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Matematyka nie jest nauką doświadczalną, ale sama Matematyka nie jest nauką doświadczalną, ale sama 
jest doświadczeniem. jest doświadczeniem. 

Zarówno doświadczeniem całej ludzkości, Zarówno doświadczeniem całej ludzkości, 
jak i doświadczeniem każdego „liczącego człowieka” jak i doświadczeniem każdego „liczącego człowieka” 

z osobna. Użyłem tu cudzysłowu, gdyżz osobna. Użyłem tu cudzysłowu, gdyż
daleki jestem od twierdzenia, że całą matematykę daleki jestem od twierdzenia, że całą matematykę 

da się sprowadzić do rachunkowych recept, da się sprowadzić do rachunkowych recept, 
chociaż z drugiej strony praktyczne wykonywaniechociaż z drugiej strony praktyczne wykonywanie

rachunków (czyli liczenie właśnie) stanowi rachunków (czyli liczenie właśnie) stanowi 
istotny element tego, co nazwałbym indywidualnym istotny element tego, co nazwałbym indywidualnym 

doświadczeniem matematycznym.doświadczeniem matematycznym.  

Michał Heller, Michał Heller, Doświadczenie matematykiDoświadczenie matematyki
Zagadnienia filozoficzne w nauce. VI / 1984Zagadnienia filozoficzne w nauce. VI / 1984



Postawa badawcza dzieckaPostawa badawcza dziecka

Gromadzenie czy tworzenie informacji?Gromadzenie czy tworzenie informacji?
Struktura procesu badawczego (obserwacja – Struktura procesu badawczego (obserwacja – 
zaciekawienie - formułowanie problemu – zaciekawienie - formułowanie problemu – 
przypuszczenie – weryfikacja hipotezy – zastosowanie)przypuszczenie – weryfikacja hipotezy – zastosowanie)
Mały badacz matematyki i jego warsztat pracy:Mały badacz matematyki i jego warsztat pracy:
poczucie  proporcji, symetrii, zdolność operowania poczucie  proporcji, symetrii, zdolność operowania 
symbolami, umiejętność swobodnego poruszania się symbolami, umiejętność swobodnego poruszania się 
pomiędzy wymiarami, rozumienie  i stosowanie  pomiędzy wymiarami, rozumienie  i stosowanie  
perspektywy, analizowanie , syntezowanie , perspektywy, analizowanie , syntezowanie , 
abstrahowanie, stosowanie i tworzenie  analogiiabstrahowanie, stosowanie i tworzenie  analogii



Myślenie matematyczne:Myślenie matematyczne:
 abstrakcyjne,abstrakcyjne,
 wynikające z potrzeb naukowych,wynikające z potrzeb naukowych,
 zmierzające do wyjaśnienia relacji zachodzących między zmierzające do wyjaśnienia relacji zachodzących między 

pojęciami abstrakcyjnymi,pojęciami abstrakcyjnymi,
 „„dlaczego?”dlaczego?”
 oparte na logicznym rozumowaniu,oparte na logicznym rozumowaniu,
 odznaczające się systematyką i harmonią w ramach odznaczające się systematyką i harmonią w ramach 

abstrakcyjnych struktur matematycznychabstrakcyjnych struktur matematycznych
                            STADIUM OPERACJI FORMALNYCHSTADIUM OPERACJI FORMALNYCH

Z. JANISZEWSKI: Z. JANISZEWSKI: ZAJMUJĘ SIĘ MATEMATYKĄ, BO…ZAJMUJĘ SIĘ MATEMATYKĄ, BO…



Myślenie dzieciMyślenie dzieci
motywowane potrzebami praktycznymimotywowane potrzebami praktycznymi
 odpowiada na ciągłe stawianie pytańodpowiada na ciągłe stawianie pytań
 oparte na manipulacjach, dochodzeniu do oparte na manipulacjach, dochodzeniu do 

wniosków na podstawie prób i błędów, wniosków na podstawie prób i błędów, 
związanych z konkretnymi przedmiotamizwiązanych z konkretnymi przedmiotami

      i modelami, znajdującymi uzasadnienie w i modelami, znajdującymi uzasadnienie w 
praktyce lub autorytecie nauczycielapraktyce lub autorytecie nauczyciela
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Postawa badawcza  Postawa badawcza  



Matematyka w szkoleMatematyka w szkole
i na egzaminachi na egzaminach

dlaczego jest aż tak źle?dlaczego jest aż tak źle?

