
DOJRZAŁOŚĆ DO UCZENIA SIĘ MATEMATYKI 

AUTOR: WIESŁAWA TYSZLER 

O niepowodzeniach szkolnych mówi się w przypadku wyraźnych rozbieżności między 

wymaganiami stawianymi przez szkołę, a wynikami które uzyskuje uczeń. W początkowej 

fazie często mamy do czynienia z niepowodzeniami ukrytymi, niedostrzeżonymi przez 

nauczyciela. Dzieci bardzo często nie zgłaszają, że czegoś nie rozumieją, ale również szybko 

uczą się maskowania swoich braków np.: odpisują wyniku, korzystają z podpowiadania. Ta 

faza może trwać jakiś czas w szczególności, gdy klasa jest liczna. Powtarzanie niepowodzeń 

nawet, gdy są ukryte, powoduje stopniowe zniechęcenie się ucznia do przedmiotu i do szkoły 

w ogóle. Z kolei na zasadzie sprzężenia zwrotnego, takie negatywne nastawienie się dziecka 

przyczynia się do złych wyników w nauce. Przyczyny niepowodzeń są różne i mogą wiązać 

się bezpośrednio z osobą ucznia, z jego niepełną dojrzałością do ucznia się matematyki w 

warunkach szkolnych. Dojrzałość do uczenia się matematyki zawiera się niewątpliwie w 

zakresie pojęcia dojrzałość szkolna i definiować ją należy uwzględniając właściwości 

rozwoju dziecka oraz wymagania szkoły. Dojrzałość szkolną można ujmować: 

 Statystycznie – jako moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły, a 

możliwościami rozwojowymi dziecka, 

 Dynamicznie – jako długotrwały proces przemian psychicznych i fizycznych, które 

prowadzi do przystosowania się dziecka do szkolnego systemu nauczania.  

Popularny jest statystyczny sposób określania dojrzałości szkolnej i wówczas podkreśla się, 

że jest to taki poziom rozwoju umysłowego, społeczno – moralnego oraz fizycznego, który 

umożliwia dziecku przystosowanie się do wymagań szkoły i zapewnienie powodzenia w 

nauce szkolnej. Dobre efekty nauczania matematyki w szkole zależą od tego, czy dzieci są 

odpowiednio dojrzałe do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Należy podkreślić, 

że nie chodzi tu tylko o dojrzałość w uczeniu się matematyki, ale o dojrzałość w systemie 

proponowanym przez szkoły. Dziecko jest w stanie sensownie uczyć się matematyki wtedy, 

gdy ma możliwość swobodnego manipulowania konkretami, gdy może swobodnie 

wypowiedzieć swoje spostrzeżenia, gdy nie jest karane za błędne rozumowanie. E. Gruszczyk 

- Kolczyńska wyróżnia następujące wskaźniki dojrzałości szkolnej: 

1.Świadomość, w jaki sposób należy liczyć przedmioty. 

Niepowodzeń w uczeniu się matematyki doznają dzieci, które nie potrafią rozróżnić błędnego 

liczenia od poprawnego, nie umieją dodawać i odejmować na palcach do dziesięciu. Ten silny 

związek liczenia dziecięcego z wykonywanymi czynnościami – gestami, ruchami rąk i 

wypowiadanymi liczebnikami – dziecięcego realnie istniejącymi przedmiotami powoduje, że 

sama umiejętność liczenia przedmiotów nie wystarczy dzieciom, aby sprostać wymaganiom 



stawianym im na lekcjach matematyki, chociaż jest to ważny wskaźnik dojrzałości do uczenia 

się matematyki w szkole. Podstawą dziecięcego liczenia są intuicje matematyczne, które 

dziecko przyswaja sobie już na poziomie przedoperacyjnym. Nieprawidłowości w 

przyswajaniu tych intuicji mogą być przyczyną trudności w zakresie uczenia się matematyki. 

2.Odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania. 

Dzieci potrafią uznać stałość ilości nieciągłych (mają zdolność do wnioskowania o 

równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównawczych 

zbiorów). Dziecko musi umieć jednocześnie skupić się na dwóch zbiorach i porównując je 

brać pod uwagę liczbę elementów, pomijając ich kolor, wielkość i ułożenie. Ponadto przy  

porównywaniu liczebności zbiorów powinno posługiwać się biegle dwoma metodami: 

liczeniem przedmiotów i łączeniem w pary. Ważne jest także, aby potrafiło ujmować 

obserwowane zmiany w układzie elementów jako odwracalne i nie potrzebowało ciągle 

przeliczać ich. Potrafią również wyznaczyć konsekwentnie serię, mają zdolność do 

ujmowania każdego z podporządkowanych elementów jako mniejszego od 

nieuporządkowanych i jednocześnie jako największego w zbiorze już uporządkowanym. 

