
 

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII 

 

 

 

Weronika Zalewska (40164) 

 

 

 

Porównanie nauczania szkolnego i domowego w zakresie matematyki wśród dzieci w 

wieku 7 i 9 lat 

Comparison of school and home teaching in scope of matemathics among 7 and 9 years 

old children 

 

 

 

 

 

Praca magisterska 

Promotor: dr Łukasz Tanaś 

 

WARSZAWA, 2019 

 

 

 

 



2 
 

Streszczenie 

 

Praca dotyczy nauczania matematyki we wczesnym nauczaniu w systemie szkolnym oraz 

nauczaniu domowym. Zainteresowano się tą tematyką, ponieważ w ostatnich czasach coraz 

więcej uwagi poświęca się zagadnieniom nauczania domowego. Stosunkowo mało jest 

polskich badań dotyczących efektów nauczania matematyki w tych dwóch systemach. Stąd 

też podjęto próby ich przeprowadzenia. Celem badań było porównanie nauczania szkolnego i 

domowego w zakresie matematyki wśród dzieci klas pierwszych i trzecich. Wykorzystano do 

nich dwuczęściowy test, który obejmował zadania z serii papier-ołówek oraz zadania 

manualne. Badaniami objęto po 30 dzieci szkoły podstawowej i edukacji domowej ( po 15 z 

klasy pierwszej i tyle samo z trzeciej). Badania dowiodły, że uczniowie obu grup nie różniły 

się ogólnym poziomem zdolności podczas wykonywania typowych zadań matematycznych. 

Różnice wystąpiły przy wykonywaniu zadań nietypowych. Dzieci z nauczania domowego 

osiągnęły wyższe wyniki w zadaniach manualnych zarówno z klasy pierwszej jak i trzeciej.  

 

 

Słowa kluczowe: wczesne nauczanie, zdolności i kompetencje matematyczne, edukacja 

domowa, analogia  
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Summary 

This graduate work describe teaching mathematics in infant teaching at school and 

homeschooling. Interest in this subject was taken into account because in recent years more and 

more attention is devoted to the issue of homeschooling. There are relatively few Polish studies 

relevant teaching mathematics in this two different systems. Therefore, attempts have been 

made to carry them out. The aim of the study was to compare school and home teaching in 

mathematics among first and third grade children. The test was created and consist of two parts, 

the first included paper-pencil (typical) tasks and the second included manual tasks. The 

research covered 30 children from primary school and homeschooling ( 15 from the first grade 

and the same from the third). Studies have shown that the students of both groups did not differ 

in the overall level of ability while performing typical tasks. Difference occured while 

performing manual tasks. Homeschooled children achieved higher scores in manual tasks from 

both first and third grade.  

 

Key words: early teaching, mathematical abilities, homeschooling, analogy 
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Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym 
 

Matematyka to jedna z najstarszych dziedzin nauki. Uczy logicznego myślenia, rozwija 

wyobraźnię, a także wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Z dziedziną tą 

spotykają się już w przedszkolu, później w szkole podstawowej. Ze zdobytej wiedzy oraz 

praktycznych umiejętności korzysta się właściwie przez całe życie.  

Matematyka odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Jej narzędzia z 

roku na rok są udoskonalane i wykorzystywane do interpretowania i opisywania różnych 

zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz innych naukach. Zaznaczyć jednak należy, że dzieci 

na etapie wczesnoszkolnym otrzymują tylko pewien wstęp do tej nauki oraz kilka historycznie 

istotnych pojęć. I chociaż nie spotykają się z nią jako współczesną nauką, to już na tym etapie 

matematyka przysparza większości dużo trudności i problemów, co udowodniły 

przeprowadzane badania.  

W maju 2014 roku przeprowadzono po raz czwarty badania OBUT (Ogólnopolskie 

badania umiejętności trzecioklasistów), które różniły się od poprzednich tym, że obejmowały 

wyłącznie umiejętności matematyczne (Karpiński, Nowakowska, Sosulska, Zambrowska, 

2014). W badaniach tych udział wzięło 221 465 uczniów z 7600 szkół podstawowych. Ich 

umiejętności badane były pod względem sprawności rachunkowej oraz rozwiązywania zadań 

tekstowych, co zróżnicowane zostało w przeprowadzonych testach. Nie były one trudne, ich 

współczynnik łatwości mieścił się między 0,5 a 0,6. Za ich rozwiązanie uczniowie zdobyć 

mogli ogólnie 14 punktów, przeciętnie uzyskali 7,9. Ogólnie uzyskali średnio 56% możliwych 

do zdobycia punktów (Karpiński, Nowakowska, Sosulska, Zambrowska, 2014).  

Podobne badania przeprowadzone w 2011 roku skoncentrowane były na trzech 

obszarach umiejętności, mianowicie rozwiązywaniu zadań tekstowych, wykonywaniu obliczeń 

oraz czytaniu tekstów. Uzyskane wyniki były porównywalne do tych z roku 2014 (Dąbrowski, 

Wiatrak, 2011).  
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Oba te badania wykazały, że o ile uczniom nie sprawiały trudności obliczenia 

matematyczne, to najwięcej problemów mieli z rozwiązywaniem zadań tekstowych. W 2014 

roku dobrze wykonało je tylko 37,5% dzieci. Dowodzi to, że zadania tego rodzaju wymagają 

odpowiedniej sprawności rachunkowej, czyli użycia wiedzy w sytuacji praktycznej. Uczniowie 

dużo lepiej radzą sobie z zadaniami o czysto algorytmicznych procedurach rozwiązania. 

Większość problemów wynikało z tego, że na matematyce często nie kształtuje się umiejętności 

analizowania związków oraz dostrzegania ich między wielkościami. Według badań nauka tej 

zależności wykonywana jest w szkole w sposób mechaniczny, co prowadzi do tworzenia 

schematów (Dudel, Głoskowska-Sołdatow, 2017).  

 W Polsce przeprowadzane były też międzynarodowe badania matematycznych 

osiągnięć szkolnych trzecioklasistów, które zorganizowane zostały przez Międzynarodowe 

Towarzystwo Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IKE). Zastosowano w nich dwa rodzaje 

niezależnych od siebie testów. Jednym z nich był TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study), czyli tendencje w międzynarodowym badaniu osiągnięć w matematyce i 

nauce o przyrodzie, drugi natomiast PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), 

który zajmował się międzynarodowymi badaniami postępów w rozumieniu pisanego tekstu 

(Konarzewski, 2012).  

