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PRZEDMIOT EWALUACJI 

Edukacja matematyczna 
 

CEL EWALUACJI 

Ocena skuteczności nauczania matematyki 

Ocena doboru i wykorzystania metod, form i środków dydaktycznych 

 

ODBIORCY EWALUACJI 

 Nauczyciele 

 Dyrektor 

 Uczniowie kl. IV-VII SP i II-II gimnazjum 

 Rodzice 

 

PYTANIA EWALUACYJNE 

 Jak przebiega realizacja podstawy programowej z matematyki w klasach IV-VII SP 

i II –III gimnazjum? 

 Na jakie trudności napotykają uczniowie w procesie uczenia się matematyki? 

 W jaki sposób bada się osiągniecia edukacyjne uczniów w zakresie matematyki? 

 Jakie wnioski wynikają z badania osiągnięć uczniów? 

 Na ile potwierdza się skuteczność działań w zakresie uczenia się matematyki przez 

uczniów badanych klas? 

 Jakie są osiągnięcia uczniów w zakresie matematyki? 

 Jakie metody, formy pracy i środki dydaktyczne na lekcji stosuje się najczęściej? 

 Czy wykorzystywane są technologie ITC na zajęciach z matematyki? 

 Czy prace domowe zadawane są celowo i skutecznie? 

 Jak wygląda praca z uczniem mającym trudności w nauce? 

 Czy i jak podnosi się motywację uczniów do nauki matematyki? 

 

KRYTERIA EWALUACJI: 

 Adekwatność; 

 Efektywność; 

 Skuteczność; 

 

METODY BADAWCZE: 

1. Ankieta i wywiad / nauczyciele, rodzice, uczniowie; 

2. Analiza dokumentów, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; 
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HARMONOGRAM BADANIA 

18-20.10.2017r. – opracowanie koncepcji ewaluacji; 

01-10.11.2017r. – przeprowadzenie badania: ankiety wśród rodziców, uczniów                          

i nauczycieli 

13-17.11.2017r. – raport ewaluacyjny, wyniki przedstawione podczas spotkania 

grupowego z radą pedagogiczną 

 

W ramach badania przeprowadzono ankietowanie uczniów kl. IV- VI Szkoły 

Podstawowej w Siedlinie i ich rodziców, ankietowanie uczniów oddziałów 

gimnazjalnych kl. II-III dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi                     

w Siedlinie i ich rodziców, wywiady z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami 

matematyki, analizę dokumentacji: analizy wyników sprawdzianów z matematyki                       

i analizy wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych OKE. 

Dokonano podsumowania wyników badania ewaluacyjnego pod kątem 

określonych w koncepcji ewaluacji kryteriów. 
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WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO 

 

1. BADANIE ANKIETOWE 

A) UCZNIOWIE  

Szkoła podstawowa 

            Liczba ankietowanych: 30 

Uczniowie 
klasy IVa 

Uczniowie 
klasy IVb 

Uczniowie 
klasy V 

Uczniowie 
klasy VI 

Uczniowie 

klasy VIIa 

Uczniowie 

klasy VIIb 

5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 

 

1. Czy Twoje wyniki z matematyki są zgodne z Twoimi możliwościami? 
Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 11 37% 

raczej tak 15 50% 

nie 0 0% 

raczej nie 1 3% 

nie wiem 3 10% 
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Większość ankietowanych uczniów (87%) stwierdziła, że ich wyniki                 

z matematyki są zgodne lub raczej zgodne z ich możliwościami. 3% podali, że 

nie, a 10% nie wie. 

 

2. Czy w domu wykonujesz zadania domowe? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 25 83% 

raczej tak 5 17% 

nie 0 0% 

raczej nie 0 0% 

nie wiem 0 0% 

 

 
 

 Wszyscy ankietowani uczniowie potwierdzili, że wykonują prace 

domowe z matematyki. 

 

3. Czy ilość prac domowych z matematyki uważasz za wystarczającą? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 18 60% 

raczej tak 12 40% 

nie 0 0% 

raczej nie 0 0% 

nie wiem 0 0% 

 



2017/2018  
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 

  

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 6 

 

 

 Wszyscy badani uczniowie uważają, że ilość prac domowych z matematyki jest 

wystarczająca. 

4. Czy Twoim zdaniem, prace  domowe z matematyki służą utrwaleniu wiedzy                                   

i umiejętności zdobytych podczas zajęć? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 17 57% 

raczej tak 10 33% 

nie 1 3% 

raczej nie  1% 

nie wiem 2 6% 
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Zdaniem 90% ankietowanych, prace  domowe z matematyki służą utrwaleniu 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. 4% uważa, że nie, a 6% nie wie. 

5. Czy przygotowujesz się do sprawdzianów z matematyki? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 20 67% 

raczej tak 6 20% 

nie 2 7% 

raczej nie 1 3% 

nie wiem 1 3% 

 

 

87% ankietowany przygotowuje się do sprawdzianów z matematyki, 10% twierdzi, 

że nie, a 3% nie wie. 

6. Czy masz trudności z matematyką? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 2 6% 

raczej tak 4 14% 

nie 10 33% 

raczej nie 13 44% 

nie wiem 1 3% 
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Większość ankietowanych (77%) twierdzi, że nie mają lub raczej nie maja 

trudności z matematyki. Natomiast 20% stwierdziło, że nie lub raczej nie, a 3% nie 

wie. 

7. Na jakie trudności napotykasz w uczeniu się matematyki? 

Odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

% 

zadania z treścią 5 17% 

niezrozumienie poleceń 4 14% 

za mało czasu na wytłumaczenie niezrozumiałych treści 

(zbyt szybkie przechodzenie do następnych tematów) 

4 14% 

brak dyscypliny w klasie 1 3% 

nie napotykam żadnych trudności 1 3% 

Trudności w odrobieniu pracy domowej 2 6% 

brak odpowiedzi 13 43% 
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Ankietowani uczniowie wymieli trudności, jakie napotykają w uczeniu się 

matematyki. Niewielkie grupy wymieniły: zadania z treścią, niezrozumienie poleceń, 

za mało czasu na wytłumaczenie niezrozumiałych treści. 43% nie udzieliło 

odpowiedzi. 

