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Ewelina Biaduń 

Matematyka i jej praktyczne aspekty  

(Rzeszów, Polska 2019) 

Ewelina Biaduń jest młodą i bardzo ambitną nauczycielką 

matematyki. Ukończyła studia wyższe z Matematyki 

i Finansów, swoje wykształcenie uzupełniła studiami 

podyplomowymi z ,,Przygotowania pedagogicznego” 

i ,,Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką”. Jest 

to osoba, która stara się uczyć przedmiotu jak najbardziej 

praktycznie, pokazując swoim uczniom zastosowanie 

matematyki w życiu. 

W Szkole Podstawowej w Leokadiowie pracuje od września 

2018 roku. Jest to szkoła wiejska, zatem klasy w szkole są mało liczne, co sprzyja dogodnym 

warunkom do nauki/nauczania. 

Ewelina uczy klasę V od 2018 roku. Jak stwierdziła, poziom motywacji uczniów do nauki 

matematyki nie był zadawalający. Niektórzy uczniowie zaczęli edukację szkolną rok wcześniej, niż 

powinni, więc mają po 11/12 lat. Klasa V liczy zaledwie 8 uczniów. W klasie można było wyróżnić 

2 uczniów z potrzebą dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz 3 uczniów zdolnych. 

Nauczycielka już na początku roku szkolnego dostrzegła problem, iż większość uczniów ma duże 

trudności ze sprawnością rachunkową oraz (bardzo częsty w dzisiejszym świecie) problem 

z czytaniem ze zrozumieniem zadań z treścią. Można było zauważyć, że uczniowie nie potrafią 

znaleźć w tekście najważniejszych informacji. Nie do zaakceptowania było również, że uczniowie 

nie znali tabliczki mnożenia, co jest podstawą dalszej edukacji. Nauczycielka pomimo tych 

spostrzeżeń stwierdziła, że jest to klasa z potencjałem i że blisko 40% uczniów, to osoby z wielkimi 

możliwościami, stąd pojawiła się motywacja do rozwiązania problemu. 

Nauczycielka podjęła różne działania: rozmawiała z rodzicami (głównie uczniów z dysfunkcjami) 

i z Panią Dyrektor, która również jest nauczycielem matematyki. Znalazła grupę dla nauczycieli 

matematyki na jednym z portali społecznościowych (na tego rodzaju grupach, nauczyciele 

najczęściej z ogromnym doświadczeniem dają bardzo cenne wskazówki). Przeczytała różne książki 
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o rozwoju zawodowym, czy też „ Jak mówić, żeby nas słuchano”. W związku z tym, że jest to mała 

klasa, ale bardzo różnorodna, nauczycielka zorganizowała dla uczniów zdolnych dodatkowe kółko 

matematyczne, gdzie mogli przygotowywać się do konkursów. Natomiast uczniowie z problemami, 

uczęszczali na zajęcia dydaktyczko – wyrównawcze z projektu unijnego „Nauka kluczem 

do sukcesu”. Ewelina musiała podejść do każdego ucznia w sposób indywidualny, mimo że lekcje 

odbywały się w grupie. Na lekcjach, osoby zdolne dostawały zadania trudniejsze i rozwiązywały 

je samodzielnie, bądź w grupie. Natomiast reszta klasy pracowała wspólnie. Na początku zajęć 

podawała uczniom konkretne zadania, które są do wykonania w danym dniu, więc każdy uczeń 

mógł pracować we własnym tempie. Zaangażowanie na lekcji jest bardzo ważne, dlatego uczniowie 

za aktywność dostawali plusy. To bardzo motywowało, zwłaszcza uczniów słabszych i dawało 

możliwość zdobycia dobrej oceny. Dzięki temu, uczniowie nie tylko biernie przepisywali zadania 

z tablicy, ale zaczęli rozwiązywać je samodzielnie. 

Jak wspomniano, uczniowie mieli ogromny problem z zadaniami z treścią. W celu wypracowania 

umiejętności i nawyku wyboru ważnych informacji, nauczycielka stosowała kilka metod. Kiedy 

zaczynała nowy temat, uczniowie dostawali tekst o danym zagadnieniu. Następnie mieli 5 min. 

