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Wprowadzenie – główne informacje o badaniu i celach raportu 

 

Przedmiotem niniejszego raportu jest szeroko rozumiana sytuacja zawodowa 

nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i w gimnazjach. 

Głównym celem opracowania jest próba postawienia socjologicznej diagnozy tej 

grupy zawodowej, poprzez opisanie jej z uwagi na kilka kluczowych aspektów, 

obejmujących między innymi drogę do zawodu nauczyciela, czas poświęcany na 

obowiązki zawodowe, ścieżki awansu, sposoby prowadzenia lekcji oraz warunki 

pracy (w tym: zarobki, klimat panujący w miejscu zatrudnienia, wyposażenie szkoły 

w pomoce dydaktyczne czy stan sal lekcyjnych). Poza wspomnianymi wyżej 

materialnymi i wymiernymi aspektami pracy zawodowej w opracowaniu skupiono 

również uwagę na analizie subiektywnych ocen i opinii nauczycieli na szereg kwestii. 

Dotyczyły one między innymi motywów towarzyszących decyzji o zostaniu 

nauczycielem, oceny merytorycznego przygotowania otrzymanego w czasie studiów 

oraz najważniejszych problemów towarzyszących w pracy z uczniami. Raport 

omawia również metody nauczania matematyki stosowane przez nauczycieli oraz 

opinie na temat ich skuteczności. Ponadto zawiera też analizę zróżnicowania opinii 

na temat istoty matematyki i zdolności matematycznych u uczniów. 

Badanie polskich nauczycieli matematyki zostało przeprowadzone przez 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w ramach międzynarodowego projektu Teacher 

Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) realizowanego w 17 

krajach przez międzynarodową organizację International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA). Badanie TEDS-M w Polsce zostało 

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem i głównym 

koordynatorem projektu jest dr Michał Sitek. Terenową realizację badania 

przeprowadzono w listopadzie 2008 roku.  
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Rozdział 1. Kim są? – podstawowe informacje o badanych 

nauczycielach 
 

Struktura według płci 

W ankiecie wzięło udział 1076 nauczycieli matematyki uczących w szkołach 

podstawowych (39%) i w gimnazjach (61%). Zdecydowaną większość (87%) 

badanej próby stanowiły kobiety. Zarówno w gimnazjach jak i w szkołach 

podstawowych mężczyźni reprezentują nie więcej niż kilkanaście procent tej grupy 

zawodowej (Wykres 1).  

 

Struktura wiekowa 

Grupa badanych nauczycieli matematyki składa się w przeważającej części z 

dwóch wyraźnie dominujących liczebnie kohort wiekowych (Wykres 2). Pierwszą, 

stanowią nauczyciele w wieku pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (34%). Natomiast 

drugą, praktycznie równie liczną grupą są osoby pomiędzy 40 a 49 rokiem życia 

(33%). Osoby znajdujące się w wyżej wymienionych przedziałach wiekowych 

stanowią mniej więcej dwie trzecie wszystkich nauczycieli matematyki – zarówno w 

gimnazjach jak i w szkołach podstawowych. Zdecydowanie mniej liczne są natomiast 

kategorie nauczycieli w wieku poniżej 30 lat (14%) oraz w wieku przedemerytalnym 

(50-59lat – 16%). W próbie znalazł się również nieznaczny odsetek osób w wieku 60 

Wykres 1. Nauczyciele matematyki  - podział z uwagi na płeć  i typ szkoły 

(dane w %)
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i więcej lat (2%). Pod względem struktury wiekowej badanych nauczycieli nie ma 

istotnych różnic pomiędzy szkołami gimnazjalnymi a podstawowymi. 

 

 

 

Staż pracy i praca w innym zawodzie 

Nauczyciel matematyki w Polsce ma przeciętnie 40 lat i przepracował w 

zawodzie nauczycielskim średnio około 16 lat. Zdecydowana większość (80%) 

nauczycieli w swojej karierze zawodowej nie pracowała w żadnym innym zawodzie 

(Wykres 3). Natomiast wśród tych 20%, którzy pracowali również w innym 

zawodzie, istotnie częściej są to nauczyciele starsi w wieku powyżej 50 lat (chi 

kwadrat=26,068; df=4; p<0,05). Przeciętny staż pracy w innym zawodzie wynosił 

około 4,5 roku. 
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Wykształcenie 

Pod względem wykształcenia szkolni matematycy stanowią grupę bardzo 

homogeniczną. Zdecydowana bowiem większość (96%) ukończyła wyższe studia 

magisterskie. Ponadto wśród badanych znalazły się także osoby, które ukończyły 

studia licencjackie lub inżynierskie (3%). Ponadto, na poziomie śladowym w próbie 

reprezentowane były również osoby posiadające wykształcenie powyżej wyższego 

(tj. stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesorski) a także osoby, 

które edukację zakończyły na poziomie kolegium nauczycielskiego. W przypadku 

obydwu grup odsetek takich osób w próbie wynosił mniej niż 1%. W kwestii 

poziomu wykształcenia nauczycieli matematyki brak jest istotnych różnic pomiędzy 

szkołami podstawowymi a gimnazjami. 

 

Stopień awansu zawodowego 

Najwięcej badanych matematyków posiada najwyższy możliwy stopień 

awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego (48%). Natomiast blisko jedna 

trzecia (31%) to nauczyciele mianowani. Znacznie rzadziej występują nauczyciele 
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kontraktowi (18%). Najmniej liczni są stażyści (3%) oraz osoby bez formalnego 

stopnia awansu zawodowego (poniżej 1% ). Podobnie jak w poprzednim przypadku 

nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy osobami uczącymi w gimnazjach i 

szkołach podstawowych (Wykres 4). 

 

 

Na wykresie nie uwzględniono osób bez formalnego stopnia awansu zawodowego z uwagi na 

bardzo małą liczebność tej kategorii (poniżej 1% w całej próbie). 

 

Istnieje natomiast silny istotny statystycznie pozytywny związek pomiędzy 

stopniem awansu zawodowego a wiekiem (rho Spearmana=0,62; p<0,05), który 

wskazuje, że osoby starsze częściej posiadają wyższe stopnie awansu (Wykres 5).  
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*Pojedynczy punkt na powyższym wykresie oznacza jedną osobę. Punkty pogrubione reprezentują więcej 
osób. Im bardziej pogrubiony punkt tym więcej osób jest przez niego reprezentowanych. 
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Rozdział 2. Skąd przychodzą? – droga do zawodu nauczyciela 

matematyki 
 

Pochodzenie społeczne 

Zdecydowana większość nauczycieli to osoby, które w swoim życiu dokonały 

awansu społecznego – blisko 90% nauczycieli osiągnęło wykształcenie wyższe niż 

ich rodzice. 

 Ojcowie ponad połowy badanych nauczycieli matematyki posiadali 

wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Ojciec mniej więcej co 

trzeciego badanego nauczyciela miał wykształcenie średnie (technikum; liceum; 

policealne). Natomiast ojciec zaledwie co ósmego ankietowanego respondenta 

posiadał wykształcenie wyższe. Analiza wykształcenia matek nauczycieli pokazuje 

podobne prawidłowości (Tabela 1). Matki 27% przebadanych nauczycieli 

matematyki posiadały wykształcenie podstawowe, a 17% zawodowe. Natomiast 

matka co trzeciego nauczyciela posiadała wykształcenie średnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób nabycia uprawnień zawodowych 

Większość badanych osób (62%) trafiła do zawodu nauczyciela matematyki 

ukończywszy wyższe studia matematyczne o specjalności nauczycielskiej. Istotna 

część (27%) nabyła uprawnienia nauczycielskie poprzez ukończenie studiów 

podyplomowych przygotowujących do nauczania matematyki.  

TABELA 1 
Wykształcenie rodziców respondenta w chwili, gdy miał 14lat  

 Matka Ojciec 

Podstawowe 27% 22% 

Zasadnicze zawodowe 17% 30% 

Średnie technikum 21% 25% 

Średnie liceum 13% 7% 

Policealne  8% 4% 

Licencjackie lub inżynierskie 3% 3% 

Magisterskie  10% 9% 

Powyżej wyższego (stopień doktora, doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora) 

0,2% 0,2% 

Suma  100% 100% 
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Jedynie niewielka liczba badanych osób deklarowała, że uzupełniała swoje 

uprawnienia w trakcie studiów matematycznych zaliczając dodatkowo wybierany 

blok przedmiotów pedagogicznych (5%) lub po studiach matematycznych – na 

przykład kończąc kurs pedagogiczny (3%).  

Istnieją stosunkowo niewielkie, lecz istotne statystycznie, różnice we wzorach 

dotyczących wejścia do tego zawodu pomiędzy nauczycielami matematyki uczącymi 

w gimnazjach i szkołach podstawowych (chi kwadrat=12,731; df=4 ; p<0,05). 

Różnice te ilustruje wykres 6.  

  

 

 

W celu uzyskania uprawnień do wykonywania pracy nauczycielskiej badani 

byli słuchaczami różnego rodzaju studiów, które  podejmowali w różnej kolejności. 

Najpowszechniej występujące ścieżki edukacyjne prowadzące do zawodu szkolnego 

matematyka przedstawiono na wykresie 7.  

Największa część nauczycieli ukończyła jedynie magisterskie studia dzienne 

(24%). Niemal równie liczą grupę stanowią osoby, które w pierwszej kolejności 

studiowały dziennie na poziomie magisterskim a następnie zaocznie na studiach 

podyplomowych. 8% osób rozpoczynało od dziennych studiów magisterskich a 
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następnie ukończyło zaocznie dwa kierunki podyplomowe. W próbie znalazło się 

także 2% osób, które oprócz dziennych studiów magisterskich ukończyły trzy 

kierunki zaocznych studiów podyplomowych. 6% uczyło się zawodu jedynie na 

zaocznych studiach magisterskich. Tyle samo osób po tego rodzaju studiach 

kończyło także zaocznie studia podyplomowe. Do stosunkowo częściej 

występujących profili należy także ścieżka, w której nauczyciel najpierw rozpoczynał 

dzienne studia licencjackie a następnie uzupełniał swoje wykształcenie do 

magisterskiego na studiach zaocznych. 