8. Co Twoim zdaniem, umożliwiłoby Ci uzyskiwanie wyższych wyników                                       

z matematyki? 
Odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

% 

zmiana metod pracy nauczycieli 1 3% 

wykorzystanie innych niż dotychczas środków 

dydaktycznych 

3 10% 

większa dyscyplina pracy na zajęciach 5 17% 

zwiększenie wymagań nauczyciela 1 3% 

większa konsekwencja nauczyciela 2 6% 

zmiany w systemie oceniania 2 6% 

większa motywacja uczniów 11 37% 

skuteczniejsza współpraca z rodzicami 3 10% 

brak odpowiedzi 2 6% 
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Zdaniem 37% badanych większa motywacja uczniów umożliwiłaby im uzyskiwanie 

wyższych wyników z matematyki, zdaniem 17% - większa dyscyplina pracy na 

lekcjach. Niewielkie grupy wymieniły również wykorzystanie innych niż dotychczas 

środków dydaktycznych, skuteczniejszą współpracę z rodzicami, większą 

konsekwencję nauczyciela i zmiany w systemie oceniania. 

 

B) RODZICE  
Szkoła podstawowa 

            Liczba ankietowanych: 30 

Rodzice 

uczniów 

klasy IVa 

Rodzice 

uczniów 

klasy IVb 

Rodzice 

uczniów 

klasy V 

Rodzice 

uczniów 

klasy VI 

Rodzice 

uczniów 

klasy VIIa 

Rodzice 

uczniów 

klasy 

VIIb 

5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 

 

1. Czy wyniki z matematyki Pana/Pani dziecka są zgodne z jego możliwościami? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 10 33% 

raczej tak 18 60% 

nie 0 0% 

raczej nie 2 6% 

nie wiem 0 0% 
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93% rodziców stwierdziło, że wyniki z matematyki ich dziecka są zgodne lub raczej 

zgodne z jego możliwościami. Tylko 6% podało, że nie. 

 

2. Czy Pana/Pani dziecko wykonuje zadania domowe? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 24 80% 

raczej tak 5 17% 

nie 0 0% 

raczej nie 1 3% 

nie wiem 0 0% 
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97% badanych rodziców stwierdziło, że ich dziecko wykonuje lub raczej wykonuje 

zadania domowe, a tylko 3% - że nie. 

 

3. Czy ilość prac domowych z matematyki uznaje Pan/Pani za wystarczającą? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 15 50% 

raczej tak 11 37% 

nie 1 3% 

raczej nie 2 6% 

nie wiem 1 3% 

 

 

Według większości (87%) badanych ilość prac domowych z matematyki jest 

wystarczająca. 9% uważa, że nie, a 3% nie wie. 

 

4. Czy w Pani/Pana ocenie, prace  domowe z matematyki zadawane dzieciom 

służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 20 67% 

raczej tak 8 27% 

nie 1 3% 

raczej nie 0 0% 

nie wiem 1 3% 
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Zdaniem 94% ankietowanych rodziców prace  domowe z matematyki zadawane 

dzieciom służą lub raczej służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 

zajęć. Tylko 3% uważa, że nie i 3%  nie wie. 

5. Czy Pana/Pani dziecko przygotowuje się do sprawdzianów z matematyki? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 19 63% 

raczej tak 8 27% 

nie 3 10% 

raczej nie 0 0% 

nie wiem 0 0% 
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 Większość ankietowanych (90%) potwierdziło fakt, że ich dzieci przygotowują 

się do sprawdzianów, a 10% stwierdziło, że nie. 

6. Czy Pan/Pani dziecko ma trudności z matematyką? 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi % 

tak 2 6% 

raczej tak 5 17% 

nie 13 43% 

raczej nie 10 33% 

nie wiem 0 0% 

 

 

 76% ankietowanych uważa, że ich dzieci nie mają lub raczej nie mają trudności 

z matematyką, a 23%, że mają takie trudności. 

 

7. Na jakie trudności napotyka Pana/Pani dziecko w uczeniu się matematyki? 

Odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

% 

zadania z treścią 1 3% 

niezrozumienie poleceń 1 3% 

za mało czasu na wytłumaczenie niezrozumiałych treści 

(zbyt szybkie przechodzenie do następnych tematów) 

4 13% 

brak dyscypliny w klasie 0 0% 

nie napotyka żadnych trudności 2 6% 

trudności w odrobieniu pracy domowej 2 6% 
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brak odpowiedzi 20 67% 

 

 

Ankietowani rodzice podali trudności, jakie napotykają ich dzieci w uczeniu się 

matematyki. Nieliczne grupy podały: za mało czasu na wytłumaczenie 

niezrozumiałych treści, trudności w odrobieniu pracy domowej, zadania z treścią, 

niezrozumienie poleceń. 6% badanych uważa, że ich dzieci nie napotykają trudności. 

8. Co Pana/Pani zdaniem, umożliwiłoby wyższe wyniki nauczania matematyki                         

w naszej szkole?             
Odpowiedzi Liczba 

odpowiedzi 

% 

zmiana metod pracy nauczycieli 2 6% 

wykorzystanie innych niż dotychczas środków 

dydaktycznych 

2 6% 

większa dyscyplina pracy na zajęciach 4 13% 

zwiększenie wymagań nauczyciela 1 3% 

większa konsekwencja nauczyciela 0 0% 

zmiany w systemie oceniania 2 6% 

większa motywacja uczniów 11 37% 

skuteczniejsza współpraca z rodzicami 2 6% 

brak odpowiedzi 3 10% 

Inne, np. zachęcanie do udziału w konkursach 

(szkolnych i pozaszkolnych) – aktywna pomoc 

nauczycieli w przygotowaniu się do nich;  częstsze 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; systematyczne 

3 10% 
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powtarzanie i utrwalanie niezrozumiałych treści; 

większe zaangażowanie nauczyciela na lekcji  -  

zwrócenie uwagi na słabszych uczniów 

 

 

 

Zdaniem 37% ankietowanych wyższe wyniki nauczania matematyki                         

w naszej szkole umożliwiłaby większa motywacja uczniów, a zdaniem 13% - większa 

dyscyplina pracy na zajęciach. Mniej liczne grupy podały zmianę metod pracy 

nauczycieli, wykorzystanie innych niż dotychczas środków dydaktycznych, zmiany w 

systemie oceniania. 10% badanych sugeruje inne, np. 

 zachęcanie do udziału w konkursach (szkolnych i pozaszkolnych) - aktywna 

pomoc nauczycieli w przygotowaniu się do nich;   

 częstsze zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;  

 systematyczne powtarzanie i utrwalanie niezrozumiałych treści;  

 większe zaangażowanie nauczyciela na lekcji  -  zwrócenie uwagi na 

słabszych uczniów. 