Jeżeli w czasie rozpoczynania nauki w szkole dzieci nie osiągnęły jeszcze w swoim 

rozumowaniu operacji konkretnych to natrafią na ogromne trudności w uczeniu się 

matematyki. Tym samym opóźnienia w operacyjnym rozumowaniu w stosunku do czasu 

rozpoczynania nauki w szkole są przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się 

matematyki. 

3.Zdolność do funkcjonowania na poziomie reprezentacji ikonicznych i symbolicznych. 

  Warunkiem powodzenia w uczeniu się matematyki jest zdolność do swobodnego 

przechodzenia z jednego poziomu reprezentacji na drugi, przy dużej dojrzałości do 

funkcjonowania na poziomie symboli i przedstawień graficznych. Dotyczy to zarówno 

języka  polskiego, jak i matematyki. Dziecko musi zrozumieć sens kodowania i dekodowania 

informacji za pomocą umownych symboli. Szkolne nauczanie matematyki pełne jest 

obrazów, symboli i zapisów, a dziecko rzadko ma okazje do praktycznego działania. Dlatego 

jednym z ważnych wskaźników dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach 

szkolnych jest zdolność do funkcjonowania na poziomie symbolicznym  oraz ikonicznym bez 

konieczności odwoływania się do praktycznego działania. Dzieci mają zdolność do odrywania 

się od konkretów,  opanowały w aspekcie językowo – symbolicznego pojęcia liczby, działań 

arytmetycznych i schemat graficzny. 



 

4. Stosunkowo wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne. 

 Ważnymi wskaźnikami dojrzałości do uczenia się matematyki jest pozytywne nastawienie 

dziecka do samodzielnego rozwiązywania zadań i odporność emocjonalna dzieci na 

pokonywanie trudności typu intelektualnego. Rozwiązywanie zadań pełni w nauczaniu 

matematyki szczególną rolę. Jest to dla dzieci źródło doświadczeń logicznych i 

matematycznych. Są  one na lekcjach matematyki: 

 Uogólnione i wówczas stanowią podstawę dla kształcenia pojęć, 

 Organizowane w sprawności i umiejętności, 

 Interioryzowanie w takim przypadku przyczyniają się do tworzenia w umysłach dzieci 

operacji intelektualnych. 

Dlatego ważne jest, aby rozpoczynające naukę w szkole dziecko miało pozytywne 

nastawienie do wysiłku intelektualnego i potrafiło wytrzymać napięcie, które zawsze 

towarzyszy rozwiązywaniu nawet łatwych zadań matematycznych. Jeśli dziecko z jakiś 

powodów unika samodzielnego rozwiązywania zadań lub nie potrafi w sposób racjonalny 

kierować swym zachowaniem w trakcie podejmowania takich prób, wówczas następuje 

zubożenie zakresu doświadczeń logicznych i matematycznych. Zaburzeniu ulega proces 

uczenia się matematyki. Dojrzałość w tym zakresie uwidacznia się w pozytywnym 

nastawieniu do samodzielnego rozwiązywania zadań, odporności emocjonalnej na sytuacje 

trudne emocjonalnie, są zdolne do kierowania swym zachowaniem w sposób racjonalny 

mimo przeżytych napięć. 

5. Należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania i koordynacji wzrokowo – 

ruchowej. 

Na lekcjach matematyki dzieci wykonują wiele złożonych czynności, dlatego zdolność do 

integrowania funkcji percepcyjnych i motorycznych ma wpływ na efekty uczenia się 

matematyki. Jeżeli dziecko nie potrafi wykonywać prostych rysunków i konstrukcji z 

klocków ani wyszukiwać odpowiedniej strony w swoim podręczniku, to może mieć poważne 

kłopoty na lekcjach. Nie może skupić się należycie na problemach matematycznych, a brak 

koncentracji ma wysoce niekorzystny wpływ na zakres doświadczeń matematycznych i 

logicznych, które dziecko powinno zgromadzić na lekcji. 



 Podsumowując, jeżeli dziecko przejawia zainteresowania wiadomościami i umiejętnościami, 

które ma nabyć w szkole, jest to równoznaczne z wrażliwością na naukę szkolną. Jeżeli to, 

czego uczy się w szkole, jest zrozumiałe i przystępne, dziecko jest podatne na naukę szkolną. 

W przypadku matematyki wrażliwość to zdolność do samodzielnego rozwiązywania zadań i 

stosowania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych. Zaś podatność na uczenie 

się matematyki będzie równoznaczne z rozumieniem  w tej konwencji logicznej, w jakiej 

przekazywane są treści matematyczne na lekcjach w szkole. Oprócz wrażliwości i podatności 

dziecko musi być także zdolne do wytrzymywania napięć, które występują w uczeniu się 

matematyki na sposób szkolny. Dzieci, więc są dojrzałe do uczenia się matematyki w szkole 

wówczas, gdy chcą się uczyć matematyki, potrafią zrozumieć sens zależności 

matematycznych omawianych na lekcjach i wytrzymują napięcie, które towarzyszy 

rozwiązywaniu zadań matematycznych. 
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