W Polsce pomiarami tymi objęto próbę losową 5021 (TIMSS) oraz 5005 (PIRLS) 

uczniów z 257 oddziałów klas trzecich ze 150 szkół podstawowych. Osiągnięcia 

matematyczne polskich trzecioklasistów określone zostały średnio na 481 punktów. Przewagę 

nad nimi zanotowano w takich krajach jak Malta, Norwegia, Chorwacja, Nowa Zelandia, 

Hiszpania i Rumunia. Średnia międzynarodowa poprawnych odpowiedzi na pytania testów 

wyniosła 50%, dzieci polskie poradziły sobie z nimi w 45%. Dotyczyło to głównie tematów 

matematycznych i przyrodniczych, ale też rozumienia tekstu czytanego. Zaznaczyć trzeba, że 

polskie dziesięciolatki znają matematykę słabiej, niż ich rówieśnicy w innych krajach. Lepiej 
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poradzili sobie z zadaniami matematycznymi, które wymagały podejścia problemowego niż z 

zadaniami typowymi. Natomiast uplasowali się na 28 miejscu w gronie 45 krajów jeśli chodzi 

o zadania dotyczące rozumienia czytanego tekstu. Uzyskali 526 punktów co daje 26 punktów 

ponad średnią. (Konarzewski, 2012).  

D. Kopańska-Bródka, R. Dudzińska-Baryła i E. Michalska z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach przeprowadziły wśród studentów w roku 2012 i 2013 badania 

dotyczące treści z zakresu podstawowego nauczania matematyki w szkole średniej. Celem 

przeprowadzonej ankiety była ocena poziomu kompetencji matematycznych osób w chwili 

przyjęcia ich na uczelnię i po dwóch semestrach obowiązkowych zajęć z matematyki wyższej. 

W pierwszym badaniu udział wzięło 90 studentów, w drugim 40. Okazało się, że w 2012 roku 

poziom odpowiednich kompetencji wykazało 51% młodych ludzi. Po roku uczestniczenia w 

zajęciach matematyki wyższej procent ten wzrósł do 63%, a więc niezbyt dużo. Należy 

zaznaczyć, że pod kompetencjami matematycznymi rozumiane są umiejętności rozwijania i 

wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów, które 

wynikają z codziennego życia.  

W badaniach tych wykorzystano testy, które w pierwszym badaniu ocenione zostały 

przez około 50% jako średnio trudne, z kolei w drugim ponad 70% z nich uznało za łatwe. 

Nie przyczyniło się to jednak do znacznej poprawy wyników. Badania wykazały, że 

kompetencje z zakresu typowych zagadnień matematycznych po dwóch semestrach nauki 

matematyki wyższej w niewielkim stopniu wzrosły. Zatem zarówno na etapie nauczania tego 

przedmiotu w szkołach podstawowych i średnich wystąpiły braki w kompetencjach, którym 

nie do końca zaradził również rok ukierunkowanych studiów (Kopańska-Bródka, Michalska, 

Dudzińska- Baryła, 2015). Można zatem stwierdzić, że w całej edukacji znajdują się słabe 

strony, które nie pozwalają na zdobycie odpowiednich kompetencji matematycznych. 
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Nauczanie matematyki. 

Zdaniem Agnieszki Nowak-Łojewskiej, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim, 

polska szkoła uczy matematyki w sposób instrumentalny. W zasadzie opiera edukację zarówno 

na utartych schematach myślowych jak i precyzyjnie określonych algorytmach (Nowak-

Łojewska, 2015).  

Na każdym etapie edukacji szkolnej nauczyciele realizują taką samą podstawę 

matematyczną wskazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stąd też powinni na 

każdym z nich wykazywać określony poziom kompetencji w tym zakresie. Pamiętać muszą o 

tym, że matematyka to nie tylko algorytmy obliczeniowe, ale także umiejętności rozwijania 

wiedzy przez wykorzystanie myślenia matematycznego. Kompetencje te obejmują również 

zdobywanie motywacji do logicznego i przestrzennego myślenia, a także matematycznego 

formułowania, prezentacji i rozwiązywania wielu problemów (Kopańska-Bródka, Michalska, 

Dudzińska-Baryła, 2015).  

            Kompetencje te określone zostały przez profesora M. Nissa w pozycji pod tytułem 

„Quantitative Literacy and Mathematical Competencies” z roku 2003, jako zdolności 

rozumienia, osądzania, wykonywania i wykorzystywania matematycznych czynności w 

kontekście matematycznym i pozamatematycznym. Podkreślił, że składają się one z ośmiu 

elementów, mianowicie:  

 myślenia matematycznego, które uwzględnia stawianie pytań oraz poznanie na nie 

odpowiedzi, które oferuje matematyka, a także wykorzystanie wiedzy matematycznej 

przy pełnym zrozumieniu zastosowanych pojęć i relacji między nimi; 

 stawiania i rozwiązywania problemów matematycznych, a więc umiejętności 

rozpoznawania, dostrzegania i nazywania problemów matematycznych, zarówno pod 

względem teoretycznym jak i praktycznym; 
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 modelowania matematycznego, które dotyczy analizowania dostępnych modeli, a 

także tworzenia nowych; 

 rozumowania matematycznego, jako jednego z głównych celów nauczania 

matematyki połączonego z argumentacją, dotyczy dowodów matematycznych, które 

są prezentowane przez innych oraz stosowania ich w sytuacjach, które tego wymagają; 

 rozpoznawania jednostek matematycznych, które za swoją postawę przyjmują 

rozróżnianie, interpretowanie oraz rozszyfrowywanie matematycznych zjawisk, 

obiektów, procesów oraz relacji między nimi;  

 posługiwanie się matematycznymi symbolami oraz formalizmami, co polega na 

rozszyfrowaniu i interpretacji symbolicznego języka matematycznego oraz 

zrozumieniu jego związków z naturalną rzeczywistością materialną i 

czasoprzestrzenną; 

 komunikowanie się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki, to 

rozumienie matematycznych tekstów, wypowiedzi oraz komunikowanie się w różnych 

sytuacjach, które zawierają matematyczne treści; 

 sprawne wykorzystanie pomocy i narzędzi naukowych w postaci różnych programów 

edukacyjnych i środków dydaktycznych, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza 

o ich istnieniu, formach i sposobach wykorzystania, ale również umiejętność 

posługiwania się nimi (Niss, 2003) (Różańska, 2016) 

Wynika z tego, że kompetencje matematyczne nie obejmują jedynie algorytmów 

obliczeniowych, które dominują w edukacji szkolnej, ale też i takie, dzięki którym poznać 

można różnorodność matematyki jako nauki. Trzeba podkreślić, że edukacja matematyczna 

nie powinna koncentrować się tylko na wyćwiczeniu sprawności określonych w 

wymaganiach szczegółowych, wytrenowaniu pewnego algorytmu, wyuczeniu twierdzenia 

czy rozwiązaniu konkretnego zadania, ale przede wszystkim na rozwijaniu myślenia ucznia, 
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wyciąganiu wniosków z przesłanek, twórczego podchodzenia do problemów, odrzucania 

nieistotnych warunków i uwzględniania ważnych z punktu widzenia rozważanego 

zagadnienia, precyzyjnym wyrażaniu własnych myśli, argumentowaniu i rozumieniu 

argumentacji innych, analizowaniu danych. Warto, począwszy od pierwszego etapu 

edukacyjnego, wykorzystywać takie zadania, w których uczeń będzie łączył różne elementy 

wiedzy, wykazywał się spostrzegawczością i kreatywnością. W nauczaniu tradycyjnym  

dominuje pogląd, że szybki czas opanowania końcowych umiejętności daje lepsze efekty. 