 

C) UCZNIOWIE  
Oddziały gimnazjalne 

             Liczba ankietowanych: 30 

1. Czy Twoje wyniki z matematyki są zgodne z Twoimi możliwościami? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

4 10 1 8 7 

13% 33% 3% 24% 21% 
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 46% ankietowanych uczniów uważa, że ich wyniki z matematyki są lub raczej są 

zgodne z ich możliwościami. 27% stwierdziło, że nie lub raczej nie, a 21% nie wie. 

 

 

2. Czy w domu wykonujesz zadania domowe? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

13 12 2 1 2 

43% 40% 6% 3% 6% 

 

 

 Większość (83% badanych) uczniów stwierdziła, że wykonują lub raczej 

wykonują zadania domowe. 9% nie potwierdziło tego faktu, a 6% nie wie. 

3. Czy ilość prac domowych z matematyki uważasz za wystarczającą? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 
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21 8 - - 1 

63% 24% - - 3% 

 

 

Większość ankietowanych (87%) uważa, że ilość prac domowych z matematyki jest 

wystarczająca. 3% nie ma zdania na ten temat. 

4. Czy Twoim zdaniem, prace  domowe z matematyki służą utrwaleniu wiedzy                                   

i umiejętności zdobytych podczas zajęć? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

9 14 3 4 - 

27% 42% 9% 12% - 
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Zdaniem 69% ankietowanych uczniów prace  domowe z matematyki służą 

utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć, ale 21% ma odmienne 

zdanie na ten temat, twierdzą, że nie lub raczej nie. 

 

5. Czy przygotowujesz się do sprawdzianów z matematyki? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

2 14 4 - - 

6% 42% 12% - - 

      

 
 

 48% badanych potwierdziło fakt, że przygotowują się do sprawdzianów, 

natomiast 4%, że nie. 

 

6. Czy masz trudności z matematyką? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

7 3 5 10 5 

21% 9% 15% 30% 15% 
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45% uczniów stwierdziło, że nie mają lub raczej nie mają trudności z matematyką. 

30% ma takie trudności, a 15% nie wie. 

 

7. Na jakie trudności napotykasz w uczeniu się matematyki? 

Trudności podane przez ankietowanych: 

 niechęć do nauki -1uczeń (3%) 

 nie rozumiem tematów – 2 uczniów (6%) 

 duża ilość materiału – 1 uczeń (3%) 

8. Co Twoim zdaniem, umożliwiłoby Ci uzyskiwanie wyższych wyników                                       

z matematyki? 

 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

zmiana metod pracy nauczycieli, 9 27 

wykorzystanie innych niż dotychczas środków 
dydaktycznych, 

5 15 

większa dyscyplina pracy na zajęciach, 9 27 

zwiększenie wymagań nauczyciela, 1 3 

większa konsekwencja nauczyciela,  2 6 

zmiany w systemie oceniania, 5 15 

większa motywacja uczniów, 19 57 

skuteczniejsza współpraca z rodzicami, 3 9 

losowe branie uczniów do tablicy 1 3 

 
Większość ankietowanych uczniów (57%) uważa, że ich większa motywacja 

umożliwiłaby im uzyskiwanie wyższych wyników z matematyki. Po 27% podało, że 
taką możliwość dałaby im zmiana metod pracy nauczycieli i większa dyscyplina pracy 
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na zajęciach. Po 15% podało wykorzystanie innych niż dotychczas środków 
dydaktycznych i zmiany w systemie oceniania. 

 
D) RODZICE  

Oddziały gimnazjalne 
          Liczba ankietowanych: 30 

1. Czy wyniki z matematyki Pana/Pani dziecka są zgodne z jego możliwościami? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

7 17 4 2 - 

23% 57% 13% 7% - 

 

 

 Większość (80%) ankietowanych rodziców stwierdziła, że wyniki z matematyki 

ich dziecka są zgodne z jego możliwościami. 20% uważa, że nie. 

2. Czy Pana/Pani dziecko wykonuje zadania domowe? 

     

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

19 9 1 1 - 

63% 31% 3% 3% - 
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Zdecydowana większość (94%) badanych rodziców potwierdza fakt, że ich dzieci 

wykonują zadania domowe. Tylko 6% uważa, że. 

 

3. Czy ilość prac domowych z matematyki uznaje Pan/Pani za wystarczającą? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

15 9 1 - 5 

50% 31% 3% - 16% 

 

 
Zdaniem 81% ankietowanych ilość prac domowych jest wystarczająca. 

3%, że nie, a 16% nie wie. 

 

4. Czy w Pani/Pana ocenie, prace  domowe z matematyki zadawane dzieciom 

służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

14 11 - 4 1 
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47% 37% - 13% 3% 

 

 
84% rodziców uważa, że prace  domowe z matematyki zadawane dzieciom służą 

utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. 13% nie potwierdziło tego 

faktu,  a 3% nie wie. 

 

5. Czy Pana/Pani dziecko przygotowuje się do sprawdzianów z matematyki? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

18 12 - - - 

60% 40% - - - 

 

 
 Wszyscy badani potwierdzili, że ich dzieci przygotowują się do sprawdzianów                   

z matematyki (odpowiedzi tak lub raczej tak). 
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6. Czy Pan/Pani dziecko ma trudności z matematyką? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM 

5 7 6 10 2 

16% 24% 20% 33% 7% 

 

 

 40% ankietowanych rodziców stwierdziło, że ich dzieci mają trudności                           

z matematyki. 53% uważa, że nie, a 7% - nie wie. 