 

 

Dlaczego matematyka? – motywacje towarzyszące wyborowi zawodu  

Spośród wielu rozważanych motywów zostania nauczycielem matematyki 

aspekt pracy z dziećmi miał dla większości badanych decydujące znaczenie. Ponad 

90% badanych przyznawało, że był to dla nich powód decydujący lub o dużym 

znaczeniu. Innym decydującym motywem podjęcia pracy w zawodzie była deklaracja 

pozytywnego stosunku do przedmiotu matematyki (80% pozytywnych odpowiedzi 
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na stwierdzenie: kocham matematykę). Stosunkowo często badani nauczyciele duże 

znaczenie przypisywali również wierze w swoje osobiste zdolności pedagogiczne. 

Świadczą o tym wysokie odsetki pozytywnych odpowiedzi na stwierdzenie: uważam, 

że mam talent do nauczania tego przedmiotu (73%). Następnym, często 

wskazywanym motywem wyboru tej drogi zawodowej była opinia, wedle której 

nauczanie matematyki stanowi rodzaj osobistego wyzwania (71%). 

 

Powodami o najmniejszym deklarowanym znaczeniu do zostania 

nauczycielem matematyki były zarobki – 75% badanych przyznało, że ten powód nie 

miał dla nich znaczenia przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu. Innym 
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powodem, który według istotnego odsetka badanych (51%) nie miał żadnego 

znaczenia dla wyboru zawodu nauczyciela matematyki była dostępność ofert pracy. 

W przypadku tego ostatniego ujawniła się istotna różnica pomiędzy nauczycielami 

pracującymi w gimnazjach i szkołach podstawowych (chi-kwadrat=10,132; df=3 

p<0,05). Ci ostatni rzadziej deklarowali, że dostępność ofert pracy nie miała dla nich 

znaczenia. Kwestia dostępności ofert pracy okazała się istotnie różnicować również 

nauczycieli ze względu na wiek i staż pracy w zawodzie: nauczyciele starsi i bardziej 

doświadczeni częściej przyznawali, że dostępność ofert pracy miała dla nich większe 

znaczenie przy wyborze zawodu (dostępność ofert pracy a wiek: rho 

Spearmana=0,17 p<0,05; dostępność ofert pracy a staż pracy: rho Spearmana=0,18 

p<0,05).  

Wyniki analizy czynnikowej1 wskazują, że na podstawie analizy wzorów 

odpowiedzi na powyższe stwierdzenia, można wyodrębnić dwa dosyć spójne 

wewnętrznie typy motywacji, które towarzyszyły badanym nauczycielom przy 

podejmowaniu decyzji o wyborze tego zawodu.  

Z jednej strony są to motywy, które można określić jako idealistyczne (czynnik 

1), a z drugiej zaś strony motywy ekonomiczne (czynnik 2). Otrzymane wyniki 

analizy czynnikowej przedstawiono w tabeli 2. Motywacje idealistyczne 

odzwierciedlają wszystkie te z badanych powodów, które mają charakter 

pozaekonomiczny. Wymiar ten skupia zatem przede wszystkim wskaźniki, w których 

                                                           
1 W dużym uproszczeniu, można analizę czynnikową rozumieć jako metodę analizy korelacji między 
pytaniami, której głównym zadaniem i najważniejszym wynikiem, jest uporządkowanie analizowanych 
pytań w grupy. W idealnym przypadku pytania stosunkowo silnie ze sobą skorelowane są przypisywane 
do tej samej grupy; zaś pytania słabo nawzajem skorelowane do różnych grup. Analiza sposobu 
pogrupowania pytań otrzymanego w wyniku analizy czynnikowej, na ogół pozwala określić wspólny 
motyw/temat przewijający się w pytaniach, które trafiły do tej samej grupy. W analizie czynnikowej 
zakłada się, że każda otrzymana grupa pytań reprezentuje pewien wymiar, który nazywany jest 
czynnikiem. O pytaniach, które trafiły do tej samej grupy mówi się, że są wskaźnikami danego czynnika, 
lub że reprezentują dany czynnik. Poszczególne pytania mogą w różnym stopniu reprezentować czynnik. 
O tym, jak silnie pojedyncze pytanie jest wysycone danym czynnikiem informuje ładunek czynnikowy. W 
sensie statystycznym ładunek czynnikowy wskazuje na stopień związku pomiędzy danym pytaniem z 
jednej strony a czynnikiem z drugiej. Przyjmuje się, że pytanie jest istotnym wskaźnikiem danego 
czynnika jeśli ładunek czynnikowy jest większy lub równy wartości bezwzględnej 0,3. Ponadto ważnym 
wynikiem analizy czynnikowej jest również wielkość wyjaśnionej wariancji. Wartość ta jest wyrażana w 
procentach i informuje o tym jaką część zróżnicowania wskaźników można przypisać danemu czynnikowi. 
Więcej po polsku na temat analizy czynnikowej np.: Górniak J., 2002, My i nasze pieniądze, Kraków: Aureus 
lub Grzęda, M., 2009, Wprowadzenie do eksploracyjnej analizy czynnikowej – przegląd problemów. W: 
Banaszak, H. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy skalowania osiągnięć szkolnych. Warszawa: IFiS 
PAN) 
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podkreślana jest szlachetność i społeczna pożyteczność zawodu nauczyciela oraz to, 

że praca tego rodzaju może dla osoby ją wykonującej stanowić osobiste wyzwanie 

oraz realizację własnych zainteresowań i pasji. Natomiast drugą grupę powodów 

wyboru zawodu nauczycielskiego stanowią  motywy ekonomiczne. Reprezentantami 

tego rodzaju motywacji są stwierdzenia, w których jest mowa o zarobkach, a także o 

dostępności ofert pracy oraz o wysokim bezpieczeństwie socjalnym i stabilności tego 

typu zatrudnienia. Obydwa wyodrębnione wymiary (czynniki) są ze sobą w 

umiarkowanym stopniu liniowo skorelowane (r=0,18). 

 

*analizę czynnikową przeprowadzono metodą największej wiarygodności (Maximum Likelihood); ostateczne rozwiązanie 
uzyskano po przeprowadzeniu rotacji ukośnokątnej (oblimin). Z tabeli usunięto ładunki czynnikowe mniejsze niż 0,30. 

 

W oparciu o przeprowadzoną analizę czynnikową każdemu nauczycielowi, 

który odpowiedział na wszystkie stwierdzenia z tej serii pytań, przypisano pewien 

wynik reprezentujący jego wartość na każdym z dwóch czynników. Wartości 

czynnikowe zostały stworzone w taki sposób, aby średnia dla wszystkich badanych 

wynosiła zero, a także aby zdecydowana większość wyników (ok. 95%) mieściła się 

w przedziale rozciągającym się od -2 do +2. Pozytywne wartości oznaczały większą 

motywację na danym wymiarze, a negatywne mniejszą.  

Następnie przeprowadzono analizę zróżnicowania tych wartości wśród 

nauczycieli. Jej wyniki wskazują, że istnieją istotne różnice pomiędzy nauczycielami 

starszymi i młodszymi w przypadku motywacji ekonomicznych. Zaobserwowano 

TABELA2  Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej. Macierz ładunków czynnikowych* 

 Wyodrębnione czynniki 

 Czynnik1 
 

motywy 
idealistyczne 

Czynnik2 
 

motywy  
ekonomiczne 

Traktuję  nauczanie jako wyzwanie ,714   

Chcę  mieć wpływ na kształtowanie następnych pokoleń ,633   

Lubię  pracować z dziećmi ,631   

Uważam, że mam talent do nauczania ,569   

Kocham  matematykę ,496   

W szkole zawsze byłem dobrym uczniem ,326   

Zachęciły  mnie zarobki   ,686 

Zachęciła mnie dostępność ofert pracy   ,620 

Odpowiada  mi stabilność i bezpieczeństwo związane z zawodem nauczyciela   ,415 

Część wyjaśnionej wariancji 23% 12% 
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umiarkowany pozytywny związek statystyczny pomiędzy motywami 

ekonomicznymi, a wiekiem i stażem nauczycieli (w obydwu przypadkach r=0,11;  

p<0,05). Oznacza to, że starsi nauczyciele byli bardziej skłonni przyznawać, że do 

podjęcia pracy w tym zawodzie zmotywowały ich aspekty ekonomiczne związane z 

tego rodzaju zatrudnieniem. Zróżnicowanie motywacji ekonomicznych w 

poszczególnych kategoriach wiekowych zobrazowano na wykresie 9. Natomiast w 

przypadku motywacji idealistycznych obserwowane różnice pomiędzy różnymi 

grupami badanych nauczycieli okazywały się niewielkie i statystycznie nieistotne.  

 

 

Podsumowując należy podkreślić, że w świetle autodeklaracji dla większości 

nauczycieli największe znaczenie przy wyborze tego zawodu miały motywy 

określane tu mianem idealistycznych – praca z dziećmi, społeczna użyteczność pracy, 

własny rozwój i samorealizacja. Mniejsze znaczenie natomiast miały motywacje 

materialne związane z zarobkami oraz bezpieczeństwem i stabilnością tego rodzaju 

pracy. Istotność tych ostatnich częściej skłonni byli przyznawać nauczyciele starsi i 

bardziej doświadczeni zawodowo. 

