  
• zadania problemowe, 
• zadania otwarte;  
• gry i zabawy.  
Na lekcjach wprowadzana jest forma pozytywnej rywalizacji między 
uczniami, co też  przyczynia się do poprawienia efektywności pracy. 



 
 

 

                      SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 59 im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO; 

 

 SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 11 im. UNICEF-u; 

 

 SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 14 im. ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH; 

 

 SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 16 im. POR. ZDZISŁAWA PRZYBYLAKA; 

 

                           GIMNAZJUM NR 7 im. SYBIRAKÓW; 

 

 

 GIMNAZJUM NR 12 im. STANISŁAWA LEMA; 

 

                             II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MIESZKA I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA  
POWSTAŁA DZIĘKI MATERIAŁOM PRZESŁANYM PRZEZ: 



KTO LEKCEWAŻY OSIĄGNIĘCIA MATEMATYKI 
PRZYNOSI SZKODĘ CAŁEJ NAUCE,  

PONIEWAŻ TEN,  
KTO NIE ZNA MATEMATYKI, 

 NIE MOŻE POZNAĆ INNYCH NAUK ŚCISŁYCH               
I NIE MOŻE POZNAĆ ŚWIATA. 

 
ROGER BACON 


