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OBUT 2013, TIMSS, PIRLS 



Po co OBUT 

Cele OBUT 

dostarczenie szkołom: 

• profesjonalnych narzędzi badania umiejętności 
językowych i matematycznych trzecioklasistów 

• danych pozwalających na odniesienie osiągnięć uczniów 
szkoły do osiągnięć m.in. badanej populacji 

• wskazań do interpretacji i wykorzystania wyników  
w pracy dydaktycznej 

• wyników badania pozwalających szacować EWD 



Materiały wspierające  

 

• zamieszczanie na stronie badania materiałów 
dodatkowych – między innymi dotyczących współpracy 
nauczycieli klas III z nauczycielami języka polskiego  
i matematyki klas IV-VI 

• opublikowanie raportu  
ogólnopolskiego 

 



Plan prezentacji 

• Możliwości diagnozowania umiejętności uczniów  
– na przykładzie zadań matematycznych OBUT 

• Co jest najważniejsze w podstawie programowej? 

• Problem wczesnej edukacji matematycznej  
– na podstawie badań: TEDS-M, TIMSS i OBUT 

• Dlaczego nauczyciele pierwszego i drugiego etapu 
edukacyjnego mają o czym ze sobą rozmawiać? 

• Integralność programu od 1 do 6 klasy 

• Propozycja IBE współdziałania ze szkołami 

 



Wyniki testu matematycznego 
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liczba punktów 

Procentowy rozkład punktów zdobytych w badaniu umiejetności matematycznych 



Wyniki zdań 

Zadanie z obszaru Sprawność rachunkowa 

Zadanie 1.  

W każde okienko wpisz taką cyfrę, aby wynik był 

poprawny. 

 

 

Celem zadania było sprawdzenie, jak uczeń radzi sobie z dodawaniem 

i odejmowaniem pamięciowym w zakresie 100 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego i czy rozumie, że znaczenie cyfry zależy od jej 

położenia w liczbie. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Przykłady rozwiązań uczniowskich 



 

 

 

Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Zadanie z obszaru Sprawność rachunkowa 

Zadanie 2.  

Jaka liczba jest trzy razy większa od siedemnastu? 

 

To zadanie sprawdzało, czy uczeń rozumie pojęcie mnożenia. Stawiało 

ucznia w nowej dla niego sytuacji: mnożenia liczby jednocyfrowej przez 

liczbę dwucyfrową. Najczęściej w zadaniach występujących  w 

podręcznikach i ćwiczeniach szkolnych pojawia się zapis liczby za 

pomocą cyfr, w tym przypadku liczby zapisano słowami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaka liczba jest trzy razy większa od 

siedemnastu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykłady rozwiązań uczniowskich 

Jaka liczba jest trzy razy 

większa od siedemnastu? 



Zadanie 5.  

Dorota narysowała prostokąt o wymiarach takich, jakie 

podano na rysunku poniżej. Ania narysowała trójkąt o takim 

samym obwodzie jak prostokąt. Trójkąt narysowany przez 

Anię miał wszystkie boki tej samej długości. W zielone pola 

wpisz długości boków tego trójkąta. 

 

 

 

 

Zadanie z obszaru Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 



 

Celem zadania było sprawdzenie, czy uczeń ma podstawowe 

wiadomości z zakresu geometrii – czy rozpoznaje kształty figur 

geometrycznych, zna ich podstawowe cechy i potrafi obliczać obwody 

figur. Rozwiązanie zadania wymagało od ucznia wykonania kolejno 

dwóch prostych, jednodziałaniowych obliczeń.  

 

 

 





Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Zadanie 6.  

Z prostokąta, o wymiarach takich jak podano na rysunku 

poniżej, Marcin jednym cięciem nożyczek odciął kwadrat. 

Jaki obwód ma ten odcięty kwadrat? 

 

 

 

 

 

 

Zadanie z obszaru Rozwiązywanie zadań tekstowych 

 



 

Celem zadania było sprawdzenie nie tylko tego, czy uczeń umie 

obliczyć obwód prostokąta i zna własności kwadratu, ale także 

czy potrafi, wykorzystując tę wiedzę, przeprowadzić rozumowanie 

prowadzące do rozwiązania nietypowego, nowego dla siebie problemu. 
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Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Zadanie 7.  