W sytuacjach szkolnych nauczyciele często nie zezwalają na samodzielną twórczość 

uczniowską, nie dają czasu na poszukiwanie rozwiązania metodą prób i poprawek oraz 

obmyślanie nowych strategii. Wolą tak kierować pracą swoich podopiecznych, aby  droga 

do celu była jak najkrótsza. Edukacja matematyczna jest wówczas ukierunkowana na 

wynik, a nie proces badania sytuacji. 

      (Semadeni, Gruszczyk-Kolczyńska, Treliński, Bugajska-Jaszczołt, Czajkowska, 2015).  

      Nadmienić należy, że potrzebna jest zmiana nauczania matematyki już na etapie 

wczesnoszkolnym. Nastawione być powinno na zrozumienie procesu dochodzenia do 

rozwiązania problemu, a nie na uzyskaniu określonego poprawnego rozwiązania zgodnego z 

kluczem.  

     Możliwość poprawy nauczania matematyki. 

W celu poprawy nauczania matematyki należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że 

rozumienie materiału tej nauki wspomaga stosowanie analogii. Użyć można w tym celu 

różnorodnych metod.  

     Pojęcie analogii używane jest w różnych znaczeniach w wielu dziedzinach wiedzy. W 

języku greckim analogia oznaczała podobieństwo proporcji w czymś, co jest różne. Od 

początku pojęcie to odgrywało istotną rolę w rozwoju filozofii, matematyki oraz innych nauk. 

Rola analogii w naszym myśleniu jest ogromna. Wybitny matematyk George Polya (1975) 
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stwierdził, że analogią przesiąknięta jest codzienna mowa i proste wyciąganie wniosków, a 

zatem całe myślenie człowieka. Znajduje ona swoje miejsce zarówno w literackich sposobach 

wyrażania, jak również w największych osiągnięciach naukowych. Używana jest więc na 

bardzo różnych poziomach. Może przybierać formy mgliste, dwuznaczne, niepełne oraz 

niezupełnie określone, ale może też osiągać matematyczną precyzję (Burdukiewicz, 2012). 

        Klasyczne rozumienie pojęcia analogii zdaniem M. Skury i M. Lisieckiego wiąże się z 

rozumieniem zasady równości dwóch proporcji a-b:: c-x, gdzie a,b,c to znane wyrazy 

proporcji, zaś x to wyraz nieznany: dzień-noc :: biały-x, odpowiednio a będzie dniem, b- 

nocą, c- białym. Dzięki zastosowaniu analogii można ustalić x. Wykorzystując analogię do 

rozwiązania problemu trzeba dostrzec podobieństwo sytuacji problemowej do innej znanej 

sytuacji, której rozwiązanie już znamy. Uruchamiany proces myślowy polega na adaptowaniu 

znanego, stosowanego wcześniej schematu rozwiązania, w nowy, adekwatny do sytuacji 

sposób. Pierwszym etapem wnioskowania przez analogię jest dostrzeżenie związku analogii. 

Żeby został dostrzeżony związek między obiektami lub zjawiskami trzeba przede wszystkim 

rozpoznać relacje między elementami danych obiektów lub między faktami danych zjawisk. 

Spostrzegamy dany obiekt lub zjawisko wyodrębniając pewne elementy lub fakty pozostające 

w pewnych relacjach. Proces identyfikowania relacji w dwu obiektach lub zjawiskach 

prowadzi do ustalenia podobieństwa- odpowiedniości. Jeśli określona relacja zostanie 

zidentyfikowana w jednym obiekcie, to powinna też zostać zidentyfikowana odpowiadająca 

jej podobna relacja w obrębie drugiego obiektu. To droga do tego by zastosować znane 

(wyuczone) rozwiązanie w nowej sytuacji. W podobny (analogiczny) sposób, dzieci które 

poznały wzory (algorytmy) np. na obliczenie pola powierzchni złożonej figury geometrycznej 

i zrozumiały go, będą potrafiły obliczyć pole powierzchni dowolnie skomplikowanej figury 

dzięki zastosowaniu analogii właśnie. W szkole, to właśnie zastosowanie algorytmów 
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wymaga w największym stopniu umiejętności posługiwania się myśleniem przez analogię 

(Skura, Lisicki, 2015).  

         Według doniesień Richland, Zur i Holyoak, w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku 

przeprowadzone zostały badania dotyczące nauczania matematyki w USA oraz w innych 

krajach wysoko rozwiniętych. Przeprowadzone zostały przez Międzynarodową 

Matematyczno-Naukową organizację TIMSS. Wykazały one, że nauczyciele amerykańscy 

znacznie rzadziej angażowali uczniów do rozumowania oraz rozwiązywania różnych 

problemów. Wprawdzie przedstawiali im pojęcie analogii oraz sposób jej wykorzystania, ale 

nie zawsze zachęcali uczniów do aktywnego wnioskowania. Pod tym względem wyróżniały 

się wyniki badań przeprowadzonych w Hong-Kongu oraz Japonii. W obu badaniach lekcje 

matematyki rejestrowane były nagraniami wideo. Przestrzegano w nich sześć zasad. Pierwszy 

trzy związane były z nauczycielami, mianowicie:  

 używali oni znanego źródła analogii do porównania z nauczanym obiektem 

docelowym; 

 przedstawiali wizualne źródło analogii;  

 utrzymywali to źródło widoczne dla uczniów w celu porównania z obiektem 

docelowym; 

Kolejne trzy zasady dotyczyły wzmocnienia plastyczności porównania relacyjnego: 

 nauczyciele używali wskazówek przestrzennych do podkreślenia relacji między 

elementami źródła i celu; 

 wykorzystywali gesty sygnalizujące zamierzone porównanie; 

 wykorzystywali obrazy mentalne lub wizualizacje (Richland, Zur, Holyoak, 2007). 

   W przestrzeganiu powyższych zasad pojawiły się różnice pomiędzy badanymi 

środowiskami. Badania wykazały niższe ich wyniki w Stanach Zjednoczonych od uzyskanych 

w rejonach azjatyckich. Nauczyciele z Hong-Kongu i Japonii dwa razy częściej niż ich 
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koledzy z USA korzystali z porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, co 

stanowiło dla uczniów przyjemną i ciekawą zabawę. Podczas przekazywania wiedzy znacznie 

częściej też używali różnych gestów. Przywiązywali zatem większą uwagę na porównania 

relacyjne niż nauczyciele z USA (Richland, Zur, Holyoak, 2007).  

        Badania dowiodły, że w nauczaniu matematyki w krajach azjatyckich kładzie się 

większy nacisk na stosowanie analogii oraz porównań relacyjnych. Uczniowie dzięki temu 

osiągają wyższe wyniki w przeprowadzanych testach międzynarodowych niż ich 

amerykańscy rówieśnicy.  

Edukacja domowa. 