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

mniej niż 30 lat 30-39lat 40-49lat 50-59lat 60+

Wykres 9. Motywacja ekonomiczna wyboru zawodu nauczyciela. 
Zróżnicowanie średnich wyników czynnikowych według kategorii 

wiekowych
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Czy są zadowoleni ze swojego zawodu? 

Większość nauczycieli matematyki jest zadowolona z podjętego wyboru 

kariery zawodowej. Świadczy o tym bardzo wysoki (sięgający 80%) odsetek 

twierdzących odpowiedzi na pytanie o to, czy gdyby istniała możliwość ponownego 

wyboru zawodu to czy respondent również zdecydowałby się na wykonywanie 

zawodu nauczyciela matematyki. Dokładny rozkład odpowiedzi na to pytanie 

zaprezentowano na wykresie 10. Odpowiedzi na to pytanie nie są w sposób istotny 

zróżnicowane ani ze względu na typ szkoły (gimnazja – szk. podstawowe), ani ze 

względu na wiek i staż pracy. 

 

  

39%

41%

14%

6%

Wykres 10. Czy gdyby można było cofnąd czas i miałaby Pani 
mozliwośd jeszcze raz zadecydowad o swojej edukacji, to czy 

wybrałaby  Pani/wybrałby Pan zawód nauczyciela?

ZDECYDOWANIE TAK

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

ZDECYDOWANIE NIE
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Rozdział 3. Jak są przygotowani do pracy zawodowej?  
 

Ocena przygotowania do zawodu przez studia  
 

Istotnym celem przeprowadzonego badania nauczycieli matematyki TEDS-M 

było także określenie stopnia, w jakim czują się oni przygotowani do wypełniania 

obowiązków wiążących się z tym zawodem. Aby odpowiedzieć na to pytanie 

respondentom przedstawiano listę kilkunastu kompetencji a następnie proszono, by 

ocenili w jakim stopniu ukończone studia przygotowały ich pod względem tych 

umiejętności. Rozkłady odpowiedzi na każde ze stwierdzeń poruszających tę 

problematykę przedstawia wykres 11.  
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Sposobów komunikowania się z rodzicami i zachęcania 
ich do współpracy 

Umiejętności kierowania klasą i rozwiązywania 
problemów związanych z zachowaniem uczniów

Umiejętności kierowania dyskusją grupową

Pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się 
matematyki

Znajomości technik motywowania uczniów do nauki

Znajomości stylów uczenia się dzieci i młodzieży

Sprawdzania i oceniania postępów uczniów w nauce

Wiedzy o typowych błędach rozumowaniu 
matematycznym uczniów 

Pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Umiejętności planowania rozkładu nauczanego 
materiału na poszczególne lekcje

Umiejętności planowania lekcji

Rozwijania u uczniów umiejętności rozumowania 
matematycznego

Wiedzy matematycznej

Wykres 11. Z perspektywy czasu, jak Pani/Pan sądzi, czy ukooczone przez 
Panią/Pana studia dobrze przygtowały Panią/Pana do nauczania w zakresie: 

(dane w %)

źle raczej źle trudno powiedzied raczej dobrze dobrze
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Odpowiedzi udzielane na serię tych pytań wskazują, że badani nauczyciele 

zdecydowanie najlepiej czują się przygotowani do pracy pod względem wiedzy 

matematycznej (ponad 90% wszystkich odpowiedzi stanowią oceny „dobrze” i 

„raczej dobrze”). Respondenci relatywnie wysoko oceniali również swoje 

umiejętności rozwijania w uczniach rozumowania matematycznego – ponad 70% 

oceniło „dobrze” lub „raczej dobrze” przygotowanie jakie otrzymali w tym zakresie 

podczas studiów. Ponadto, mniej więcej taki sam odsetek badanych pozytywnie 

ocenił swoje przygotowanie pod względem umiejętności planowania lekcji.  

Z rozkładów odpowiedzi na to pytanie wynika również, że badani nauczyciele 

czują się znacznie gorzej przygotowani pod względem kompetencji 

interpersonalnych takich jak: umiejętności komunikowania się z rodzicami i 

wciągania ich do współpracy (prawie 40% wszystkich odpowiedzi stanowią oceny 

„źle” i „raczej źle”); oraz pod względem umiejętności kierowania klasą i 

rozwiązywania problemów związanych z zachowaniem uczniów – w tym przypadku 

oceny „źle” i „raczej źle” stanowią ponad jedną trzecią wszystkich odpowiedzi. 

Ponadto blisko 30% badanych nauczycieli negatywnie oceniło swoje umiejętności 

pracy z uczniem mającym trudności w nauce.  

Analiza zróżnicowania ocen w zakresie odpowiedzi na powyższe pytania 

wykazała, że istnieją istotne różnice między nauczycielami uczącymi w szkołach 

podstawowych i w gimnazjach. Różnice te dotyczą umiejętności radzenia sobie w 

relacjach klasa-nauczyciel oraz rodzice-nauczyciel. Nauczyciele matematyki uczący 

w gimnazjach czują się gorzej przygotowani do swojej pracy niż nauczyciele ze szkół 

podstawowych pod względem umiejętności kierowania klasą i rozwiązywania 

problemów związanych z zachowaniem uczniów (chi kwadrat=13,906; df=4 ; 

p<0,05) oraz pod względem umiejętności komunikowania się z rodzicami (chi 

kwadrat=10,225; df=4 ; p<0,05). Różnice między tymi grupami zilustrowano na 

wykresie 12. 
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Ponadto ocena obydwu omawianych wyżej kompetencji jest również w 

sposób statystycznie istotny związana z wiekiem i stażem zawodowym nauczycieli. 

Nauczyciele starsi i o większym stażu w porównaniu z ich młodszymi i mniej 

doświadczonymi kolegami czują się nieco lepiej przygotowani do współpracy z 

rodzicami swoich uczniów – istnieje pozytywna korelacja pomiędzy oceną stopnia 

przygotowania do współpracy z rodzicami a wiekiem (rho Spearmana=0,11 p<0,05) 

oraz stażem pracy w zawodzie (rho Spearmana=0,10 p<0,05). Podobne 

prawidłowości zachodzą w przypadku pytania o umiejętności związane z 

kierowaniem klasą. Im nauczyciel starszy i bardziej doświadczony, tym lepiej ocenia 

swoje przygotowanie pod tym względem. Korelacja odpowiedzi na to pytanie z 

wiekiem: rho Spearmana=0,08; p<0,05; ze stażem rho Spearmana=0,07 p<0,05.2  

Przeprowadzona analiza czynnikowa wskazała, że w oparciu o sposoby 

odpowiadania respondentów na pytania o stopień przygotowania ich przez studia do 

zawodu nauczyciela pod względem różnych kompetencji można wyróżnić dwie 

                                                           
2
 Wielkości zastosowanych współczynników korelacji wskazują, że prawidłowości nie są silne, jednak są one 

statystycznie istotne. Warto również nadmienid, że przypadku pozostałych pytao z tej baterii nie stwierdzono 
istotnych zależności z wiekiem i stażem nauczycieli. 

48

3838

30

Kierowanie klasą i rozwiązywanie problemów zw. z 
zachowaniem uczniów

Sposoby komunikowania się z rodzicami i 
zachęcania ich do współpracy

Wykres 12. Odsetki odpowiedzi twierdzących ("zdecydowanie tak" + "raczej 
tak")  na pytania o stopieo przygotowania do zawodu nauczyciela przez studia   

(dane w %)
SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
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ogólne grupy tych kwalifikacji. Z jednej strony są to kompetencje, które można 

określić mianem umiejętności komunikacyjnych (czynnik 1), z drugiej zaś 

umiejętności związane z pracą merytoryczną (czynnik 2).  Ostateczny wynik analizy 

czynnikowej wraz z pogrupowanymi wskaźnikami poszczególnych wymiarów 

przedstawia tabela 3.  

Z pierwszym z wyodrębnionych wymiarów są związane stwierdzenia 

dotyczące umiejętności kierowania grupą, skutecznego porozumiewania się z 

uczniami i rodzicami. Natomiast drugim motyw rysujący się w odpowiedziach 

nauczycieli na temat przygotowania do wykonywania zawodu prymy studia jest 

czynnik związany z merytoryczną organizacją pracy nauczycielskiej. Reprezentuje on 

kompetencje związane z umiejętnościami planowania lekcji, rozwijania umiejętności 

uczniów, wiedzy matematycznej, a także sprawdzania i oceniania prac. Obydwa 

wyróżnione wymiary są ze sobą bardzo silnie skorelowane (współczynnik korelacji 

liniowej r=0,66).  

 

*analizę czynnikową przeprowadzono metodą największej wiarygodności (Maximum Likelihood); ostateczne rozwiązanie 
uzyskano po przeprowadzeniu rotacji ukośnokątnej (oblimin). Z tabeli usunięto ładunki czynnikowe mniejsze niż 0,30. 