7. Na jakie trudności napotykają uczniowie w uczeniu się matematyki? 

Trudności wymienione przez ankietowanych: 

 zaległości z lat ubiegłych - 1/3% 

 brak zrozumienia treści  - 2/6% 

 słabe przygotowanie nauczyciela – 1/3% 

 

8. Co Pana/Pani zdaniem, umożliwiłoby wyższe wyniki nauczania matematyki                         

w naszej szkole? 

Odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi 

% 

zmiana metod pracy nauczycieli, 9 30 

wykorzystanie innych niż dotychczas środków 
dydaktycznych, 

9 30 

większa dyscyplina pracy na zajęciach, 8 27 

zwiększenie wymagań nauczyciela, 6 20 

większa konsekwencja nauczyciela,  5 16 

zmiany w systemie oceniania, 6 20 

większa motywacja uczniów, 16 53 

skuteczniejsza współpraca z rodzicami, 5 16 
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Inne, Jakie? … 

- zajęcia dodatkowe -1 /3% 

- zmiana nauczyciela – 1/3% 

- większa współpraca nauczycieli i uczniów- 1/3% 

  
53% badanych uważa, że większa motywacja uczniów umożliwiłoby wyższe wyniki 

nauczania matematyki w naszej szkole, po 30% uważa, że zmiana metod pracy 

nauczycieli i wykorzystanie innych niż dotychczas środków dydaktycznych. 27% 

podało większą dyscyplinę pracy na zajęciach. 

 
 

E) NAUCZYCIELE  

Liczba ankietowanych - 3 

1. Jakie stosuje Pan/Pani sposoby badania osiągnięć edukacyjnych uczniów                               

z matematyki? 
Odpowiedzi Liczba % 

odpowiedzi ustne 3 100 

kartkówki 3 100 

sprawdziany 3 100 

pisemne prace domowe 3 100 

Nauczyciele stosują różnorodne sposoby badania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe. 

 
2. Jakie najczęściej stosuje Pan/Pani metody i formy pracy? 

Metody pracy: 
Odpowiedzi Liczba % 

problemowe 2 66 

praktyczne 3 100 

podająca 2 66 

eksponująca 1 33 

pokaz 1 33 

burza mózgów 3 100 

praca z podręcznikiem 1 33 
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Formy pracy: 
Odpowiedzi Liczba % 

zbiorowa 3 100 

grupowa 3 100 

indywidualna 3 100 

 

 Najczęściej stosowane metody pracy to metody praktyczne, burza mózgów, 

problemowa i podająca; formy: zbiorowa, grupowa i indywidualna. 

 

3. Które z podanych metod i form pracy uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze? 

 

 połączenie metody problemowej oraz metody praktycznej na jednej 

lekcji; 

 wszystkie wymienione w pytaniu 2.; 

 praca w parach; 
 

4. Jakie najczęściej stosuje Pan/Pani środki dydaktyczne podczas zajęć? 

 
Odpowiedzi Liczba % 

plansze tradycyjne i interaktywne 3 100 

prezentacje z działu 1 33 

modele brył 2 66 

karty z cyframi 1 33 

filmy edukacyjne 1 33 

podręcznik 3 100 

 Najczęściej stosowane metody pracy to plansze tradycyjne i interaktywne, 

modele brył i podręcznik. 

 

5. Czy wyniki nauczania matematyki są zgodne z wynikami egzaminów 

zewnętrznych? 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE           NIE WIEM          

- 2 - 1 - 

- 66 - 33 - 
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 Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli wyniki nauczania matematyki 

są raczej zgodne z wynikami egzaminów zewnętrznych, jeden nauczyciel stwierdził, że 

raczej nie. 

6. Na jakie trudności napotykają uczniowie? 
 

 pogłębiające się zaległości w wiadomościach, 

 trudności z zapamiętaniem materiału, 

 nieobecności na zajęciach,  

 nieuważanie na lekcjach, 

 brak umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
 

7. Co Pana/Pani zdaniem, umożliwiłoby wyższe wyniki nauczania matematyki? 

 
Odpowiedzi Liczba % 

zmiana metod pracy, - - 

wykorzystanie innych niż dotychczas środków dydaktycznych, - - 

większa dyscyplina pracy na zajęciach, 1 33 

zwiększenie wymagań nauczyciela, - - 

większa konsekwencja nauczyciela,  - - 

zmiany w systemie oceniania, - - 

większa motywacja uczniów, 3 100 

skuteczniejsza współpraca z rodzicami, 3 100 

inne. Jakie?  - - 

 

 Zdaniem ankietowanych nauczycieli wyższe wyniki nauczania matematyki 

umożliwiłaby większa motywacja uczniów do nauki oraz skuteczniejsza współpraca                     

z rodzicami. Wskazano również większą dyscyplinę pracy na zajęciach. 

 

8. Czy Pan/Pani zdaniem, uczniowie osiągają wyniki na miarę swoich 

możliwości? 

 

TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE           NIE WIEM          

- 3 - - - 

- 100 - - - 
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Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że uczniowie osiągają wyniki na 

miarę swoich możliwości. 

 

 

2. WYWIADY 

A) UCZNIOWIE  

Szkoła Podstawowa 

LICZBA UCZNIÓW - 12 

1. Czy masz trudności w nauce matematyki? Jakie? 
 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie  5 41,6 

Czasem  3 25 

Nie zawsze rozumiem, co tłumaczy nauczyciel. 4 33,3 

Tak  2 16,6 

Nie rozumiem wszystkich zadań z treścią. 2 16,6 

Nie rozumiem niektórych tematów z obliczaniem kątów. 1 8,3 

Nie rozumiem niektórych tematów z obliczaniem ułamków. 1 8,3 

Mam kłopot z dzieleniem z resztą. 1 8,3 

 68% uczniów, z którymi przeprowadzono wywiad, stwierdziła, że mają 

trudności w nauce matematyki, np. nie zawsze rozumieją, co tłumaczy nauczyciel, nie 

rozumieją zadań z treścią, mają problemy z niektórymi działaniami. 42% nie ma takich 

trudności. 