W ostatnich latach coraz częściej w różnych krajach, w tym też w Polsce, zwraca się uwagę 

na zagadnienie edukacji domowej. Według definicji profesora Marka Budajczaka edukacja ta 

to “bardzo dynamiczny w kilku krajach ruch społeczny, bazujący na niezależnych 

przedsięwzięciach pojedynczych rodzin, w których rodzice, powodowani troską o edukacyjny 

los własnych dzieci, przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich kształcenie, 

wychowanie i uspołecznienie, przejmując tę odpowiedzialność od państwa, jako 

zobligowanego przez prawo międzynarodowe i krajowe gwaranta praw do edukacji i 

strażnika obowiązku jej spełniania” (Budajczak, 2004, s.12). 

     Profesor ten wskazuje na trzy motywy, które skłaniają rodziców do podjęcia się 

takiego nauczania. Są nimi motywy:  

 dydaktyczne, które cechuje większa efektywność takiego nauczania ze względu na 

zindywidualizowane potrzeby dziecka; często wynika to z negatywnych przeżyć 

dziecka podczas nauki w szkole; 

 wychowawcze- wiążą się przede wszystkim z wyznawanym przez rodziców 

światopoglądem, z przekonaniem, że w szkole ich dzieciom przekazywane są treści, z 
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którymi się nie zgadzają; wykazują zatem chęć świadomego kształtowania postaw 

dziecka; 

 opiekuńcze- zdaniem rodziców szkoła jest miejsce niesprzyjającym wszechstronnemu 

rozwojowi dziecka, chcą aby uniknęło ono negatywnych elementów edukacji szkolnej, 

pragną zadbać o jego  komfort psychiczny i fizyczny (Bartnikowska, 2014). 

     W edukacji domowej stosuje się odmienne modele nauczania. Nauka w domu nie jest 

ograniczona metodycznie, a rodzice mają możliwość dopasowywania różnych strategii do 

warunków i potrzeb własnych dzieci. Często wykorzystują kilka metod równocześnie. 

Najczęściej stosowane jest: podejście klasyczne- oparte na antycznym wzorze kształcenia w 

trzech zakresach językowych: gramatyki, retoryki i dialektyki. To doskonalenie wiedzy i 

umiejętności na bazie języka narodowego w zakresie różnych przedmiotów szkolnych, za 

pomocą lektur i przemawiania oraz prowadzenie dyskusji to główne jej cele. Z kolei metoda 

swobodna naturalnego stylu uczenia się- to kształcenie na bazie warunków lokalnego 

środowiska naturalnego i społecznego, bez ściśle ustalonego programu. Metoda “Szkoła-w-

domu” - to przeniesienie szkolnych, ustrukturyzowanych oraz specjalistycznych praktyk 

szkolnej edukacji do nauczania odrębnych przedmiotów w domu. Nauczanie programowe 

dotyczy ścisłej procedury odnośnie podręczników oraz testów. Z kolei metoda studiów 

tematycznych dotyczy wiedzy zintegrowanej oraz skoncentrowania jej na tematach czy 

projektach, które są wspólne dla kilku pokrewnych dziedzin. Metoda nazywana unschooling 

czyli nieszkolenie, odnosi się do autonomicznego kierowania własną edukacją przez dziecko. 

Natomiast metoda światopoglądowa najczęściej posiada charakter religijny- to uzgadnianie 

edukacji z wartościami i wizją świata wyznawanymi przez rodziców (Budajczak, 2004).  

     Badanie, którego wyniki opublikowane zostały pod tytułem Homeschool Progress 

Report 2009: Homeschool Academic Achievement and Demographics, potwierdzające 

osiągnięcia akademickie u amerykańskich dzieci, które korzystały z kształcenia domowego 
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przeprowadzone zostało przez doktora Briana Raya, amerykańskiego badacza edukacji 

domowej, w latach 2007-2009 na próbie 11739 dzieci z 50 stanów, które w roku szkolnym 

2007/2008 zdawały trzy dobrze rozpoznawane w Stanach Zjednoczonych egzaminy: 

California Achievement Test, Iowa Tests of Basic Skills i Stanford Achievement Test. To 

jedne z najbardziej reprezentatywnych na tym gruncie badań. Dowiodły, że osiągnięcia 

akademickie dzieci nauczanych w domu przewyższają znacznie te, które zdobyły przeciętne 

dzieci amerykańskie. Wykazano, że takie czynniki jak płeć dziecka w edukacji domowej, 

wykształcenie rodziców i ich status materialny nie wpływają znacząco na poziom zdobytej 

przez nie wiedzy i umiejętności. Przeciętny uczeń amerykański znajduje się w 50 percentylu, 

jeśli chodzi o wiedzę humanistyczną i ścisłą, a także znajomość języka ojczystego i czytanie. 

Oznacza to, że połowa uczniów jest od niego lepsza, a połowa gorsza. Tymczasem dane 

pokazują, że przeciętny uczeń edukacji domowej mieści się między 84, a 89 percentylem jeśli 

chodzi o wyżej wymienione umiejętności. Wyniki raportu de Raya pokazują, że niezależnie 

od stosowanych w indywidualnych przypadkach metod nauczania domowego, osiągnięcia 

akademickie kształconych w ten sposób dzieci są znaczące. Przepaść między nimi a dziećmi 

nauczanymi w systemie szkolnym stale rośnie. Co więcej, wydaje się, że nauczanie domowe 

wyrównuje szanse wszystkich uczniów, sprowadzając je nie do najniższego, lecz do 

najwyższego wspólnego mianownika (Konowrocka, 2009). 

          Zaznaczyć należy, że amerykańskie badania nie przekładają się na warunki polskie. 

Nie wszystkie rodziny polskie pozwolić mogą sobie na edukację domową. Wymaga ona 

bowiem sporych nakładów finansowych oraz stosownego zaplecza. Poza tym rodzice 

wykazywać się muszą odpowiednim kapitałem społecznym i kulturowym. Niektórzy rodzice 

uważają jednak, że pomimo tego, że jedno z nich musi zrezygnować z pracy zawodowej, to i 

tak bilans finansowy jest dodatni. Gdyby bowiem musieli wybrać dobrą, płatną szkołę, to 

często nie starczałoby im na to funduszy w budżecie domowym. Warto zatem przyjrzeć się 
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jak polskie nauczanie domowe wygląda na tle edukacji szkolnej i jakie są tego efekty np. w 

nauczaniu matematyki.  

   Hipotezy badawcze    

       Po przeanalizowaniu teoretycznych wiadomości na temat edukacji szkolnej i domowej 

zauważono, że ta ostatnia jest zjawiskiem współcześnie bardzo na czasie. Termin edukacja 

domowa jednak bardzo rzadko pojawia się w polskich źródłach pisanych, nie uwzględniają go 

też encyklopedie, leksykony czy słowniki w języku polskim. Różne międzynarodowe badania 

tej edukacji dotyczące opisał i skomentował w książce „Edukacja domowa” profesor Marek 

Budajczak. Stwierdził, że najbardziej zainteresowani są tym tematem rodzice oraz dzieci, 

które z takiego nauczania korzystają. Daje ono w zasadzie rodzicom dużo swobody w 

zakresie doboru metod nauczania, nauki pewnych wartości oraz organizacji pracy dziecka, co 

jednak jest ograniczone przez przepisy oświatowe (Budajczak, 2004).  