  



Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności 
Uczniów Uczniów (Programme for International Student (Programme for International Student 

Assessement – PISA)Assessement – PISA)

Zadania dotyczyły przede wszystkim Zadania dotyczyły przede wszystkim 
geometrii (obszar przestrzeni i kształtu geometrii (obszar przestrzeni i kształtu 

24%), algebry (obszar zmiany i związków 24%), algebry (obszar zmiany i związków 
26%),  arytmetyki (obszar ilości 26%) i 26%),  arytmetyki (obszar ilości 26%) i 

propedeutyki rachunku propedeutyki rachunku 
prawdopodobieństwa (obszar niepewności prawdopodobieństwa (obszar niepewności 
24%). Badane umiejętności matematyczne 24%). Badane umiejętności matematyczne 
zostały skumulowane w trzech wiązkach: zostały skumulowane w trzech wiązkach: 
odtwarzanie, rozumowanie, powiązania.odtwarzanie, rozumowanie, powiązania.

2000, 2003, 2006, 2009…



Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności 
Uczniów Uczniów (Programme for International Student (Programme for International Student 

Assessement – PISA)Assessement – PISA)

  Największą trudność sprawiło naszym Największą trudność sprawiło naszym 
uczniom naśladowanie pracy badacza – uczniom naśladowanie pracy badacza – 
odkrywcy i  samodzielne rozumowanie odkrywcy i  samodzielne rozumowanie 

w trakcie planowania rozwiązania, w trakcie planowania rozwiązania, 
stawiania hipotez, weryfikowania, stawiania hipotez, weryfikowania, 

formułowania własnych wniosków, formułowania własnych wniosków, 
opiniiopinii. Kolejną trudnością było . Kolejną trudnością było 

wychodzenie poza znane, rutynowe wychodzenie poza znane, rutynowe 
sposoby postępowania i zastosowanie sposoby postępowania i zastosowanie 

wiedzy w sytuacjach praktycznych.wiedzy w sytuacjach praktycznych.

2000, 2003, 2006, 2009…



Poziomy myślenia dziecka:Poziomy myślenia dziecka:
 Myślenie praktyczne- Myślenie praktyczne- wybór desygnatów pojęcia w wybór desygnatów pojęcia w 

formie ich konkretnych reprezentantów, konstrukcji formie ich konkretnych reprezentantów, konstrukcji 
modelu, zorganizowaniu doświadczeniamodelu, zorganizowaniu doświadczenia. Wynikanie . Wynikanie 
od czynności do rezultatu.od czynności do rezultatu.

 Myślenie obrazowe (intuicyjneMyślenie obrazowe (intuicyjne)- )- związane z związane z 
tworzeniem schematów przewidujących wynik tworzeniem schematów przewidujących wynik 
doświadczenia na podstawie dotychczasowych doświadczenia na podstawie dotychczasowych 
czynności. czynności. Zachodzi podstawowy związek między Zachodzi podstawowy związek między 
schematem a wyobrażeniem.schematem a wyobrażeniem.

 Myślenie hipotetyczno-dedukcyjneMyślenie hipotetyczno-dedukcyjne- - abstrakcyjne, abstrakcyjne, 
które charakteryzuje się zdolnością do wnioskowania z które charakteryzuje się zdolnością do wnioskowania z 
przesłanek, prowadzenia rozumowań hipotetyczno- przesłanek, prowadzenia rozumowań hipotetyczno- 
dedukcyjnych, przewidywania, przypuszczania, dedukcyjnych, przewidywania, przypuszczania, 
formułowania warunków koniecznych i formułowania warunków koniecznych i 
wystarczających, konstruowania i posługiwania się wystarczających, konstruowania i posługiwania się 
algorytmami. algorytmami. Związek: przesłanka-wniosek.  Związek: przesłanka-wniosek.  



Rozumowanie intuicyjne:Rozumowanie intuicyjne:

Gdy uczeń w toku rozwiązywania jakiegoś Gdy uczeń w toku rozwiązywania jakiegoś 
zagadnienia:zagadnienia:

 posługuje się przede wszystkim posługuje się przede wszystkim 
wyobraźnią,wyobraźnią,

 przeprowadza skrótowe rozumowanie przeprowadza skrótowe rozumowanie 
oparte na oczywistych  przesłankach,oparte na oczywistych  przesłankach,

 formułuje hipotezę matematyczną opartą formułuje hipotezę matematyczną opartą 
na dostrzeżonych analogiach, na dostrzeżonych analogiach, 
odpowiedniościach, odwzorowaniach.odpowiedniościach, odwzorowaniach.