 

 

TABELA 3 Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej. Macierz ładunków czynnikowych 

 Wyodrębnione czynniki 

 Czynnik1 
 
 

komunikacja  

Czynnik2 
 

organizacja 
merytorycznej  

pracy nauczyciela 

Umiejętność kierowania klasą i rozwiązywania problemów zw. z zachowaniem uczniów 0,94  

Umiejętność komunikowania się z rodzicami 0,88  

Umiejętność kierowania dyskusją grupową 0,85  

Umiejętność pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki 0,59  

Znajomość technik motywowania uczniów do nauki 0,57  

Znajomość stylów uczenia się dzieci i młodzieży 0,52  

Planowanie lekcji  0,77 

Planowanie rozkładu nauczanego materiału na poszczególne lekcje  0,68 

Rozwijanie u uczniów umiejętności rozumowania matematycznego  0,65 

Wiedza matematyczna  0,55 

Wiedza o typowych błędach w rozumowaniu matematycznym uczniów  0,50 

Część wyjaśnionej wariancji 53% 7% 
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W dalszym kroku przeprowadzono analizę zróżnicowania badanych 

nauczycieli na obu wymiarach. W tym celu każdemu badanemu nauczycielowi 

przypisano pewną wartość liczbową, określającą jego wynik na obu czynnikach.3 

Przeprowadzone analizy wykazały, że nauczyciele uczący w szkołach podstawowych 

czują się istotnie lepiej przygotowani pod względem umiejętności komunikacyjnych 

od nauczycieli ze szkół gimnazjalnych. Wskazuje na to zróżnicowanie średnich 

wartości czynnikowych dla wymiaru komunikacja dla obydwu wspomnianych grup 

nauczycieli (t=3,047; df=876; p<0,05). Natomiast w przypadku drugiego czynnika – 

przygotowanie do merytorycznej pracy, zaobserwowane różnice pomiędzy 

nauczycielami ze szkół podstawowych i z gimnazjów są niewielkie oraz okazują się 

statystycznie nieistotne (wykres 11). 

 

 

Podsumowując tę część trzeba podkreślić, że generalnie nauczyciele 

matematyki odczuwają największy niedostatek kompetencji związanych z radzeniem 

sobie w relacjach interpersonalnych – zarówno z uczniami jak również z rodzicami. 

Natomiast pod względem merytorycznym czują się na ogół dobrze przygotowani.  

                                                           
3
 Wyniki czynnikowe zapisano w ten sam sposób i według tych samych reguł co w przypadku opisanym w 

rozdziale 2. 
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komunikacja praca merytoryczna

Wykres 13. Przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela otrzymane w czasie 
studiów. Zróżnicowanie średnich wyników czynnikowych według miejsca pracy

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
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Przygotowanie do nauczania przedmiotu matematyki 

 

Nauczyciele byli również pytani o to, jak oceniają swoje przygotowanie do 

nauczania poszczególnych działów matematyki, które w bardziej lub mniej 

rozbudowanej formie pojawiają się w podstawie programowej dla szkół 

podstawowych i gimnazjów.  

Ogólny obraz wyłaniający się z odpowiedzi udzielanych na to pytanie 

sugeruje, że generalnie w zdecydowanej większości nauczyciele matematyki czują 

się bardzo dobrze przygotowani i kompetentni w zakresie wszystkich działów 

matematyki. W przypadku każdego z przedstawionych do oceny działów ponad 80% 

wszystkich ocen stanowiły odpowiedzi – dobrze i raczej dobrze. Rozkłady 

odpowiedzi na pytania wchodzące w skład tego zestawu wskaźników ilustruje 

wykres 14. 

Do dziedzin, w których nauczyciele najlepiej ocenili swoje kompetencje należą 

równania i nierówności (92% odpowiedzi stanowią oceny dobrze lub raczej dobrze); 

algebra (93%), a także liczby rzeczywiste i całkowite oraz elementy nauki  o 

funkcjach (91%). Ponadto do kategorii, które bardzo dobrze wypadły w powyższej 

ocenie należą również geometria na płaszczyźnie (90%) i na płaszczyźnie (87%) 

ułamki i procenty (88%) oraz elementy analizy matematycznej (87%).  

Natomiast stosunkowo najsłabiej badani nauczyciele oceniają swoje 

przygotowanie do nauczania matematyki, jakie otrzymali w czasie studiów w 

zakresie podstaw statystyki (9% wszystkich ocen stanowiły odpowiedzi źle i raczej 

źle); a ponadto podstaw rachunku prawdopodobieństwa (7%) i teorii mnogości 

(6%). Warto jednak podkreślić, że generalnie oceny nauczycieli w przypadku 

stosunkowo wysokie. 
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Istnieje niewielka, choć statystycznie istotna, korelacja pomiędzy oceną 

przygotowania do pracy nauczyciela matematyki przez studia w zakresie statystyki, 

rachunku prawdopodobieństwa oraz elementów analizy matematycznej z jednej 

strony, a wiekiem i stażem nauczycieli z drugiej – nauczyciele starsi i o większym 

stażu pracy czują się nieco gorzej przygotowania pod względem wymienionych 

wyżej działów matematyki od swoich młodszych mniej doświadczonych kolegów. 

Współczynniki zależności dla wymienionych wyżej zmiennych zamieszczono w 

tabeli 4. 
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GEOMETRIA ANALITYCZNA

ELEMENTY ANALIZY

GEOMETRIA PRZESTRZENNA

GEOMETRIA NA PLASZCZYZNIE

FUNKCJE

ULAMKI I PROCENTY

LICZBY CALKOWITE

LICZBY RZECZYWISTE

ALGEBRA

ROWNANIA I NIEROWNOSCI

Wykres 14. Ocena stopnia przygotowania do nauczania różnych działów matematyki:
Jak Pani/Pan sądzi, na ile dobrze została Pani przygotowana / został Pan
przygotowany na ukooczonych studiach do nauczania niżej wymienionych obszarów
matematyki szkolnej?

źle raczej źle trudno powiedzied raczej dobrze dobrze
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Tabela 4. Wybrane współczynniki zależności między oceną przygotowania do 

nauczania różnych działów matematyki a wiekiem i stażem pracy nauczycieli* 

 wiek staż pracy 

ELEMENTY ANALIZY -,071** -,092** 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIENSTWA -,081** -,092** 

STATYSTYKA -,070** -,084** 

*tabela zawiera współczynniki korelacji rho Spearmana. **p<0,05 
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Rozdział 4.  Na jakich warunkach i w jakiej atmosferze pracują?  
 

Zatrudnienie 

Niemal wszyscy badani matematycy (87%) są zatrudnieni na cały etat. Prawie 

co czwarty (24%) pracuje w więcej niż w jednej szkole – przeważnie w innej szkole 

podstawowej (13%) lub w gimnazjum (10%). 80% spośród nauczycieli pracujących 

w więcej niż jednej szkole, w dodatkowej pracy również uczy matematyki.   

Ponadto badani matematycy wydają się dosyć przywiązani do swojego 

aktualnego, głównego miejsca pracy. W odpowiedzi na pytanie o to czy w ciągu 

ostatniego roku rozważali zmianę pracy, uzyskano tylko 18% odpowiedzi 

twierdzących.  

 

Poziom wynagrodzeń 
 

Według deklaracji przeciętne miesięczne zarobki ankietowanych nauczycieli 

wynosiły 1868 PLN netto. Jeśli z tej grupy wyłączeni zostaną nauczyciele zatrudnieni 

na niepełną część etatu, to wówczas okazuje się, że przeciętne zarobki wynoszą 1986 

PLN. Mediana i modalna rozkładu są na bardzo zbliżonym poziomie i wynoszą 2000 

PLN. Dokładniejsza analiza zróżnicowania dochodów pokazuje, że środkowe 50% 

nauczycieli  (tj. osoby które znalazły się w powyżej 1 i poniżej 3 kwartyla rozkładu) 

zarabia pomiędzy 1,700 a 2300 PLN. Zaobserwowano niewielką, chociaż istotną 

statystycznie różnicę w średnich miesięcznych dochodach nauczycieli pracujących w 

szkołach podstawowych (1941PLN) oraz gimnazjach (2014 PLN); (t=-2,283; df=866; 

p<0,05). W przypadku obydwu grup odchylenie standardowe okazało się niemal 

identyczne z odchyleniem standardowym w całej próbie (ok. 400PLN).  

Dochody nauczycieli matematyki są istotnie związane z wiekiem (r=0,53 

p<0,05), stażem zawodowym (r=0,55 p<0,05) oraz stopniem awansu zawodowego 

(rho Spearmana=0,58 p<0,05).  
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Czas pracy 
 

W przeciętnym tygodniu pracy nauczyciele matematyki spędzają w szkole 

blisko 25 i pół godziny (w godzinach zegarowych), z czego około 14 godzin i 15 

minut zajmuje prowadzenie lekcji. Pozostałą część czasu spędzanego w szkole 

zajmują inne czynności – na ogół sprawozdawczo-administracyjne oraz prace 

związane z przygotowywaniem się do lekcji. Rozkład czasu spędzanego w szkole 

pomiędzy poszczególne czynności przedstawiono na wykresie 15. Zaobserwowano 

istotne różnice w czasie pracy pomiędzy nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjach 

i w szkołach podstawowych. Nauczyciele pracujący w gimnazjach pracują średnio o 

ponad godzinę dłużej niż nauczyciele ze szkół podstawowych. 

 

 

  

czas spędzany w 
szkole 

przeznaczany na 
prowadzenie 

lekcji
56%

planowanie i 
przygotowywanie lekcji 

matematyki
8%

sprawdzanie kartkówek i 
sprawdzianów z matematyki

6%
sprawdzanie prac domowych

2%
zajęcia wyrównawcze i kółka 
zainteresowao z matematyki

4%

zajęcia indywidualne z uczniami 
związane z matematyką

7%

zajęcia związane z inymi 
przedmiotami niż matematyka

5%

spotkania i rozmowy z innymi 
nauczycielami

5%

czynności administracyjno-
sprawozdawcze

7%

czas spędzany w 
szkole 

przeznaczany na 
inne czynności

44%

Wykres 15. Przeznaczenie czasu pracy spędzanego w szkole
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W przeciętnym dniu tygodnia nauczyciele rozpoczynają pracę w szkole mniej 

więcej o 8:30 i kończą około 13.30-13.40. Czas pracy poświęcany na pracę w szkole 

jest w bardzo niewielkim stopniu zróżnicowany w zależności od dnia tygodnia. W 

piątki nauczyciele rozpoczynają pracę przeciętnie o kilka minut wcześniej i 

wychodzą o średnio o 20-30 minut wcześniej w porównaniu z pozostałymi dniami 

tygodnia.  