       Wszystkie przeprowadzone badania dotyczyły porównania nauczania w środowisku 

szkolnym i domowym. Wykazywały wyższość jednej edukacji nad drugą, ale nie zgłębiały 

ich efektów w ramach różnych przedmiotów nauczania. Wskazano, że nauczanie domowe 

oferuje alternatywne sposoby w tym zakresie. Być może też, że większy nacisk kładzie się w 

niej na rozumienie, a nie na bezmyślne odtwarzanie procedur. A może częściej niż w szkole 

stosuje się w tym nauczaniu analogię. Przemyślenia te skłoniły badacza do przeprowadzenia 

testów w obydwóch środowiskach edukacyjnych, które konkretnie dotyczyły rozwiązywania 

zadań matematycznych. Testy składały się z dwóch części- pierwsza obejmowała typowe, a 

druga nietypowe dla matematyki zadania. Ich wyniki dostarczyć miały odpowiedzi na główny 

problem nurtujący badacza, który zawierał się w pytaniu: Czy dzieci korzystające z edukacji 

domowej osiągają lepsze wyniki z matematyki niż ich rówieśnicy uczący się w szkole? 

          Aby zgłębić ten problem sformułowano dwie hipotezy badawcze, mianowicie: 
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 Dzieci korzystające z edukacji szkolnej mają lepsze wyniki w rozwiązywaniu 

typowych matematycznych zadań,  

 Dzieci z edukacji domowej osiągają wyższe wyniki w rozwiązywaniu nietypowych 

zadań matematycznych.  

Postawienie tych dwóch założeń było początkiem wybrania odpowiednich metod i 

narzędzi badawczych w celu ich zweryfikowania. 

 

METODA 

Uczestnicy badania 

      W badaniach udział wzięli  uczniowie 1 oraz 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 255 im. 

Cypriana Kamila Norwida z Warszawy, a także dzieci uczące się w edukacji domowej będące 

odpowiednio w 1 oraz 3 klasie, pochodzące z różnych miast Polski. Badaniom poddanych 

zostało 60 osób, po 30 ze szkoły podstawowej i edukacji domowej. Po 15 z nich uczęszczało 

do klasy pierwszej i tyle samo do klasy trzeciej.  Uczestnicy zatem mieścili się w grupie 

wiekowej od 7 do 9 lat. Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach kwiecień, maj oraz 

czerwiec 2018 roku.  

Narzędzia badawcze 

      Celem badania było porównanie wyników rozwiązywania zadań matematycznych przez 

dzieci klasy pierwszej i trzeciej z edukacji szkolnej i domowej. Przed sporządzeniem testów 

przeanalizowano ćwiczenia matematyczne przeznaczone dla tych klas autorstwa Joanny 

Białobrzeskiej wydane przez Didasko. Z ponad 250 zadań w nich zawartych wybrano po 10 dla 

każdej badanej grupy. Po wyborze skonsultowano je z dwiema nauczycielkami z dwóch 

różnych szkół podstawowych w celu zweryfikowania ich pod kątem podstawy programowej na 

rok 2018. Dopiero potem przystąpiono do tworzenia testu. Wybrane zadania były o podobnej 

trudności w dwóch wersjach- manualnej (nietypowej) i tekstowej (typowej). Typowe nazwane 
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zostały krótko papier-ołówek ze względu na to, że do ich rozwiązania wystarczyła kartka i coś 

do pisania.  

       Zadania typowe dotyczące podstawowych działań matematycznych zostały ułożone 

analogicznie manualnych, które wymagały użycia dodatkowych materiałów w postaci 

klocków, pudełeczek, pionków, które zostały wcześniej przygotowane.  

       Jedno z zadań z grupy typowej dotyczyło zastosowania dodawania, odejmowania, 

mnożenia oraz dzielenia. Treść tego zadania brzmiała następująco: “Grześ posadził 9 drzew, 

Olek posadził 2 razy więcej drzew niż Grześ, a Henio- o 7 mniej drzew niż Olek. Ile drzew 

posadził Olek? Ile drzew posadził Henio? Ile drzew posadzili razem trzej chłopcy? Olek 

posadził 18 drzew, Henio posadził 11 drzew, a razem chłopcy posadzili 38 drzew”                  

(Załącznik 1 zadanie 4 papier-ołówek dla klasy 3 ). Wybrane zostało na podstawie analizy 

podstawy programowej na 2018 rok. Wymagało od dziecka zarówno dobrego czytania ze 

zrozumieniem, jak i odpowiedniego wykorzystania działań matematycznych. Było to zadanie 

czysto tekstowe.  

      Podobne zadanie również dotyczyło umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz 

znajomości działań matematycznych, dodatkowo jednak zawierało elementy manualne. 

Brzmiało ono następująco: “Ola urodziła się 15 kwietnia. Jaś urodził się o 6 dni wcześniej niż 

Tomek. Tomek urodził się dwa miesiące później niż Ola. Poszukaj daty urodzenia każdego 

dziecka i włóż do odpowiedniej koperty. Jaś ma 8 lat. Ola jest 2 razy starsza od Jasia. Tomek 

jest młodszy od Oli o 5 lat. Poszukaj karteczki z wiekiem każdego dziecka i włóż do koperty. 

Tomek wstaje rano o godzinie 7:10. Ola dwadzieścia minut wcześniej niż Tomek, a Jaś 

dwadzieścia minut później. Poszukaj karteczki z godzinami o których wstają dzieci i włóż je 

do koperty (Załącznik 2 zadanie 2 manualne dla klasy 3 ). Prawidłowe odpowiedzi brzmią 

tak: Jaś urodził się 9 czerwca, ma 8 lat, wstaje rano o godzinie 7:30. Ola urodziła się 15 



18 
 

kwietnia, ma 16 lat i wstaje rano o godzinie 6:50. Tomek urodził się 15 czerwca, ma 11 lat i 

wstaje rano o godzinie 7:10”.  

     Zadanie to było bardziej rozbudowane niż zadanie typowe. Wymagało wykorzystania 

kopert oraz kartek z datami urodzin i godzinami. Sprawdzić można było dodatkowo wiedzę 

dziecka na temat czasu oraz miesięcy.  

 Procedura 

      Do badań odnośnie wiedzy matematycznej dzieci w środowisku szkolnym wybrano 

Szkołę Podstawową nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie. Najpierw 

poproszono o zgodę na ich przeprowadzenie dyrektora szkoły. Przed rozpoczęciem badania 

każdego rodzica poproszono o pisemną zgodę na udział w nim jego dziecka. Klasy zostały 

wybrane przypadkowo. Badanie w klasie 1 zostało przeprowadzone w godzinach porannych i 

trwało około 1 godziny 30 minut. W sali znajdowała się oprócz mnie wychowawczyni, która 

zajmowała miejsce na końcu sali. Najpierw zostały rozdane testy papier-ołówek, które zajęły 

uczniom około 50 minut. Po zebraniu tych testów rozdano testy manualne. Rozwiązanie ich 

wahało się między 20-40 minut. Uczeń, który pierwszy ukończył test papier-ołówek 

potrzebował na rozwiązanie go 15 minut, z testem manualnym poradził sobie w 20 minut. 