2. Czy nauczyciel motywuje Cię do osiągania wyższych wyników z matematyki?  

W jaki sposób? 
 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 
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Tak 12 100 

Zachęca do poprawy. 2 16,6 

Daje określony czas na zaliczenie danego działu. 1 8,3 

Daje do rozwiązania dodatkowe zadania. 1 8,3 

Zachęca do chodzenia na dodatkowe zajęcia z matematyki. 1 8,3 

Na sprawdzianach są zadania na 6. 2 16,6 

Mogę poprawić słabszą ocenę. 9 75 

 Wszyscy uczniowie potwierdzili fakt, że nauczyciel motywuje ich do  osiągania 

wyższych wyników z matematyki, np. zachęca do poprawy, daje możliwość zaliczenia 

działu dodatkowe zadania do rozwiązania. 75% podało, że mają możliwość poprawy 

oceny. 

3.Czy uczestniczysz w szkole w dodatkowych zajęciach z matematyki? 
 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie 7 58,3 

Zamierzam chodzić. 1 8,3 

Chodzę na korepetycje. 1 8,3 

Tak 2 16,6 

Tak, chodzę na zespół dydaktyczno - wyrównawczy 3 25 

 Większość uczniów nie uczestniczy w szkole w dodatkowych zajęciach                                   

z matematyki. 25% bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, 9% - 

korzysta z korepetycji. 

4. Czy odrabiasz prace domowe z matematyki? Czy nauczyciel kontroluje 
wykonanie tych prac?  

 
Odpowiedzi  Liczba 

odpowiedzi  
% 

Tak, odrabiam. 12 100 

Tak, nauczyciel kontroluje. 7 58,3 
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Tak, na każdych zajęciach nauczyciel kontroluje pracę 
domową. 

2 16,6 

Nie zawsze 1 8,3 

Kontroluje tylko wtedy, gdy ktoś zgłosi nieprzygotowanie 1 8.3 

 Wszyscy uczniowie stwierdzili, że odrabiają prace domowe. 58% potwierdziło, 

że nauczyciel kontroluje wykonanie prac domowych, 17% - na każdych zajęciach. 

5.Co można by zmienić, Twoim zdaniem, w nauczaniu matematyki? 
 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nic 6 50 

Aby więcej zadań było rozwiązywanych na tablicy, a mniej 
zadawanych do domu 

3 25 

Żeby nauczyciel wyjaśniał, a nie kazał samodzielnie 
rozwiązywać zadania w zeszycie i sprawdzał tylko wyniki. 

1 8,3 

Nauczyciel mógłby więcej tłumaczyć na lekcji  1 8,3 

Nauczyciel mógłby więcej czasu poświęcić na lekcji na 
objaśnianie wszystkich zadań 

1 8,3 

Nauczyciel mógłby więcej czasu poświęcić na objaśnianie 
zadań z treścią 

1 8,3 

 
50% badanych uczniów stwierdziło, że nic nie trzeba zmieniać w nauczaniu                         

z matematyki. 25% sugeruje, aby więcej zadań było rozwiązywanych na tablicy,                             

a mniej zadawanych do domu. 

 

B) RODZICE  
Szkoła Podstawowa 

LICZBA RODZICÓW -12 

1. Czy Pana/Pani dziecko ma trudności w nauce matematyki? Jakie? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nie ma 7 58,3 
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niewielkie, czasem nie nadąża za wprowadzanymi tematami. 1 8,3 

dziecko nie zawsze rozumie nowy temat. 2 16,6 

nie zawsze rozumie treści wyjaśniane na lekcji. 1 8,3 

nie rozumie niektórych tematów  2 16,6 

przede wszystkim jest źle tłumaczona przez n-la, dziecko nie 
rozumie wystarczająco tematu 

1 8,3 

tak 3 25 

Większość rodziców (58,3%), z którymi przeprowadzono wywiad, stwierdziła, 

że ich dzieci nie mają trudności w nauce matematyki. Jednak 25% takie trudności 

potwierdziło. Mniej liczna grupa (16,6%) podała, że ich dzieci nie zawsze rozumieją 

nowy temat lub nie rozumieją niektórych tematów. Po 8,3% podało trudności: 

nienadążanie za wprowadzanymi tematami, niezrozumienie treści wyjaśnianych na 

lekcji, złe tłumaczenie przez nauczyciela. 

2.Czy nauczyciel motywuje Pana/Pani dziecko do osiągania wyższych wyników                       
z matematyki? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA ODPOWIEDZI  % 

nie  2 16,6 

nie wiem 2 16,6 

tak 7 58,3 

zachęca do poprawy sprawdzianów i kartkówek 1 8,3 

 Większość rodziców (58,3%) stwierdziła, że nauczyciel motywuje ich dziecko do 

osiągania wyższych wyników  z matematyki. Po 16,6% - że nie lub nie wiedzą. 8,3% 

podało, że nauczyciel  zachęca do poprawy sprawdzianów i kartkówek. 

3.Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w szkole w dodatkowych zajęciach                                 
z matematyki? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nie  7 58,3 

tak 6 50 
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chodzi na dodatkowe zajęcia w szkole, 45 min w miesiącu 1 8,33 

 58,3% rodziców podało, że ich dzieci nie uczestniczą w dodatkowych zajęciach 

z matematyki w szkole. 50% potwierdziło ten fakt, a 8,3% podało, że ich dzieci chodzą 

na dodatkowe zajęcia w szkole, 45 min w miesiącu. 

4. Czy Pana/Pani dziecko odrabia prace domowe z matematyki?  

Czy nauczyciel kontroluje wykonanie tych prac?  

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

tak odrabia 11 91,6 

stara się odrabiać 1 8,3 

tak sprawdza 8 66,6 

nie zawsze sprawdza 1 8,3 

nie sprawdza prac domowych, nie kontroluje wiedzy ucznia 1 8,3 

 Prawie wszyscy badani rodzice (91,6%) stwierdzili, że ich dzieci odrabiają prace 

domowe z matematyki, a 66,6%, że nauczyciel kontroluje wykonanie tych prac. Po 

8,3% podało, że nauczyciel nie zawsze sprawdza, nie kontroluje wiedzy ucznia. 