Nauczyciel matematyki prowadzi średnio około 19 godzin lekcyjnych 

tygodniowo. Około 80% badanych w przeciętnym tygodniu pracy ma od 10 do 25 

lekcji, z czego przeważającą większość stanowią lekcje matematyki (średnio około 

16). Nauczyciele ze szkół podstawowych prowadzą przeciętnie niecałe 18 lekcji – 

jest to o dwie lekcje mniej niż mają nauczyciele z gimnazjów (20). Badani nauczyciele 

deklarowali, że obok matematyki uczą również innych przedmiotów: zwykle są to 

informatyka (szczególnie w szkole podstawowej) oraz fizyka (szczególnie w 

gimnazjum). Bardzo sporadycznie dodatkowymi nauczanymi przedmiotami są: 

biologia i chemia. 

Poza czasem spędzanym w szkole nauczyciele dodatkowo pracują również 

poza szkołą. Czynności związane z pracą, które są wykonywane poza szkołą zajmują 

według deklaracji średnio około 14 i pół godziny w wymiarze tygodniowym. W 

grupie nauczycieli z gimnazjów ilość tego czasu wynosi 15 godzin natomiast wśród 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych około 13 godzin i 50 minut.  

Spośród obowiązków wykonywanych poza szkołą najwięcej czasu zajmuje 

planowanie i przygotowywanie lekcji oraz sprawdzanie kartkówek i sprawdzianów. 

Każda z obydwu tych czynności zajmuje od 3 do 4 godzin tygodniowo. Sprawdzanie 

prac domowych zajmuje około 2 godzin. Istotną część czasu pracy poza szkołą 

nauczyciele poświęcają również na doskonalenie zawodowe (średnio około 2,5 

godziny tygodniowo) oraz na czynności administracyjno-sprawozdawcze (ponad 

półtorej godziny). 
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Percepcja warunków pracy w szkole  
 

W badaniu TEDS-M zbadano również opinie nauczycieli na temat warunków 

pracy i ogólnego klimatu panującego w szkole, w której są zatrudnieni. Respondenci 

byli proszeni o ustosunkowanie się do kilkudziesięciu stwierdzeń, wybierając 

odpowiedzi ze skali od zdecydowanie się nie zgadzam przez raczej się nie zgadzam, 

trudno powiedzieć, raczej się zgadzam do zdecydowanie się zgadzam. Treści 

poszczególnych stwierdzeń oraz szczegółowe rozkłady procentowe odpowiedzi 

przedstawiono na wykresie 16.   

 

Bezpieczeństwo w szkole  i jej okolicach 

Stwierdzenia dotyczyły różnych spraw, związanych z jakością i standardami 

panującymi w miejscu pracy. Między innymi, istotna część stwierdzeń obejmowała 

sprawy związane z bezpieczeństwem i szacunkiem uczniów wobec nauczycieli. 

Zdecydowana większość badanych nauczycieli była zdania, że szkoła i okolica, w 

której uczą należy do bezpiecznych. Świadczą o tym bardzo wysokie odsetki 

twierdzących odpowiedzi na następujące stwierdzenia: czuję się bezpiecznie w tej 

szkole, ta szkoła mieści się w bezpiecznej okolicy, działania podejmowane na rzecz 

bezpieczeństwa w tej szkole są wystarczające. W przypadku każdego tych 

stwierdzeń odsetki odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się i raczej zgadzam się 

wynoszą odpowiednio: 94%, 85% oraz 90%. Nie ma istotnych różnic w 

odpowiedziach na te stwierdzenia pomiędzy nauczycielami uczącymi w gimnazjach i 

szkołach podstawowych. Opinie na temat bezpieczeństwa w szkole i w okolicy, w 

której szkoła się znajduje nie są także istotnie zróżnicowane ze względu na wiek 

nauczycieli.  
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nowości rzadko kiedy są wprowadzane do praktyki nauczania

nauczyciele rzadko uzgadniają ze sobą treści i sposób 
nauczania

w szkole nie kładzie się wyst. nacisku na współpracę 
nauczycieli

mam niewiele do powiedzenia w sprawach dotyczących 
szkoły

rzadko rozmawiam z innymi nauczycielami o potrzebach 
uczniów

w tej szkole o wszystkim decyduje dyrektor

większośd uczniów ma motywację do nauki

budynek i sale wymagaja generalnego remontu

uczniowie w tej szkole dobrze się zachowują

wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe jest 
niewystarczające

większośd uczniów współpracuje z nauczycielami

nauczyciele w tej szkole są innowacyjni

w szkole jest chęd do próbowania nowych podejśd do 
nauczania

nauczycieli prosi się o opinię przy podejmowaniu ważnych 
decyzji 

biblioteka jest dobrze wyoposażona

większośd uczniów odnosi się z szacunkiem do nauczycieli

z komputerów i sprzętu av można korzystad bez przeszkód

ta szkoła mieści się w bezpiecznej okolicy

działania na rzecz bezpieczeostwa w tej szkole są 
wystarczajace

komunikacja między innymi nauczycielami jest dobra

mam mozliwośd regularnej współpracy z innymi 
nauczycielami

czuje się bezpiecznie w tej szkole

Wykres 16. Opinie nauczycieli na temat warunków pracy panujących w 
szkole: W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z następujacymi 

stwierdzeniami dotyczącymi tej szkoły?          (dane w %)

zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się trudno powiedzied raczej zgadzam się zdecydowanie zgadzam się



31 
 

Szacunek uczniów do nauczycieli 

Nieco niższe, choć także dosyć wysokie są odsetki odpowiedzi pozytywnych 

na pytania dotyczące odnoszenia się uczniów wobec nauczycieli. Ponad trzy czwarte 

badanych matematyków przyznała, że większość uczniów współpracuje z 

nauczycielami (76%) oraz odnosi się do nich z szacunkiem (77%). Natomiast ponad 

dwie trzecie było zdania, że uczniowie w szkole w której jest zatrudniony dobrze się 

zachowują (68%). W tej grupie pytań, wskaźnikiem o najniższym odsetku 

odpowiedzi pozytywnych było stwierdzenie mówiące, że większość uczniów ma 

dużą motywację do nauki. W tym przypadku jedynie 46% nauczycieli udzieliło 

odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam lub raczej się zgadzam.  

Z drugiej jednak strony odsetki odpowiedzi najwyższych (zdecydowanie się 

zgadzam) są w przypadku tych stwierdzeń na bardzo niskim poziomie w 

porównaniu z pytaniami o bezpieczeństwo. Odnotowano 23% odpowiedzi 

zdecydowanie się zgadzam na pytanie o szacunek uczniów do nauczycieli i jeszcze 

niższe odsetki w przypadku pytań o współpracę uczniów z nauczycielami (14%) i 

dobre zachowanie (12%) i motywację do nauki (7%).  

Na wszystkie te pytania odsetek odpowiedzi pozytywnych jest istotnie niższy 

wśród nauczycieli uczących w gimnazjach niż w szkołach podstawowych. 

Szczególnie istotne różnice pomiędzy nauczycielami z gimnazjów i ze szkół 

podstawowych występują w przypadku stwierdzenia dotyczącego motywacji 

uczniów do nauki (chi kwadrat=43,408 df=4 p<0,05). Łączne odsetki odpowiedzi 

pozytywnych dla tych pytań zamieszczono na wykresie 17. Wiek nauczycieli nie 

różnicuje w sposób istotny odpowiedzi na te pytania. 
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Wyposażenie szkoły  i stan infrastruktury 

Innym segmentem stwierdzeń w tej serii były pytania dotyczące jakości 

infrastruktury i wyposażenia szkoły. Pytania te obejmowały zarówno stwierdzenia 

dotyczące stanu budynku, w którym mieści się szkoła, jak również wyposażenia w 

literaturę, sprzęt komputerowy i audio video oraz w pomoce naukowe. Blisko dwie 

trzecie nauczycieli deklarowało, że biblioteka w ich szkole jest dobrze wyposażona 

(65%) oraz, że z komputerów i sprzętu znajdujących się w szkole można korzystać 

bez przeszkód (72%) a także, że ani budynek szkoły ani sale lekcyjne nie wymagają 

generalnego remontu (63%). Natomiast jednocześnie 42% badanych było zdania, że 

wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe w szkole jest niewystarczające, przy czym 

39% było zdania przeciwnego. Wzory odpowiedzi na wymienione wyżej wskaźniki 

sugerują, że w opiniach badanych nauczycieli matematyki szkoły, w których pracują 

są na ogół dobrze wyposażone w różnego rodzaju sprzęty i pomoce naukowe. W 

przypadku tych opinii nie występują istotne różnice pomiędzy nauczycielami ze 

względu na miejsce zatrudnienia i wiek. 