Na zapoznanie się z tekstem, a następnie musieli go odłożyć. Wtedy nauczycielka zadawała pytania 

do tekstu (osoba, która zapamiętała najwięcej szczegółów, dostawała ocenę, reszta „plusy”). Innym 

przykładem było zapamiętywanie informacji po oglądnięciu filmiku z danego działu (zasady były 

takie same). Bardzo ciekawym sposobem była również zabawa (najczęściej przez ostatnie 5 minut 

lekcji) w „ZAPAMIĘTYWANIE”. Uczniowie dostawali kartkę A4, na której były 4 rysunki 

umieszczone w 4 kątach. Ich zadaniem było zapamiętać jak najwięcej szczegółów (np. w prawym 

roku był kwiatek, miał 5 płatków, każdy płatek był koloru czerwonego, kwiatek była na żółtym tle, 

itd.). Oprócz wyśmienitej zabawy, uczniowie ćwiczyli swoją pamięć. Jeśli chodzi o problem 

z tabliczką mnożenia, jednym ze sposobów były codzienne kartkówki. Oceny te nie były 

wpisywane do dziennika. Uczniowie dostawali informację zwrotną, że jeszcze muszą poćwiczyć 

w domu. Po pewnym czasie, gdy wszyscy uczniowie uzyskali oczekiwany stopień, były stosowane 

„krótkie pytania”, jako przerywniki w lekcji (np. Bartek 4x5=… i wtedy Bartek musiał jak 

najszybciej odpowiedzieć na pytanie, ponieważ cała klasa odliczała 10 sekund). W związku z tym, 

że w klasie jest tylko 8 osób, bez problemu każdy uczeń był przepytany w stosunkowo krótkim 

czasie. To ćwiczenie pozwoliło na utrwalenie wiedzy. 
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Na lekcjach matematyki pojawiały się również inne trudności. Według nauczycielki najlepsza 

nauka (zwłaszcza dla osób w wieku 10-14 lat) to nauka przez zabawę lub przez skojarzenia, wobec 

tego wykorzystywała podczas lekcji różne metody rozwijające szybkie zapamiętywanie. Kiedy 

uczniowie mieli trudność z zapamiętaniem liczb rzymskich: L-50 C-100 D-500 M-1000. 

Nauczycielka podała zdanie z wyrazów zaczynających się od liter symboli liczb (w kolejności 

od najmniejszej do największej) np. „LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU” (zdanie w języku 

polskim). Po takim przykładzie każdy uczeń był w stanie zapamiętać kolejność i symbole liczb 

rzymskich. Dla niektórych uczniów trudne były ułamki - jednak wytłumaczenie ich na przykładzie 

jedzenia, np. pizzy lub czekolady okazało się bardzo pomocne. Przy porównywaniu ułamków, 

wystarczyło pomyśleć, kto zjadł więcej pizzy (np. Który ułamek jest większy 
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natychmiast! Mając na celu zaprzyjaźnienie się z figurami geometrycznymi, a dokładniej z bryłami, 

świetnie sprawdziły się klocki magnetyczne. Każde dziecko mogło samo stworzyć daną bryłę, 

policzyć jej krawędzie, wierzchołki, czy też boki. Dodatkowo rozwijało to też ich wyobraźnię. 

Oczywiście metod prowadzenia ciekawych lekcji jest bardzo dużo, a pomysły można czerpać 

na samym początku m. in. ze wspomnianych grup na jednym z portali społecznościowych 

(np. https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr, https://www.facebook.com/groups/7

03774346748555/, https://m.facebook.com/matematyka.SP2/?_rdr, natomiast po pewnym czasie, 

przychodzą one same. 

Proces osiągnięcia oczekiwanych rezultatów trwał cały rok szkolny. Narzędzia, które posłużyły 

do pomiarów zmian, to przeprowadzone DIAGNOZY, na początek oraz na koniec roku. 

Nauczycielka zauważyła po wynikach, że u większości uczniów odnotowano wzrost umiejętności 

(średnia ocen w pierwszym semestrze wynosiła 3,3, a na koniec roku szkolnego była wyższa o 6% 

i wyniosła 3,5), lecz niestety nie u wszystkich (ma nadzieję, że to tylko kwestia czasu!). Jest 

to jednak dla niej motywacja do dalszej pracy nad uczniami, aby jak najbardziej zainteresować ich 

przedmiotem, przede wszystkim, aby zobaczyli, że matematyka potrzebna jest też w życiu! 

Na koniec słowa Eweliny ,,Musimy pamiętać, że najważniejsza w pracy nauczyciela jest 

powołanie. Nie można się zrażać pewnymi porażkami, ponieważ tak naprawdę nie wszystko zależy 

od nauczyciela, ale na pewno bardzo dużo!”. 
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Pytania skłaniające do refleksji: 

1. Jak podejść do każdego ucznia indywidualnie? 

2. Jak możesz pokazać uczniom, że matematyka nie jest abstrakcyjna, ale jest łatwa  

i przydatna w życiu? 

3. Uczenie się przez zabawę - czy to możliwe? 

 