5.Co można by zmienić, Pana/Pani zdaniem, w nauczaniu matematyki? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nic 4 33,3 

nie mam zastrzeżeń 1 8,3 

lepiej tłumaczyć 1 8,3 

więcej czasu poświęcić na tłumaczenie danego tematu 2 16,6 

przede wszystkim dobrze i zrozumiale przekazywać dzieciom 
wiedzę, tak żeby ją rozumiały i mogły samodzielnie odrabiać 
pracę domową. 

1 8,3 

więcej przykładów w rozwiązywaniu zadań 1 8,3 

więcej czasu poświęcić na tłumaczenie zadań 1 8,3 
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więcej motywacji 1 8,3 

dodatkowe zajęcia 1 8,3 

nie udzieliło odpowiedzi 2 16,6 

Sugestie dotyczące zmian w nauczaniu matematyki to: nic nie zmieniać (33,3% 

badanych), więcej czasu poświęcić na tłumaczenie danego tematu (16,6%). Inne 

sugestie dotyczą dodatkowych zajęć, większej motywacji, lepsze tłumaczenie przez 

nauczyciela i więcej przykładów w rozwiązywaniu zadań. 

 

C) UCZNIOWIE  
Oddziały gimnazjalne 

LICZBA UCZNIÓW - 10 

1. Czy masz trudności w nauce matematyki? Jakie? 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie  6 60 

Tak 4 40 

Nie zawsze rozumiem treści wyjaśniane na lekcji. 1 10 

Potrzebuję więcej czasu, aby zrozumieć niektóre tematy. 2 20 

Nie zawsze wszystko rozumiem na lekcji 1 10 

Z powodu choroby nie opanowałam niektórych działów, 
staram się sama uzupełnić zaległości, korzystam z pomocy 
koleżeńskiej, ale mimo tego wielu rzeczy nie rozumiem 

1 10 

Słabo rozumiem niektóre tematy objaśniane przez nauczyciela. 1 10 

 Większość uczniów (60%), z którymi przeprowadzono wywiad, nie ma 

trudności w nauce matematyki, ale 40% ma takie trudności. Trudności wynikają                        

z niezrozumienia treści wyjaśnianych na lekcji.  

2. Czy nauczyciel motywuje Cię do osiągania wyższych wyników z matematyki?                  
W jaki sposób? 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie 4 40 

Tak 6 60 

Pozwala poprawić większość ocen 1 10 

Na sprawdzianach daje dodatkowe zadania na wyższą ocenę  2 20 

Daje do rozwiązania dodatkowe zadania. 1 10 

Uczęszczam na dodatkowe zajęcia z matematyki. 1 10 

Daje czas na poprawę słabszej oceny 3 30 



2017/2018  
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRYMASA KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W SIEDLINIE 

  

EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 34 

 

 Większość (60%) uczniów stwierdziła, że nauczyciel motywuje ich do osiągania 

wyższych wyników z matematyki, natomiast 40% uczniów nie potwierdza tego faktu. 

30% uczniów podało jako przykład takiej motywacji możliwość poprawy oceny na 

wyższą oraz dodatkowe zadania na wyższą ocenę. 

3.Czy uczestniczysz w szkole w dodatkowych zajęciach z matematyki? 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie 7 70 

Tak, chodzę na zespół dydaktyczno - wyrównawczy 3 30 

 Większość uczniów (70% badanych) nie uczestniczy w szkole w dodatkowych 

zajęciach z matematyki. 30% bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

4. Czy odrabiasz prace domowe z matematyki?  Czy nauczyciel kontroluje 
wykonanie tych prac? 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nie odrabiam. 1 10 

Nie zawsze odrabiam 1 10 

Tak, zawsze odrabiam  1 10 

Tak, odrabiam 6 60 

Tak, odrabiam, jeżeli rozumiem dany temat. 1 10 

Tak, nauczyciel zawsze kontroluje. 1 10 

Tak, kontroluje 3 30 

Jeżeli mam problem z rozwiązaniem zadania i go zgłoszę, to 
nauczyciel wyjaśnia to zadanie na lekcji. 

2 20 

Nauczyciel zawsze tłumaczy zadania, których ktoś nie rozumie 1 10 

Nie zawsze kontroluje 5 50 

 Większość uczniów  (60%), z którymi przeprowadzono wywiad podała, że 

odrabiają prace domowe z matematyki, 50% - że nauczyciel nie zawsze kontroluje 

wykonanie tych prac. 20% stwierdziło, że jeśli mają problem z rozwiązaniem zadania                  

i go zgłoszą, nauczyciel wyjaśnia to zadanie na lekcji. 

5.Co można by zmienić, Twoim zdaniem, w nauczaniu matematyki? 

Odpowiedzi  Liczba 
odpowiedzi  

% 

Nic 4 40 

Nic, jest bardzo dobrze. 1 10 

Aby więcej czasu było na przerobienie danego działu i jego 
utrwalenie 

3 30 

Aby na sprawdzianach były zadania na ocenę celującą 2 20 
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Aby nauczyciel zadawał dodatkowe prace dla chętnych 1 10 

Można zmienić sposób nauczania 1 10 

Bardziej motywować uczniów 1 10 

Aby nauczyciel poświęcał dodatkowy czas (może być przerwa) na 
wytłumaczenie materiału, którego nie rozumiem. 

1 10 

Zmienić nauczyciela 1 10 

  
 Zdaniem 40% uczniów w nauczaniu matematyki nic nie trzeba zmieniać. 30% 

sugeruje, że powinno być więcej czasu na realizację danego działu i więcej czasu na 

utrwalenie materiału. 