Przy wyjeździe z Radomia w stronę Iłży na drodze 

prowadzącej przez Skaryszew stała tablica: 

 

 

Ile kilometrów jest ze Skaryszewa do Iłży? 

Celem zadania było zbadanie, czy uczniowie potrafią zinterpretować 

informacje podane za pomocą ilustracji i wykorzystać je do rozwiązania 

problemu.  

Zadanie z obszaru Rozwiązywanie zadań tekstowych 
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Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Zadanie 8 

Do stołówki zakupiono sześć i pół kilograma herbaty 

pakowanej w paczki po pół kilograma. Ile paczek herbaty 

zakupiono do stołówki? 

A. 6  B.  7  C. 12  D. 13 

Celem zadania było sprawdzenie, czy uczeń poradzi sobie z przełożeniem 

opisanej sytuacji rzeczywistej na rozwiązanie zadania matematycznego. 

Zadanie to sprawdzało też, czy uczeń rozumie pojęcie kilograma i części 

kilograma. 



Do stołówki zakupiono sześć i pół kilograma 

herbaty pakowanej w paczki po pół kilograma. 

A. 6 B.  7 C. 12 D. 13 



Do stołówki zakupiono sześć i pół kilograma herbaty 

pakowanej w paczki po pół kilograma. 

Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Do stołówki zakupiono sześć i pół kilograma herbaty 

pakowanej w paczki po pół kilograma. 

Przykłady rozwiązań uczniowskich cd. 



Do stołówki zakupiono sześć i pół kilograma herbaty 

pakowanej w paczki po pół kilograma. 

Przykłady rozwiązań uczniowskich cd. 



Zadanie 10      

Małgosia ma dwie słomki. Każda z nich ma długość 14 cm. 

Małgosia wsunęła jedną słomkę w drugą na głębokość 3 cm, 

tworząc z nich nową długą słomkę. Ile centymetrów ma ta nowa 

słomka? 

 A.  17  B. 22  C. 25  D.  28 

 

Celem tego zadania było zbadanie, czy uczeń potrafi przeprowadzić 

elementarne rozumowanie matematyczne i przełożyć je na działania 

matematyczne prowadzące do rozwiązania zadania. 



Małgosia ma dwie słomki. Każda z nich ma długość 14 cm … 

A.  17  B. 22  C. 25  D.  28 



Małgosia ma dwie słomki. Każda z nich ma długość 14 cm … 

A.  17  B. 22  C. 25  D.  28 

Przykłady rozwiązań uczniowskich 



Małgosia ma dwie słomki. Każda z nich ma długość 14 cm … 

A.  17  B. 22  C. 25  D.  28 

Przykłady rozwiązań uczniowskich cd. 



Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i 

zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych 

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 



Podstawa programowa przedmiotu matematyka                       

II etap kształcenia, wymagania ogólne 

I. Sprawność rachunkowa. 

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, 

całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz 

potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych. 

 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, 

rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową 

terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 



Podstawa programowa przedmiotu matematyka                       

II etap kształcenia, wymagania ogólne cd. 

III. Modelowanie matematyczne. 

Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje 

poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania 

arytmetyczne i proste równania. 

 

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby 

kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do 

rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych 

w różnej postaci. 

 

 



Wyniki badania TIMSS 2011  w krajach należących do Unii 

Europejskiej  (% uczniów na poszczególnych poziomach 

umiejętności) 



TEDS-M 

Badanie studentów kierunków nauczycielskich 

TEDS-M z 2008 r. pokazało, że przyszli 

nauczyciele szkół podstawowych w Polsce 

reprezentują dwie skrajności:  umiejętności 

matematyczne przyszłych nauczycieli klas 1-3 były 

jednymi z najniższych, podczas gdy wyniki 

przyszłych nauczycieli klas 4-6 były jednymi                 

z najwyższych wśród 16 krajów uczestniczących  

w badaniu. 



Odpowiedzi przyszłych nauczycieli 

klas 4-6 (studentów matematyki) 

Odpowiedzi przyszłych 

nauczycieli klas 1-3 (studentów 

pedagogiki) 



Badanie TEDS- M pokazało także, że nauczyciele klas 1-3 są 

lepiej przygotowywani do nauczania pod względem wiedzy i 

umiejętności pedagogicznych  (np. umiejętność 

indywidualizowania nauczania) 