81 79
72

57

75 74
66

40

większośd uczniów odnosi 
się do nauczycieli z 

szacunkiem

większośd uczniów 
współpracuje z 
nauczycielami

uczniowie w tej szkole 
dobrze się zachowują

większośd uczniów ma 
motywację do nauki

Wykres 17. Zróżnicowanie odpowiedzi pozytywnych ("raczej się 
zgadzam" i "zdecydowanie się zgadzam") na stwierdzenia dotyczące 

uczniów  (dane w %) 

szkoła podstawowa gimnazjum



33 
 

 

Współpraca między nauczycielami 

Kolejną grupę stwierdzeń tej serii, dającą się wyróżnić ze względu na treść, 

stanowiły opinie na temat współpracy pomiędzy nauczycielami. W przypadku 

każdego ze stwierdzeń należących do tej grupy, odpowiedzi zdecydowanej 

większości nauczycieli wskazują, że w  szkołach ma miejsce efektywna współpraca 

pomiędzy nauczycielami. Szczególnie wysokie – sięgające bowiem 90% – odsetki 

odpowiedzi pozytywnych odnotowano w przypadku stwierdzeń: mam możliwość 

regularnej współpracy z innymi nauczycielami (91%) i komunikacja pomiędzy 

nauczycielami jest dobra (89%). Ponadto na podobnym – bardzo wysokim poziomie 

– zaobserwowano również odsetek odpowiedzi negatywnych na stwierdzenia: 

rzadko rozmawiam z innymi nauczycielami o potrzebach uczniów (86%), w szkole 

nie kładzie się wystarczającego nacisku na współpracę nauczycieli (76%) oraz 

nauczyciele rzadko uzgadniają ze sobą treści i sposób nauczania (65%). Większość 

rozkładów odpowiedzi na te pytania nie jest istotnie zróżnicowana ze względu na 

miejsce zatrudnienia, ani też ze względu na wiek nauczycieli. Jedyny wyjątek w tym 

przypadku stanowi stwierdzenie dotyczące rozmów na temat potrzeb uczniów. 

Nauczyciele młodsi rzadziej niż starsi rozmawiają z innymi nauczycielami o 

potrzebach uczniów (rho Spearmana = -0,081, p>0,05). 

 

Udział nauczycieli w zarządzaniu szkołą 

Następny segment stwierdzeń zadawanych badanym dotyczył roli i udziału 

nauczycieli w procesie administrowania szkołą. W tym przypadku odpowiedzi 

większości respondentów wskazują, że nauczyciele czują się włączani do 

podejmowania ważnych dotyczących szkoły, w której uczą: 70% badanych zgodziło 

się, ze stwierdzeniem mówiącym, że nauczycieli prosi się o opinię przy 

podejmowaniu ważnych decyzji. Natomiast 55% zaprzeczyło stwierdzeniu, że w ich 

szkole o wszystkim decyduje dyrektor; a 61% stwierdzeniu: mam niewiele do 

powiedzenia w sprawach dotyczących szkoły. Istotne różnice pomiędzy 

nauczycielami z gimnazjów i ze szkół podstawowych ujawniły się w przypadku 

stwierdzenia o wszystkim decyduje dyrektor (chi kwadrat=12,261 df=4, p<0,05). W 
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przypadku gimnazjów odsetek osób nie zgadzających się z tym stwierdzeniem 

wynosił 53% a w szkołach podstawowych 58%.  Ponadto nauczyciele młodsi częściej 

niż starsi i bardziej doświadczeni czuli się pomijani i wyłączeni z procesu 

administrowania szkołą (o wszystkim decyduje dyrektor: rho Spearmana= -0,09, 

p<0,05; nauczyciele mają niewiele do powiedzenia: rho Spearmana= -0,06, p<0,05). 

 

Otwartość na nowe metody nauczania 

Ostatnią grupą pytań tej serii były stwierdzenia dotyczące postrzeganego 

stopnia otwartości szkoły na nowe metody i sposoby kształcenia. W przypadku 

każdego ze stwierdzeń należącego do tej grupy pytań, około dwie trzecie lub więcej 

respondentów wyrażało opinie wskazujące na klimat otwartości na nowe metody i 

podejścia do uczenia. 66% zgodziło się ze stwierdzeniem, nauczyciele w tej szkole są 

innowacyjni; zaś 74% że w szkole jest chęć do próbowania nowych podejść do 

nauczania. Natomiast 63% ankietowanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem 

mówiącym, że nowości rzadko kiedy są wprowadzane do praktyki nauczania. W 

przypadku tej grupy stwierdzeń zaobserwowano istotne różnice pomiędzy 

nauczycielami z gimnazjów i ze szkół podstawowych. Nauczyciel z gimnazjów nieco 

częściej wskazywali na otwartość na nowe metody nauczania. Ponadto nauczyciele 

otwartość tę częściej skłonni byli zauważać nauczyciele starsi niż młodsi (jest chęć 

do wypróbowania nowych metod: rho Spearmana=0,11 p<0,05; nauczyciele w tej 

szkole są innowacyjni: rho Spearmana=0,08; p<0,05).  
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Rozdział 5. Jak pracują ? – style nauczania matematyki 
 

Sposoby nauczania matematyki przez nauczycieli analizowano w trzech 

aspektach: metod prowadzenia lekcji, postępowania z pracami domowymi oraz 

współpracy z innymi nauczycielami w procesie dydaktycznym. Na zakończenie tego 

rozdziału zaprezentowano również zgłaszane przez nauczycieli problemy i  

trudności pojawiające się w procesie nauczania matematyki i osiągania celów 

edukacyjnych przewidzianych w programach szkolnych.  

 

Prowadzenie lekcji 
 

Strategie prowadzenia lekcji badano w rozbiciu na pojedyncze poziomy 

nauczania oraz rodzaj szkoły.  W tabeli 9 zamieszczono rozkłady odpowiedzi na serię 

pytań o to w jaki sposób organizują zajęcia w wybranych klasach.  

Na lekcjach matematyki zdecydowanie najczęściej ma miejsce rozwiązywanie 

przez uczniów zadań pod okiem i z pomocą nauczyciela. Około 90% badanych 

deklarowało, że ten sposób prowadzenia zajęć ma miejsce na każdej lub na co 

drugiej, trzeciej lekcji. Jest to najczęściej wskazywany sposób prowadzenia lekcji 

matematyki na każdym poziomie nauki.  

Inną, niemal równie częstą czynnością, której według deklaracji nauczyciele 

poświęcają czas lekcyjny jest sprawdzanie i omawianie prac domowych. I w tym 

przypadku na każdym poziomie nauki powyżej 85% nauczycieli wskazywało, że 

omawia prace domowe przynajmniej na co drugiej lub trzeciej lekcji.  

Do grupy najpowszechniejszych sposobów organizacji pracy w czasie lekcji, 

nauczyciele zaliczyli również samodzielną pracę uczniów nad zadaniami. Ten sposób 

organizowania zajęć był wskazywany przez około trzy czwarte badanych jako 

mający miejsce na co drugiej-trzeciej lekcji lub częściej. Podobnie jak w przypadku 

poprzednich czynności, odsetki te są bardzo zbliżone na każdym poziomie 

nauczania.  
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Kolejną czynnością o relatywnie dużej częstości występowania na lekcjach 

matematyki jest pisanie sprawdzianów i kartkówek. Na każdym poziomie nauki 

około 60% badanych nauczycieli deklarowało, że jego uczniowie piszą sprawdziany i 

kartkówki kilka razy w miesiącu. 

 

Tabela5. Sposoby prowadzenia lekcji matematyki.  

Jak często na Pani/Pana lekcjach matematyki ma miejsce: 

 

Czynności  
Poziom 

nauki* 

na każdej 

lekcji 

co 2-3 lekcje kilka razy w 

miesiącu 

na niektórych 

lekcjach 

nigdy lub 

prawie 

nigdy 

N 

Omawianie prac domowych 4P 73% 17% 2% 8% 0% 104 

5P 56% 34% 4% 6% 0% 131 

6P 54% 33% 6% 8% 0% 143 

1G 61% 25% 5% 8% 1% 222 

2G 56% 30% 7% 8% 0% 199 

3G 51% 35% 7% 7% 0% 204 

Prezentacja nowych treści w formie 
wykładu 

4P 18% 35% 15% 24% 9% 103 

5P 9% 29% 17% 33% 12% 131 

6P 11% 37% 21% 22% 9% 142 

1G 9% 33% 11% 41% 7% 220 

2G 11% 34% 15% 31% 10% 199 

3G 8% 30% 20% 34% 9% 201 

Rozwiązywanie przez uczniów zadań 

z pomocą nauczyciela 

4P 73% 18% 1% 7% 1% 104 

5P 67% 22% 2% 8% 1% 131 

6P 74% 13% 6% 6% 1% 143 

1G 75% 17% 4% 4% 1% 220 

2G 80% 11% 4% 5% 0% 199 

3G 77% 12% 2% 8% 0% 203 

Samodzielne rozwiązywanie zadań 

przez uczniów 

4P 49% 27% 14% 10% 1% 104 

5P 49% 25% 9% 15% 2% 131 

6P 54% 25% 14% 7% 0% 143 

1G 53% 26% 8% 12% 1% 222 

2G 56% 22% 9% 14% 1% 199 

3G 53% 24% 12% 11% 0% 203 

Praca w grupach 4P 3% 14% 26% 50% 8% 104 

5P 2% 8% 43% 43% 5% 131 

6P 4% 13% 41% 41% 2% 143 

1G 1% 6% 38% 47% 8% 221 

2G 2% 9% 35% 50% 5% 199 

3G  0% 6% 36% 53% 6% 204 

Praca z komputerem 4P 0% 4% 6% 43% 47% 104 

5P 1% 1% 10% 50% 39% 131 

6P 0% 3% 8% 50% 39% 143 

1G 1% 1% 6% 43% 50% 221 

2G 1% 1% 6% 35% 58% 198 

3G 0% 2% 8% 37% 53% 202 

Dyskusja uczniów na temat 

zagadnienia, problemu 
matematycznego 

4P 22% 24% 22% 31% 1% 104 

5P 28% 23% 22% 25% 2% 131 

6P 23% 20% 25% 29% 3% 142 

1G 29% 20% 20% 29% 2% 221 

2G 27% 21% 18% 32% 3% 199 

3G 30% 17% 19% 32% 2% 204 

Rozwiązywanie kartkówek i 

sprawdzianów 

4P 1% 19% 63% 18% 0% 102 

5P 2% 21% 60% 18% 1% 131 

6P 0% 21% 58% 20% 1% 143 

1G 1% 13% 61% 23% 2% 222 

2G 1% 17% 60% 21% 1% 199 

3G 1% 12% 66% 21% 1% 203 

* W kolumnie poziom nauki zastosowano następujące oznaczenia: 4P – 4 klasa szkoły podstawowej; 5P – 5 klasa szkoły 
podstawowej; 6P – 6 klasa szkoły podstawowej; 1G – 1 klasa gimnazjum; 2G – 2 klasa gimnazjum; 3G – 3 klasa gimnazjum. 
Rozkłady na poszczególne pytania obliczano osobno dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych i w gimnazjach. 