 

D) RODZICE  
Oddziały gimnazjalne 

LICZBA RODZICÓW -10 

1. Czy Pana/Pani dziecko ma trudności w nauce matematyki? Jakie? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nie ma 5 50 
tak 4 40 
zaleganie z poprzednim materiałem 1 10 
nie zawsze rozumnie treści wyjaśniane na lekcji 2 20 
wolniej przyswaja wiedzę 1 10 
z obliczeniami procentowymi i skalą 1 10 

 

 Połowa badanych rodziców stwierdziła, że ich dzieci nie mają trudności                           
z matematyki, ale 40% potwierdziło takie trudności. 20% podało, że uczniowie nie 
zawsze rozumieją treści wyjaśniane na lekcji. Inne trudności to zaległości, wolniejsze 
tempo pracy. 

2.Czy nauczyciel motywuje Pana/Pani dziecko do osiągania wyższych wyników  

z matematyki? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nie  3 30 
nie wiem 1 10 
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tak 5 50 

 Połowa rodziców potwierdziła fakt, że nauczyciel motywuje ich dzieci do 

osiągania wyższych wyników z matematyki. 30% zaprzeczyło, a 10% rodziców nie wie. 

 

3.Czy Pana/Pani dziecko uczestniczy w szkole w dodatkowych zajęciach  
z matematyki? 

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

nie  8 80 
tak 2 20 

 Większość rodziców stwierdziła, że ich dzieci uczestniczą w dodatkowych 

zajęciach w szkole. 20% podało, że nie. 

4. Czy Pana/Pani dziecko odrabia prace domowe z matematyki?  

Czy nauczyciel kontroluje wykonanie tych prac?  

 
ODPOWIEDZI  LICZBA 

ODPOWIEDZI  
% 

tak odrabia 8 80 
nie zawsze 1 10 
zazwyczaj tak 1 10 
tak sprawdza 6 60 
nie zawsze sprawdza 2 20 
nie  2 20 

 Większość badanych twierdzi, że ich dzieci odrabiają prace domowe                                

z matematyki i 70% potwierdziło, że nauczyciel sprawdza te prace. Po 20% podało, że 

nie sprawdza lub nie zawsze. 

5.Co można by zmienić, Pana/Pani zdaniem, w nauczaniu matematyki? 

 
Odpowiedzi  liczba 

odpowiedzi  
% 

nic 3 30 
nie mam zdania 1 10 
większa kontrola nad tym, co robią uczniowie podczas 1 10 
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pracy w grupie 
bardziej zrozumiale wytłumaczyć nowy materiał 1 10 
poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie zadań 1 10 
kontrola nad tym co robią uczniowie 1 10 
nie udzieliło odpowiedzi 2 20 

 Sugestie dotyczące zmian w nauczaniu matematyki dotyczą: większej kontroli 

nad tym, co robią uczniowie podczas pracy w grupie, bardziej zrozumiale 

wytłumaczyć nowy materiał, poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie zadań. 30% 

stwierdziło, że nic nie trzeba zmieniać, a 20% nie udzieliło odpowiedzi. 

 

E) NAUCZYCIELE 
LICZBA NAUCZYCIELI - 3 

1. Jak przebiega realizacja podstawy programowej z matematyki? Z jakimi 

treściami podstawy programowej uczniowie mają trudności?                                   

Z opanowaniem jakich umiejętności nie mają problemów? 

 realizacja zgodnie z rozkładami i planami wynikowymi; 

 trudności: zadania tekstowe, które wymagają analizy, czytania ze 

zrozumieniem. 

 umiejętności lepiej opanowane: potęgowanie, liczby rzymskie, 

podzielność liczb, zapis cyfrowy i słowny liczby,  wielocyfrowej, 

mnożenie liczb w zakresie tabliczki mnożenia, rozwiązywanie łatwych 

zadań tekstowych. 

2. Na jakie trudności napotykają uczniowie podczas zajęć matematyki? 

 zaległości z lat ubiegłych, nieobecności na lekcjach lub nieuwagę na 
lekcjach, 

 niewielkie możliwości wielu uczniów, 
 

3. Czy wykorzystuje Pan/Pani technologie ITC na swoich zajęciach? 

 tablica interaktywna, 

 plansze interaktywne, 

 prezentacje, 

 filmy edukacyjne, 

 

4. Jak przebiega Pana/Pani praca z uczniem zdolnym? Jakie są jej efekty? 

 zadania na lekcji o podwyższonej trudności, 
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 praca z nauczycielem na dodatkowych lekcjach - rozwiązywanie zadań                

z konkursów lub dla tzw. dociekliwych, 

 otrzymywanie najwyższych ocen z przedmiotu. 

 

5. Jak przebiega Pana/Pani praca z uczniem słabym? Jakie są jej efekty? 

 udział najsłabszych uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, 

 zadania o niższym stopniu trudności,  

 niższe kryteria oceniania, 

 Wielu z tych uczniów podejmuje próby samodzielnego rozwiązania 

problemu, chętniej uczestniczą w lekcji są bardziej aktywni. 

 

6. W jaki sposób motywuje Pan/Pani motywację uczniów do nauki matematyki? 

 pochwały jako wzmocnienie motywacji,  

 rozmowy motywujące do nauki, 

 podczas kontaktu z rodzicami zachęcanie do współpracy nad uczniem, 

aby więcej czasu poświęcał na naukę w domu. 

 

3. ANALIZA DOKUMENTACJI 

1) SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI 

Szkoła podstawowa 

Z analizy wyników  sprawdzianów z matematyki wynika, że stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności jest w większości sprawdzianów poniżej 60%, 

średnia ocen poniżej 3.0. Tylko w klasach IVa i VIIa wyniki sprawdzianów są 

nieznacznie wyższe. Słabo opanowana wiedza i umiejętności z określonych                                 

w zestawieniach działów programowych może być przyczyną trudności                                       

w przyswajaniu treści z kolejnych działów. 

 

Oddziały gimnazjalne 

Z analizy wyników  sprawdzianów z matematyki wynika, że stopień opanowania 

wiedzy i umiejętności jest w większości sprawdzianów poniżej 60%, średnia ocen 

poniżej 3.0. Tylko w klasie IIga wyniki sprawdzianu są znacznie wyższe. Bardzo niski 

wynik w kl. IIGb (30,4% - średnia ocen 1,53) świadczy o nieopanowaniu wiedzy przez 
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większość uczniów. Słabo opanowana wiedza i umiejętności z matematyki w klasach 

niższych mogą być przyczyną obecnych trudności w przyswajaniu nowych treści 

programowych.  