Rozumowanie formalneRozumowanie formalne

Jeżeli uczeń:Jeżeli uczeń:
 zdaje sobie sprawę z przyjętej podstawy zdaje sobie sprawę z przyjętej podstawy 

dedukcji ,dedukcji ,
 korzysta prawidłowo z definicji, twierdzeń korzysta prawidłowo z definicji, twierdzeń 

(odrywa tezę po dokładnym (odrywa tezę po dokładnym 
skontrolowaniu, czy w danym przypadku skontrolowaniu, czy w danym przypadku 
są spełnione założenia).są spełnione założenia).



Cztery typy umysłowości człowiekaCztery typy umysłowości człowieka

Intelektualista Pragmatyk Estetyk Badacz

PRAWDA KORZYŚCI PIĘKNO CIEKAWOŚĆ,
WRAŻLIWOŚĆ,

SAMODZIELNOŚĆ



Cztery typy umysłowości człowiekaCztery typy umysłowości człowieka

Intelektualista Pragmatyk Estetyk Badacz

PRAWDA

(dobry) wykład,
praca z książką,

e-learning

 

test,
praca 

projektowa,
zadanie domowe 

„na ocenę”

 

(piękny) pokaz,
elegancka 

pogadanka,
 metody 

eksponujące

 

„ja sam”,
ćwiczenia,

praca 
loaboratoryjna



To, co odkryć musiałeś To, co odkryć musiałeś 
samodzielnie,samodzielnie,

zostawia w twym umyśle zostawia w twym umyśle 
ścieżkę,ścieżkę,

którą w razie potrzeby którą w razie potrzeby 
możesz pójść jeszcze raz.możesz pójść jeszcze raz.

Georg Christoph LichtenbergGeorg Christoph Lichtenberg



MATEMATYKA UCZY MYŚLENIAMATEMATYKA UCZY MYŚLENIA

  Jak to zrobić?Jak to zrobić?



EKSPERYMENTY NA ICME-10EKSPERYMENTY NA ICME-10



EKSPERYMENTY NA ICME-10EKSPERYMENTY NA ICME-10



EKSPERYMENTY NA ICME-10EKSPERYMENTY NA ICME-10



EKSPERYMENTY NA ICME-10EKSPERYMENTY NA ICME-10



EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –
 EUREKA SZCZECIN EUREKA SZCZECIN



EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –
 EUREKA SZCZECIN EUREKA SZCZECIN



EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE –
 INNE EKSPERYMENTARIA NA  INNE EKSPERYMENTARIA NA 

ŚWIECIEŚWIECIE



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



Objętość ostrosłupaObjętość ostrosłupa

          pP H×V=



Przekroje sześcianu Przekroje sześcianu 



Przekroje sześcianu Przekroje sześcianu 





Przekroje sześcianu Przekroje sześcianu 







DYDAKTYKA MATEMATYKIDYDAKTYKA MATEMATYKI

DOWÓD FORMALNY TWIERDZENIADOWÓD FORMALNY TWIERDZENIA
PRZEŚWIADCZENIE O SŁUSZNOŚCI PRZEŚWIADCZENIE O SŁUSZNOŚCI 
TWIERDZENIATWIERDZENIA



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



EKSPERYMENTARIUM EKSPERYMENTARIUM 
NA LEKCJACH MATEMATYKINA LEKCJACH MATEMATYKI



Na bokach trójkąta prostokątnego ΛВΓ, z kątem prostym Λ, zbudowano 
kwadraty:
ВΛHΖ, ВΔΕΓ i trzeci – rozpięty na przyprostokątnej ΛΓ.

Następnie poprowadzono odcinki łącząc wierzchołki: Z i Γ, Λ i Δ, Λ i E
oraz przez punkt Λ poprowadzono równoległy do ВΔ i do ΕΓ odcinek ΛA.
Trójkąt ВΓZ jest przystający do trójkąta BΔΛ. (b,k,b).

Miara sumy kątów ΓBΛ i ΛBZ równa się sumie miar kątów ΛBΓ i ΓBΔ.
Pole trójkąta ΛBΔ to połowa iloczynu BΔ i ΔA, a pole trójkąta BΓZ 
to połowa iloczynu ZB i BΛ.

Pole trójkąta ΔBΛ jest równe połowie pola równoległoboku o bokach BΔ i ΔA, 
gdyż „stoia bowiem na teyże samey podstawie BΔ  i są między temiż samemi 
liniami  równoległymi BΔ, ΛA zakończone”.

Zatem połowa pola kwadratu ВΛHΖ jest równa połowie pola równoległoboku 
rozpiętego na bokach BΔ i ΔA, „a wielkości, które są podwóynemi wielkości 
równych, są między sobą równe”.
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