  



37 
 

Natomiast do zdecydowanie najrzadziej występujących sposobów organizacji 

lekcji nauczyciele zaliczyli pracę uczniów z komputerami – około 90% badanych 

wskazywało, że w czasie prowadzonych przez nich zajęć praca z komputerem 

odbywa się na niektórych lekcjach lub wcale.  

Innymi formami pracy, po które badani nauczyciele stosunkowo rzadko 

sięgają w czasie lekcji, jest praca grupowa uczniów. W tym przypadku odsetki 

nauczycieli wybierających odpowiedzi „na niektórych lekcjach” oraz „nigdy lub 

prawie nigdy” są zróżnicowane w zależności od poziomu nauki – ta forma pracy jest 

rzadziej stosowana w gimnazjach niż w szkołach podstawowych.  

Nauczyciele matematyki sięgają stosunkowo rzadko wprowadzają nowe 

zagadnienia w formie wykładów oraz pozwalają na dyskutowanie przez uczniów 

zagadnień i problemów matematycznych. W przypadku wykładów odsetki 

odpowiedzi „na niektórych lekcjach” i „nigdy lub prawie nigdy” wahają się od 31% na 

poziomie szóstej klasy szkoły podstawowej do 48% na poziomie pierwszej klasy 

gimnazjum. Natomiast w przypadku dyskusji uczniów obydwa wyżej wymienione 

końcowe punkty skali były wskazywane przez mniej więcej trzecią część badanych 

niezależnie od poziomu nauki na którym nauczyciel prowadzi zajęcia.  

 

Prace domowe 

W zdecydowanej większości przypadków badani nauczyciele przywiązują 

dużą wagę do regularnego odrabiania przez uczniów prac domowych (wykres 18). 

Ponad 80% badanych nauczycieli twierdzi, że sprawdza czy prace domowe zostały 

odrobione na każdej lub prawie każdej lekcji.  

Natomiast 50% daje swoim uczniom również informację zwrotną na temat 

popełnianych przez nich błędów i rozwoju ich umiejętności. Znacznie rzadziej 

uczniowie są proszeni przez nauczycieli o to, aby poprawiali zadawane im prace 

domowe w trakcie lekcji.  

Zaledwie co czwarty nauczyciel wystawia swoim uczniom regularnie oceny za 

zadania domowe. W większości przypadków (ponad 60%) ma to miejsce jedynie 
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sporadycznie, a niemal co ósmy badany deklaruje, że nigdy nie stawia uczniom ocen 

za pracę wykonywaną w domu.  

Do najrzadziej wykorzystywanych sposobów pracy z zadaniami domowymi 

należy również wykorzystywanie zadań domowych jako podstawy do dyskusji  

zagadnień i problemów matematycznych. 

 

Nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie wykorzystywanych strategii 

postępowania z pracami domowymi pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół 

podstawowych a także pomiędzy nauczycielami, którzy w różny sposób dotarli do 

zawodu nauczyciela matematyki. Jedyną niezbyt silnie – choć statystycznie istotnie – 

różnicującą  zmienną okazał się wiek nauczycieli. Nauczyciele starsi nieco częściej 

niż młodsi proszą uczniów o poprawianie prac domowych w trakcie lekcji (rho 

Spearmana= -0,09 p<0,05) a także wykorzystują prace domowe jako podstawę do 

prowadzenia dyskusji w klasie (rho Spearmana= -0,06 p<0,05). 
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12
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1

0

wykorzystywanie pracy domowej jako podstawy do 
dyskusji na lekcji

stawianie uczniom ocen na podsrtawie prac 
domowych

poprawianie przez uczniów pracy domowej w 
czasie lekcji

sprawdzanie prac i dawanie uczniom informacji 
zwrotnej o popełnionych błędach

sprawdzanie czy prace domowe zostały odrobione

Wykres 18. Sposoby pracy z zadaniami domowymi.
Jak często robi Pani/Pan następujące rzeczy związane z pracami
domowymi Pani/Pana uczniów? (dane w %)

zawsze lub prawie zawsze czasami nigdy lub prawie nigdy
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Współpraca z innymi nauczycielami 

Spośród wielu różnych form kooperacji badani nauczyciele w zdecydowanej 

większości przyznawali, że radzą się swoich kolegów najczęściej w sprawach 

wychowawczych. Ponad 80% badanych deklarowało, że przynajmniej kilka razy w 

miesiącu rozmawia z innymi nauczycielami na temat sposobów rozwiązywania 

problemów związanych z zachowaniem się uczniów.  

Spośród zagadnień związanych bezpośrednio z uczeniem matematyki 

najczęściej spotykanymi formami współpracy są rozmowy na temat tego w jaki 

sposób uczyć wybranego pojęcia lub zagadnienia matematycznego, a także rozmowy 

z nauczycielami innych przedmiotów na temat wspólnych treści nauczania i 

powiązań pomiędzy nauczanymi przedmiotami oraz wspólne ustalanie wymagań 

wobec uczniów. W przypadku każdej z tych trzech form współpracy około 40% 

badanych matematyków deklarowało, że w ich przypadku ma ona miejsce 

przynajmniej dwa lub trzy razy  w miesiącu (wykres 19).  
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oglądanie lekcji prowadzonej przez innego nauczyciela

zapraszanie innego nauczyciela na prowadzona przez 
siebie lekcję

wspólna praca nad przygotowaniem sprawdzianów i 
kartkówek z matematyki

wspólna praca nad materiałami do nauczania 
matematyki

wspólne ustalnie wymagao wobec uczniów

rozmowa z nauczycielami innych przedmiotów o 
wspólnych treściach nauczania i powiązaniach między …

rozmowa o tym jak uczyd konkretnego pojęcia lub 
zagadnienia matematycznego

rozmowa o sposobach rozwiązania problemów 
wychowawczych

Wykres 19. Formy współpracy między nauczycielami
Jak często współpracuje Pani/Pan z innymi nauczycielami w
następujących sprawach? (dane w %)

raz w tygodniu lub częściej 2-3 razy w miesiącu kilka razy w roku nigdy lub prawie nigdy
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Do sposobów współpracy stosunkowo najrzadziej występujących należą 

natomiast współpraca nad przygotowywaniem sprawdzianów i kartkówek, a także 

wzajemna obserwacja sposobów prowadzenia lekcji. W przypadku każdej z tych 

czynności około 40% wszystkich deklaracji stanowią te stwierdzające, że ten rodzaj 

współpracy pomiędzy nauczycielami praktycznie się nie zdarza. 

 

Trudności w uczeniu matematyki 

Z deklaracji nauczycieli wynika, że w przypadku większości wymaganych 

przez programy szkolne umiejętności matematycznych nie odczuwają oni większych 

trudności z ich  uczeniem.  

Istnieje jednak pewna grupa umiejętności postrzeganych przez nauczycieli 

jako kompetencje stosunkowo trudne do nauczania. Należą do nich rozumienie i 

umiejętność interpretacji pojęć matematycznych, przekładanie tekstu zadania na 

działania i równania matematyczne oraz wyciąganie wniosków z kilku informacji 

podanych w różnej postaci. W przypadku każdej z tych umiejętności od 30%-40% 

badanych nauczycieli twierdziło, że uczenie ich sprawia im trudności.  

Zmiennymi, które w sposób istotny różnicują opinie nauczycieli na temat 

trudności w nauczaniu poszczególnych umiejętności są wiek i staż pracy: starsi 

nauczyciele istotnie częściej niż młodsi postrzegają poszczególne cele edukacji 

matematycznej jako sprawiające problemy dydaktyczne. 
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W szczególności, jako nie sprawiające większych problemów dydaktycznych 

badani nauczyciele wymieniali uczenie umiejętności wykonywania prostych działań 

w pamięci oraz stosowania pisemnych algorytmów działań matematycznych (w 

obydwu przypadkach ponad trzy czwarte wszystkich odpowiedzi stanowiły 

odpowiedzi zdecydowanie nie sprawia trudności oraz raczej nie sprawia trudności).  

Kolejną grupę umiejętności, którą również zdecydowana większość 

nauczycieli oceniła jako stosunkowo prostą w nauczaniu stanowią kompetencje 

związane z prostym rozumowaniem złożonym z niewielkiej liczby kroków a także 

umiejętności związane z formułowaniem odpowiedzi na zadania i prawidłowym 

zapisem wyników jak również stosowaniem prostych algorytmów obliczeniowych w 
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Wykres 20. Trudności w nauczaniu matematyki.
Czy sprawia Pani/Panu trudnośd osiąganie niżej wymienionych celów
edukacji matematycznej u swoich uczniów? (dane w %)

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzied raczej tak zdecydowanie tak
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sytuacjach praktycznych. W przypadku wyżej wymienionej grupy umiejętności około 

dwie trzecie respondentów twierdziło, że uczenie ich nie sprawia większych 

problemów. Następny segment skupiający kilka różnych rodzajów kompetencji 

matematycznych charakteryzuje się tym, że od 55% do 60% respondentów 

wskazywało, że ich nauczanie nie stanowi problemu. Skupione są w nim następujące 

umiejętności: ustalanie kolejności czynności, w tym obliczeń prowadzących do 

rozwiązania problemu; stosowanie poznanych wzorów i zależności; dobieranie 

odpowiedniego modelu matematycznego do prostej sytuacji; znajomość 

podstawowej terminologii oraz interpretacja i przetwarzanie informacji tekstowych, 

liczbowych i graficznych.  
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Rozdział 6. Co sądzą o matematyce i naturze ludzkich zdolności ? 
 