2) WYNIKI SPRAWDZIANU OKE W KL. VI, ANALIZY WYNIKÓW 

Rok szkolny Wynik 

2015/2016 42% 

2014/2015 45,9% 

2013/2014 47,8% 

 

 

Z analizy wyników z matematyki na sprawdzianie OKE w kl. VI wynika, że wyniki są 

niższe co rok. W ostatnim roku sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016 wynik jest 

najniższy i wynosi 42%. Świadczy to o niskim opanowaniu treści określonych                             

w podstawie programowej. 

 

3) WYNIKI OKE GM-M, ANALIZY WYNIKÓW GM-M 

Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego OKE w części z matematyki                              

w kolejnych trzech wynika, że wyniki z matematyki są bardzo niskie i świadczą                            

o opanowaniu treści określonych w podstawie programowej w niewielkim stopniu. 

Wyniki te mieszczą się w przedziale 22% - 35%, w ostatnim roku są niższe od 

poprzedniego. 
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4) WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OKE 

Porównanie wyników z matematyki z wynikami w innych częściach egzaminu 

 

Wynik egzaminu z matematyki wyniósł 30,7%. Jest to najniższy wynik na tle innych 

części egzaminu. Wynik najwyższy uczniowie osiągnęli w części z języka polskiego – 

69%. Porównując wyniki procentowe z matematyki z wynikami w innych częściach 

egzaminu widać, że umiejętności matematyczne uczniów są tą częścią egzaminu, 

który wypadł najsłabiej. 

 

 

Wynik egzaminu z matematyki wyniósł 34,5%. Jest to najniższy wynik na tle 

innych części egzaminu. Wynik najwyższy uczniowie osiągnęli z j. niemieckiego – 

69,8%. Porównując wyniki procentowe z matematyki z wynikami w innych częściach 
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egzaminu widać, że egzamin z matematyki jest tą częścią egzaminu, która wypadła 

najsłabiej. 

Z porównania wyników z egzaminu OKE z matematyki z ostatnich dwóch lat 

wynika, że wyniki te są najniższe. Świadczy to o bardzo niskim stopniu opanowania 

wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

 

PODSUMOWANIE 

WNIOSKI Z BADANIA EWALUACYJNEGO 

1. Większość ankietowanych uczniów, rodziców i wszyscy nauczyciele stwierdzili, 

że wyniki uczniów z matematyki są zgodne z ich możliwościami.  

2. Trudności z matematyką potwierdziła część ankietowanych uczniów                             

i ich rodziców. Są to: zadania z treścią, niezrozumiałe treści niewytłumaczone 

dobrze przez nauczyciela, zbyt mało czasu na wyjaśnienie trudnych treści, brak 

dyscypliny w klasie, zaległości z lat ubiegłych. 

3. Zdaniem nauczycieli trudności, które uczniowie napotykają to przede 

wszystkim narastające zaległości, nieobecność na zajęciach, nieuważanie na 

zajęciach. 

4. Uczniowie przygotowują się do sprawdzianów oraz wykonują zadania 

domowe, które najczęściej są kontrolowane przez nauczycieli. Zdaniem 

ankietowanych ilość prac domowych jest wystarczająca i służą one utrwaleniu 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć.  

5. Sugestie ankietowanych dotyczące możliwości uzyskiwania wyższych wyników 

to: większa motywacja uczniów, większa dyscyplina pracy na zajęciach, zmiana 

metod pracy nauczyciela, wykorzystanie innych niż dotychczas środków 

dydaktycznych., zmiany w systemie oceniania. 

6. Nauczyciele stosują różne sposoby badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

różne metody i formy pracy, wykorzystują technologię ITC, ale wyniki 

nauczania matematyki nie zawsze są zgodne z wynikami egzaminów 

zewnętrznych. 
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7. Nauczyciele indywidualizują pracę na zajęciach, dostosowują wymagania 

edukacyjne, motywują uczniów, ale efekty tych działań - wyniki badania 

osiągnięć są zbyt niskie. 

8. Z analizy wyników  sprawdzianów z matematyki przeprowadzonych w tym roku 

szkolnym wynika, że stopień opanowania wiedzy i umiejętności jest                              

w większości sprawdzianów poniżej 60% (wyniki nieznacznie wyższe w klasie 

IVa, VIIa i IIga); bardzo niski wynik w kl. IIGb świadczy o nieopanowaniu treści 

programowych przez większość uczniów. 

9. Wyniki z matematyki na sprawdzianie OKE w kl. VI były niskie, wykazują 

tendencję spadkową. 

10. Każdego roku wynik egzaminu z matematyki to najniższy wynik na tle innych 

części egzaminu, co świadczy o bardzo niskim stopniu opanowania wiedzy                       

i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

 

 

WNIOSKI DO PRACY: 

1. Podczas zajęć edukacyjnych z matematyki wyrównywać braki                                          

w wiadomościach i umiejętnościach w celu niwelowania zaległości z lat 

ubiegłych. 

2. W realizacji nowych treści programowych uwzględniać zrealizowane wcześniej 

treści, które zostały opanowane najsłabiej (modyfikacja planów 

wynikowych/rozkładów materiałów). 

3. Na realizację treści trudniejszych przeznaczać więcej czasu podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz uwzględnić te treści w planie pracy 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

4. Stosować więcej zadań z treścią w celu kształcenia u uczniów umiejętności 

logicznego myślenia i umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. 

5. Dokonać samooceny własnej pracy w celu modyfikacji metod i form pracy na 

zajęciach. 
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6. Systematycznie analizować efekty pracy bieżącej w oparciu o częstą kontrolę 

stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności kształconych na 

danych zajęciach (ocena efektów po każdych zajęciach). 

 

Raport opracowała: 

                                                                     Anna Leszczyńska 

Załączniki: 

1. Zestawienie zbiorcze wyników ankiety dla uczniów 

2. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla rodziców 

3. Zestawienie zbiorcze wyników ankiet dla nauczycieli 

4. Zestawienia kart wywiadów 

5. Karty analizy dokumentacji 

 