Badanie w klasie 3 odbyło się następnego dnia, w godzinach popołudniowych, na ostatniej 

lekcji. Nauczycielka także była obecna przy badaniu.  Uczeń, który pierwszy ukończył test 

papier-ołówek potrzebował na rozwiązanie go około 20 minut z testem manualnym także 

poradził sobie w 20 minut.  

      Do grupy badawczej z edukacji domowej czyli dzieci w wieku 7 i 9 lat było znacznie 

trudniej dotrzeć. Zaczęto od kontaktowania się ze szkołami przyjaznymi edukacji domowej 

znajdującymi się w Warszawie. Dzięki temu udało się przebadać około 18 dzieci z Warszawy 

oraz okolic .Z każdym rodzicem kontaktowano się indywidualnie w celu wyznaczenia 

spotkania rozwiązania testu. Spotkania te odbywały się zazwyczaj w domu dzieci oraz w 
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szkole przyjaznej edukacji domowej, do której uczęszczało dziecko.  Dodatkowo znaleziono 

szkołę z Koszarawy, która od dawna zajmuje się edukacją domową i która co roku organizuje 

zlot rodzin edukacji domowej. Skontaktowano się z dyrektorem i otrzymano zgodę na 

przyjazd na ten zlot w celu zbadania dzieci.  

     Badanie to nie było łatwym zadaniem ze względu na panujące tam warunki rozluźnienia 

oraz zabawy. W każdym badaniu warunki te były inne. W szkole odbywało się w klasach przy 

obecności wychowawczyni, w domu przeprowadzano je w specjalnym pokoju, natomiast na 

zlocie w Koszarawie dzieci chciały szybko powrócić do organizowanych rozrywek, gier oraz 

ogniska. Pomimo tego jednak za zgodą rodziców udało mi się przebadać 12 dzieci. Do tego 

celu została wyznaczona specjalna sala lekcyjna. Dzieci z edukacji domowej zarówno z 1 jak i 

z 3 klasy potrzebowały na rozwiązanie zadania znacznie mniej czasu było to około 50-60 minut. 

Badany, który najszybciej rozwiązał test z 1 klasy potrzebował 20 minut na obydwie części. 

Taki sam wynik uzyskał badany z klasy 3, który też rozwiązał test w czasie 20 minut. 

WYNIKI 

     W celu sprawdzenia założonych wcześniej hipotez przeprowadzono analizy 

statystyczne przy użyciu IBM SPSS Statistics 23. Za pomocą tego programu wykonano analizę 

podstawowych statystyk opisowych wraz z testami Kołmogorowa-Smirnowa oraz testy t 

Studenta dla prób niezależnych. Za poziom istotności w niniejszym rozdziale uznano p<0,1.  

Statystyki opisowe badanych zmiennych 

     Kolejnym etapem badań było obliczenie podstawowych statystyk opisowych dla 

wyników uzyskanych przez uczniów w testach manualnych i papier-ołówek. Wykonano także 

test Kołmogorowa-Smirnowa w celu sprawdzenia, czy uzyskane rozkłady wyników badanych 

zmiennych są zbliżone do rozkładu Gaussa. Analizy wykonano we wszystkich porównywanych 

grupach oddzielnie. Odnotowano rozkłady zbliżone do rozkładu normalnego w zakresie zadań 

typowych w grupie uczniów uczących się w domu (tabela 2) oraz w zakresie zadań manualnych 
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w grupie uczniów III klasy (tabela 4). W przypadku pozostałych grup test Kołmogorowa-

Smirnowa wykazał, że rozkłady zmiennych są odmienne od rozkładu normalnego. Dlatego też 

zdecydowano, że w niniejszym rozdziale wykonywane będą testy parametryczne 

Tabela 1 

Podstawowe statystyki opisowe badanych zmiennych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w 

grupie uczniów szkoły podstawowej 

 
 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S p 

 

Zadania typowe 1,93 2 1,51 0,64 -0,31 0 5 0,20 0,004 

Zadania manualne 2,33 2 1,45 0,17 -0,85 0 5 0,19 0,007 

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość 

rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność 

 

Tabela 2 

Podstawowe statystyki opisowe badanych zmiennych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w 

grupie uczniów edukujących się w domu 

 
 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S p 

 

Zadania typowe 3,03 3 1,27 -0,28 -0,22 0 5 0,16 0,060 

Zadania manualne 4,03 4 0,89 -0,70 -0,05 2 5 0,25 <0,001 

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość 

rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność 

 

Tabela 3 

Podstawowe statystyki opisowe badanych zmiennych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w 

grupie uczniów I klasy 

 
 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S p 

 

Zadania typowe 1,8 2 1,16 0,28 -0,40 0 4 0,20 0,004 

Zadania manualne 3,63 4 1,22 -0,83 -0,31 1 5 0,32 <0,001 

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość 

rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność 
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Tabela 4 

Podstawowe statystyki opisowe badanych zmiennych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa w 

grupie uczniów III klasy 

 
 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S p 

 

Zadania typowe 3,17 3 1,49 -0,58 -0,28 0 5 0,22 0,001 

Zadania manualne 2,73 3 1,57 -0,15 -0,92 0 5 0,13 0,179 

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość 

rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność 

 

 Poziom wykonania zadań papier-ołówek i manualnych przez uczniów ze szkoły 

podstawowej i edukacji domowej 

     Następnym etapem było sprawdzenie, czy poziom wyników uzyskanych w testach 

typowych (papier-ołówek) oraz manualnych jest odmienny u uczniów szkoły podstawowej oraz 

uczniów, których edukacja prowadzona jest w domu. Wykonano analizę statystyczną z 

wykorzystaniem testu t Studenta dla prób niezależnych. Jak widać w tabeli 2 odnotowano dwie 

różnice istotne statystycznie. Zarówno w zakresie zadań papier-ołówek jak i manualnych 

wyższe wyniki uzyskiwały dzieci uczące się w domu. Siła odnotowanych efektów była niemal 

dwukrotnie większa w przypadku testów manualnych niż w przypadku zadań typowych, na co 

wskazuje wartość współczynnika d Cohena, przy czym w obu przypadkach możemy mówić o 

dużej sile efektu.  