Czym jest matematyka? 
 

Badani nauczyciele odpowiadali również na serię pytań, których celem było 

poznanie ich opinii na temat tego na czym polega istota matematyki. Stwierdzenia 

oraz rozkłady odpowiedzi na nie przedstawiono poniżej na wykresie 21. 
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wiele aspektów matematyki ma znaczenie praktyczne

zadania matematyczne można poprawnie rozwiązad na wiele
sposobów

Wykres 21.  Opinie na temat matematyki. 
Czy  zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi natury 
matematyki?                                       (dane w %)

zdecydowanie nie zgadzam się nie zgadzam się raczej nie zgadzam się raczej zgadzam się zgadzam się zdecydowanie zgadzam się
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Uzyskane rozkłady odpowiedzi na pytania z tej serii wskazują, że badani 

nauczyciele w zdecydowanej większości postrzegają matematykę przede wszystkim 

jako elastyczną dyscyplinę akademicką o dużym znaczeniu praktycznym. Świadczą o 

tym bardzo wysokie odsetki odpowiedzi twierdzących (sięgające blisko 100%) na 

takie opinie jak: wiele aspektów matematyki ma znaczenie praktyczne czy 

matematyka pomaga w rozwiązywaniu codziennych zadań i problemów. Odpowiedzi 

na obydwa te stwierdzenia nie są w istotny sposób zróżnicowane ani ze względu na 

miejsce zatrudnienia ani ze względu na wiek i staż respondentów.  

Bardzo wielu nauczycieli było zdania, że matematyka jest dziedziną mającą 

ścisły i logiczny charakter, choć z drugiej strony niemal w takim samym stopniu 

podkreślali również jej elastyczność i kreatywną stronę. Z jednej bowiem strony o 

takim poglądzie świadczą wysokie odsetki pozytywnych odpowiedzi na następujące 

stwierdzenia: logiczna ścisłość i precyzja to podstawa matematyki (95% odpowiedzi 

pozytywnych), matematyka wymaga dużej praktyki, poprawnego stosowania 

procedur i sposobów rozwiązywania zadań (91% odpowiedzi pozytywnych).  

Natomiast dowodem na potwierdzenie drugiego wspomnianego aspektu 

matematyki – wskazującego przede wszystkim na jej elastyczność, innowacyjność i 

kreatywność – są niemal równie wysokie odsetki odpowiedzi pozytywnych na takie 

stwierdzenia jak: zadania matematyczne można poprawnie rozwiązać na wiele 

różnych sposobów (99%), w matematyce można wiele rzeczy odkryć i wypróbować 

samodzielnie (92%), rozwiązując zadania matematyczne można odkryć nowe rzeczy 

– np. związki, zasady, koncepcje (94%), matematyka to kreatywność i nowe idee 

(94%). W przypadku tej grupy stwierdzeń nie odnotowano istotnych różnic 

pomiędzy nauczycielami uczącymi w szkołach podstawowych i w gimnazjach. 

Natomiast wiek okazał się zmienną istotnie różnicującą oceny nauczycieli tylko w 

przypadku jednego stwierdzenia – mówiącego o logicznej ścisłości i precyzji 

matematyki. Opinia ta jest zdecydowanie częściej podzielana przez starszych 

nauczycieli niż młodszych (Rho Spearmana=0,17 p<0,05). Odsetek opinii 

zdecydowanie zgadzam się w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zaprezentowano na wykresie 22.  
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Relatywnie najmniej pozytywnych odpowiedzi odnotowano w przypadku 

pytań, w których matematykę przedstawiano przede wszystkim jako zbiór pewnych 

ustalonych procedur czy heurystyk, które w przypadku  prawidłowego ich 

stosowania prowadzą do rozwiązania problemów czy zadań. Do grona tego rodzaju 

stwierdzeń należą między innymi: matematyka to uczenie się, zapamiętywanie i 

stosowanie (83%), matematyka jest zbiorem zasad i procedur, które mówią jak 

rozwiązać zadania i problemy (85%), rozwiązując zadania matematyczne trzeba 

znać prawidłową procedurę, inaczej można się zgubić (68%) oraz matematyka to 

pamiętanie i stosowanie definicji, wzorów, faktów matematycznych i procedur 

(64%). Istotne statystycznie różnice zachodzą pomiędzy nauczycielami z gimnazjów 

i ze szkół podstawowych w przypadku stwierdzenia mówiącego, że natura 

matematyki to uczenie się, zapamiętywanie i stosowanie (chi-kwadrat= 11,922 df=5 

p<0,05). Nauczyciele uczący w szkołach podstawowych są bardziej skłonni podzielać 

tę opinię niż nauczyciele z gimnazjów. Poza tym nauczyciele starsi częściej niż 

młodsi uważają, że aby rozwiązać zadanie matematyczne trzeba znać prawidłową 

procedurę (rho Spearmana = 0,10 p<0,05).  

 

 

26%

33%

40%

47%

52%

mniej niż 30 lat 30-39lat 40-49lat 50-59lat 60+

Wykres 22. Logiczna ścisłość i precyzja to podstawa matematyki. 
Odsetek odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam według grup wiekowych
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Opinie na temat zdolności matematycznych 
 

Ostatnim zagadnieniem badawczym poruszanym w kwestionariuszu 

nauczycieli były zdolności matematyczne. Kwestia ta została zbadana za pomocą 

serii składającej się z siedmiu stwierdzeń dotyczących natury zdolności 

matematycznych u ludzi. Poszczególne stwierdzenia oraz  procentowe rozkłady 

odpowiedzi na nie przedstawiono poniżej na wykresie 23.  
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ponieważ starsi uczniowie potrafią rozumowac 
abstrakcyjnie, stosowanie modeli konkretnych i 
pomocy wizualnych staje się mniej potrzebne

na ogół chłopcy radzą sobie z 
matematyką lepiej niż dziewczęta

tylko zdolniejsi uczniowie mogą z pożytkiem
uczyd się rozwiązywania wieloetapowych zadao 

i problemów

matematyka to przedmiot, w którym wrodzone 
zdolności liczą się dużo bardziej niż wysiłek

aby byd dobrym z matematyki, 
trzeba mied coś w rodzaju "matematycznego 

umysłu"

zdolności matematyczne to coś, 
co pozostaje względnie stałe przez całe życie

niektórzy ludzie są dobrzy 
w matematyce a inni nie

Wykres 23. Opinie na temat zdolności matematycznych
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi osiągnięć
uczniów w matematyce w szkole podstaowej i gimnazjum? (dane w %)

zdecydowanie nie zgadzam się nie zgadzam się raczej nie zgadzam się raczej zgadzam się zgadzam się zdecydowanie zgadzam się
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Spośród wszystkich opinii z tej serii zaprezentowanych respondentom 

największy odsetek odpowiedzi aprobujących (około trzy czwarte lub więcej) 

uzyskały stwierdzenia mówiące o tym, że zdolności matematyczne mają charakter 

wrodzony. Do grupy tych stwierdzeń należą: niektórzy ludzie są dobrzy w 

matematyce, a inni nie (84%), zdolności matematyczne to coś, co pozostaje 

względnie stałe przez całe życie (81%), aby być dobrym z matematyki, trzeba mieć 

coś w rodzaju "matematycznego umysłu" (73%).  

Natomiast w przypadku pozostałych czterech stwierdzeń większość stanowiły 

odpowiedzi negujące opinie w nich zawarte. Stwierdzeniem odrzucanym w 

największym stopniu (77% odpowiedzi negatywnych) okazała się następująca 

opinia: ponieważ starsi uczniowie potrafią rozumować abstrakcyjnie, stosowanie 

modeli konkretnych i pomocy wizualnych staje się mniej potrzebne. Inną opinią 

stwierdzeniem niemal równie często odrzucaną jest opinia dotycząca wedle której, 

częściej uzdolnieni matematycznie są chłopcy. Odnotowano 72% odpowiedzi 

przeczących opinii: na ogół chłopcy radzą sobie z matematyką lepiej niż dziewczęta. 

Z rozkładu odpowiedzi na przytoczone dotychczas stwierdzenia wynika, że 

nauczyciele matematyki na ogół uważają, że występuje coś takiego jak wrodzone 

zdolności matematyczne. Jednocześnie zaprzeczają opiniom, według których pewne 

cechy (jak na przykład określona płeć czy starszy wiek) szczególnie sprzyjały 

lepszemu rozumieniu matematyki. 

Nauczyciele zaprzeczali także opiniom, według których wrodzone zdolności są 

dużo ważniejsze niż wysiłek i praca włożony w rozumienie matematyki. Z opinią, że 

matematyka to przedmiot, w którym wrodzone zdolności liczą się dużo bardziej niż 

wysiłek nie zgodziło się 57% pytanych. Natomiast w przypadku stwierdzenia: tylko 

zdolniejsi uczniowie mogą z pożytkiem uczyć się rozwiązywania wieloetapowych 

zadań i problemów odnotowano 62% odpowiedzi negatywnych. 

 W przypadku powyższych opinii nie występują istotne różnice 

pomiędzy nauczycielami uczącymi w gimnazjach i w szkołach podstawowych. 

Jednocześnie większość z badanych stwierdzeń jest w sposób istotny skorelowana 

pozytywnie z wiekiem i stażem pracy nauczycieli. 