Tabela 5 

Poziom wykonania zadań w zależności od sposobu edukacji badanych dzieci 

  
Szkoła podstawowa 

(n = 30) 

Edukacja domowa 

(n = 30) 
    95% CI 

  

  M SD M SD t p LL UL d Cohena 

typowe 1,93 1,51 3,03 1,27 -3,05 0,003 -1,821 -0,379 0,79 

manualne 2,33 1,45 4,03 0,89 -5,48 <0,001 -2,323 -1,077 1,42 

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t – wynik testu t Studenta; p – istotność statystyczna; CI – przedział ufności; LL – dolna granica; 

UL – górna granica 
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    Analizy postanowiono wykonać oddzielnie dla uczniów klasy I oraz III. Ze względu 

na to, że dzieci te wykazują duże różnice w rozwoju intelektualnym oraz w umiejętnościach 

matematycznych. Najpierw przeanalizowano wyniki uzyskane przez młodszych uczniów. Jak 

widać w tabeli 3 odnotowano różnicę istotną statystycznie w zakresie zadań manualnych i 

różnicę na poziomie tendencji statystycznej w zakresie zadań papier-ołówek. Kierunek różnic 

był taki sam jak w analizie ogólnej- wyższe wyniki odnotowywano u dzieci uczących się w 

domu. Siła odnotowanego efektu w zakresie zadań typowych była umiarkowanie duża, w 

przypadku zadań manualnych zaś duża.  

Tabela 6 

Poziom wykonania zadań w zależności od sposobu edukacji badanych dzieci na poziomie I 

klasy 

  
Szkoła podstawowa 

(n = 15) 

Edukacja domowa 

(n = 15) 
    95% CI 

  

  M SD M SD t p LL UL d Cohena 

typowe 1,40 1,12 2,20 1,08 -1,99 0,057 -1,624 0,024 0,73 

manualne 3,07 1,39 4,20 0,68 -2,85 0,010 -1,964 -0,303 1,04 

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t – wynik testu t Studenta; p – istotność statystyczna; CI – przedział ufności; LL – dolna granica; 

UL – górna granica 

  

   Analogiczną analizę wykonano dla dzieci na poziomie III klasy. Tym razem, jak widać 

w tabeli 7, odnotowano dwie różnice statystyczne- zarówno dla testów typowych jak i 

manualnych. W obu przypadkach wyniki dzieci edukujących się w domu były wyraźnie 

wyższe. Siła odnotowanych efektów była w obu przypadkach duża- w przypadku testów 

manualnych można wręcz mówić o ogromnej sile uzyskanego efektu.  
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Tabela 7 

Poziom wykonania zadań w zależności od sposobu edukacji badanych dzieci na poziomie III 

klasy 

  
Szkoła podstawowa 

(n = 15) 

Edukacja domowa 

(n = 15) 
    95% CI 

  

  M SD M SD t p LL UL d Cohena 

typowe 2,47 1,69 3,87 0,83 -2,89 0,009 -2,411 -0,389 1,05 

manualne 1,60 1,12 3,87 1,06 -5,69 <0,001 -3,083 -1,451 2,08 

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t – wynik testu t Studenta; p – istotność statystyczna; CI – przedział ufności; LL – dolna granica; 

UL – górna granica 

 

DYSKUSJA 

     Po analizie wiedzy teoretycznej odnośnie nauczania matematyki stwierdzić można, że 

problemy zarówno z tym przedmiotem, jak i z jego nauczaniem występują na każdym etapie 

edukacji, a więc w szkole podstawowej, średniej i w szkołach wyższych, co potwierdzają 

międzynarodowe i ogólnopolskie badania umiejętności uczniów oraz studentów. W badaniach 

przeprowadzonych w tej pracy grupę badawczą stanowili uczniowie klas pierwszych oraz 

trzecich szkoły podstawowej. 

     Podczas poszukiwania badań dotyczących umiejętności matematycznych dzieci z etapu 

wczesnoszkolnego natknięto się na badania tego tematu dotyczące osób dorosłych. 

Byli to studenci, którzy rozpoczynali pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach. Rozwiązywali oni ankietę, złożoną z zadań matematycznych, która była 

przeprowadzona dwa razy w odstępie roku czasu. W pierwszym terminie test zaliczyło 51% 

studentów, a w drugim 63%. Wyniki te są zaskakujące, ponieważ studenci w drugiej próbie 

rozwiązywali ten sam test. 

     Wyniki uzyskane przez studentów skłoniły badacza do tego, żeby przeprowadzić 

podobne badania wśród uczniów pobierających edukację w szkole i w domu. Zastanawiano 

się nad tym, czy wyniki nauczania matematyki w odmiennych środowiskach edukacyjnych 
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będą podobne, czy też w jakiś sposób będą się różniły. Skłoniło to do zainteresowania się 

tematyką edukacji domowej w różnych krajach, w tym też w Polsce. Jest to alternatywny 

sposób nauczania, który charakteryzuje się tym, że dzieci spełniają obowiązek szkolny ucząc 

się w domu. Zazwyczaj taką naukę prowadzą rodzice, zdarza się, że są to “domowi 

nauczyciele”. W Polsce edukacja domowa nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, aby móc 

skorzystać z badań, które mierzą umiejętności matematyczne, dlatego posłużyłam się 

badaniami międzynarodowymi. Badanie Homeschool Progress Report 2009 przeprowadzone 

na próbie 11739 amerykańskich dzieci potwierdziło, że osiągnięcia akademickie uczniów 

edukacji domowej przewyższają znacznie osiągnięcia przeciętnych amerykańskich uczniów. 

Dodatkowo takie czynniki jak płeć dzieci edukowanych domowo, wykształcenie rodziców i 

ich status materialny nie wpływają znacząco na poziom zdobytej wiedzy i umiejętności 

(Konowrocka, 2009).  

    Przeprowadzone badania wskazać miały, które środowisko- szkolne czy domowe- 

bardziej efektywnie wpływa na umiejętności rozwiązywania przez dzieci typowych oraz 

nietypowych zadań matematycznych.  

     Do badań stworzony został test tylko na potrzeby tej pracy. Składał się z dwóch części 

i obejmował dwa typy zadań matematycznych, mianowicie typowe papier-ołówek oraz 

manualne. Podział ten wynikał z innych realiów nauczania matematyki w badanych 

środowiskach.  

      Dzieci uczące się w szkole podstawowej na co dzień pracują z podręcznikami, a 

zadania wykonują zazwyczaj w zeszycie ćwiczeń. Umiejętności jakie nabywają sprawdzane 

są w formie testu papier-ołówek. Dlatego założono, że będą lepiej wypadać w tego typu 

zadaniach. Z kolei po zapoznaniu się z tematem edukacji domowej i rozmowie z kilkoma 

rodzinami, które edukują domowo swoje dzieci zauważono, że często przenoszą oni typową 

naukę matematyki na codzienne życie. Oprócz używania książek i ćwiczeń angażują dzieci w 
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różne zadania matematyczne wymagające od nich nie tylko “szkolnego” podejścia do 

rozwiązywania zadań, ale przede wszystkim wykorzystywania matematyki w rozwiązywaniu 

codziennych sytuacji życiowych.  

     Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych testów zauważyć można, że istnieją 

różnice w efektywności nauczania matematyki pomiędzy dziećmi, które korzystają z edukacji 

szkolnej oraz domowej. Lepsze wyniki uzyskały dzieci z nauczania domowego. Nie były one 

szczególnie wyraźne w pierwszej części testu, który dotyczył zadań typowych, czyli papier-

ołówek. Dzieci nauczane w środowisku szkolnym i domowym w zasadzie nie różniły się pod 

względem ogólnego poziomu zdolności w ich rozwiązaniu. Ich poziom umiejętności 

matematycznych pod tym względem kształtował się podobnie, chociaż z niewielką przewagą 

dla uczestników edukacji domowej. Zatem nie potwierdziła się pierwsza z postawionych 

hipotez, że dzieci ze środowiska szkolnego mają lepsze wyniki w rozwiązywaniu typowych 

zadań matematycznych. Obie badane grupy uzyskały bardzo podobne do siebie wyniki.  

     Inaczej wyglądały efekty drugiej części testu, który dotyczył zadań nietypowych. Tu 

siła odnotowanych efektów była niemal dwukrotnie wyższa zarówno pierwszoklasistów, jak i 

trzecioklasistów edukacji domowej od tych samych klas nauczania szkolnego. Wynikało to 

raczej nie z trudniejszych zadań, ale z ich nietypowości, z którymi uczniowie szkoły 

podstawowej niezbyt dobrze sobie radzili. Zweryfikowana pozytywnie zatem została druga z 

założonych hipotez o tym, że dzieci z edukacji domowej osiągają wyższe wyniki od swoich 

rówieśników ze szkoły podstawowej w rozwiązywaniu nietypowych zadań matematycznych.  

     Uważa się, że takie efekty wynikają z innego nauczania matematyki w środowisku 

domowym. Nastawione ono jest w większym stopniu na rozwijanie myślenia matematycznego 

dziecka. W matematyce nie chodzi bowiem o wyliczenia na kartce i wypełnianie zeszytu 

ćwiczeń rzędami liczb. Najlepszy sposobem na naturalne przyswojenie podstaw tej dziedziny, 

jak wynika z wypowiedzi rodziców badanych dzieci prowadzących edukację domową, jest 
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różnorodna zabawa. Dzięki niej dzieci bez trudu nauczą się podstawowych działań 

matematycznych- dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia czy prostych działań na 

ułamkach. Zabawy też bardzo mocno oddziałują na wyobraźnię dziecka, dzięki czemu zdobyta 

wiedza bardziej się utrwala i możliwa jest do wykorzystania w późniejszym czasie.  

     Rodzice wykorzystują w tym celu różnego rodzaju gry, różnorodne klocki, zabawy 

grafomotoryczne oraz wiele innych rzeczy. Używają do tego również naturalnych składników 

codziennego użytku, takich jak kawałki pizzy, czekolady czy owoców. Poprzez działania na 

konkretach i angażowanie zmysłów pobudzają do myślenia. Uczą dzieci w ten sposób myślenia 

matematycznego, porównywania, klasyfikowania oraz orientacji przestrzennej. Poprzez 

analogię do sytuacji z życia pokazują, że matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. 

A to sprzyja rozwiązywaniu różnych problemów w nietypowych zadaniach tego przedmiotu. 

Wystarczy wspólna zabawa i dziecko samo zaczyna odkrywać różne zjawiska i cechy.  

     Poprzez zabawy logiczne oraz ćwiczenia koncentracyjne dziecko próbuje poszukiwać 

różnych sposobów na rozwiązanie tego samego problemu. Stąd też edukacja domowa pozwala 

na możliwość swobodnego przyswajania wiedzy bez ścisłego plany czy podziału na lekcje. 

Można skupić się na interesujących dziecko tematach, na jednym przedmiocie, a dopiero po 

opanowaniu go przejść do innego. Rodzice korzystają w tym celu nie tylko z podręczników 

szkolnych, ale również różnych stron internetowych dotyczących dydaktyki matematyki, czy 

doświadczeń innych rodziców. Realizują różne projekty, pozwalają na wykorzystanie 

wiadomości również z matematyki podczas zajęć poza domem oraz wyjazdów w plener. Zatem 

stosowanie analogii oraz procesów relacyjnych w większym stopniu wpływa na efekty 

nauczania matematyki, co udowodniły też różne międzynarodowe badania.  

     Z kolei dzieci ze środowiska szkolnego są mniej twórcze i odważne, ponieważ 

tradycyjną formą pracy nauczania tam prowadzonego jest przeważnie nauka w ławce z 

podręcznikiem i zeszytem. Metody aktywizacyjne stosowane są jako uzupełnienie lub 
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urozmaicenie lekcji. Dzieci uczone “automatyzacji” nie potrafią wnioskować przez analogię, a 

matematyka zaczyna je nudzić, nie widzą w niej nic ciekawego i nie starają się zgłębiać jej 

zjawisk. 

    Nic zatem dziwnego, że dziecko edukowane w domu jest bardziej zmotywowane do 

nauki różnych przedmiotów, a szczególnie tych, które go bardziej interesują. Oprócz tego 

zdobywają nowe wiadomości w spokojnej atmosferze, bez dzwonków, przy wielkim 

zaangażowaniu i cierpliwości rodziców. Jest to wręcz niemożliwe w klasie szkolnej, gdzie na 

jednego nauczyciela przypada około 22-28 uczniów. Dzieci w takich warunkach często się 

rozpraszają i są mniej skupione na uważnym wykonywaniu zadań.  

     Zaznaczyć należy, że zarówno nauczanie matematyki w środowisku szkolnym, jak i w 

domowym ma swoje dodatnie i ujemne cechy. Jednak wad w nauczaniu tego przedmiotu jest 

znacznie mniej w edukacji domowej. Rodzicom łatwiej jest bowiem niż nauczycielom w szkole 

dostosowywać kolejne zadania do indywidualnych możliwości swoich dzieci. Są też bardziej 

zaangażowani w ich kształcenie, co udowodnione zostało przez różne badania. Liczyć mogą 

pod tym względem na wsparcie różnych organizacji, szkół przyjaznych nauczaniu domowemu 

oraz profesjonalistów tego nauczania.  
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1- zadania papier-ołówek dla klasy 1 i 3  

 

Zadanie 1 i 2 papier-ołówek dla klasy 1 

 

 

Zadanie 3 i 4 papier-ołówek dla klasy 1  
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Zadanie 5 papier-ołówek dla klasy 1 

 

 

Zadanie 1, 2 i 3 papier-ołówek dla klasy 3 
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Zadanie 4 papier-ołówek dla klasy 3 

 

Zadanie 5 papier-ołówek dla klasy 3 
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Załącznik 2- zadania manualne dla klasy 1 i 3  

 

Treść zadań manualnych 1, 2, 3, 4 i 5 dla klasy 1  

 

 

Zadanie 1 manualne dla klasy 1  
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Zadanie 2 manualne dla klasy 1 

 

Zadanie 3 manualne dla klasy 1 
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Zadanie 4 manualne dla klasy 1 

 

Zadanie 5 manualne dla klasy 1  
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Treść zadań manualnych 1, 2, 3, 4 i 5 dla klasy 3  

  

Zadanie 1 manualne dla klasy 3 
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Zadanie 2 manualne dla klasy 3 

 

Zadanie 3 manualne dla klasy 3  
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Zadanie 4 manualne dla klasy 3  

 

Zadanie 5 manualne dla klasy 3  

 

 

 


