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w klasach IV-VI szkoły podstawowej -  

fragment badań

W stęp

Ludzkość od zarania dziejów próbuje zrozumieć prawa rządzące światem. 
Postęp jej rozwoju opiera się na umiejętności wykrywania prawidłowości w 
otoczeniu, jak i prawidłowości zmian w nim zachodzących (Neyman, 1969). 
Ważną przyczyną narodzin i rozwoju statystyki była potrzeba zdobycia infor
macji niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju powstających państw. Królo
wie, możnowładcy i zarządzający wielkimi majątkami dzięki aktualnym danym 
o dobrach im podlegających mogli próbować przewidzieć strategię rozwiązy
wania różnych problemów natury politycznej i gospodarczej. Tak rozumiana 
statystyka zajmowała się gromadzeniem danych liczbowych dotyczących stanu 
ludności zamieszkującej określony teren, powierzchni gruntów uprawnych, ro
dzajów upraw itp. W  tym aspekcie zajmowała się raczej poznawaniem państwa 
niż tworzeniem nowej teorii, lecz miała też duży wpływ na jej narodziny (Pu
chalski, 1977).

Znaczący wpływ na rozwój statystyki jako nauki miały osiągnięcia C. F. 
Gausa (1777-1855), S. D. Poissona (1781-1840) oraz L. A. Queteleta (1796- 
1874). Dwaj ostatni wykorzystali teorię rachunku prawdopodobieństwa do 
opracowywania danych liczbowych (Oktaba, 1965). Wyraźne rozróżnienie mię
dzy zbieraniem, a obróbką danych (rozwój metod statystycznych) pojawiło się, 
gdy rozpoczął działalność L. A. Quetelet. W  1820 roku oparł statystykę na 
„koncepcji zbiorowości” , która została uznana za najbardziej podstawowe lub 
centralne pojęcie w statystyce.
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Wzajemne przeplatanie się statystyki (rozumianej jako państwoznawstwo) 
i rachunku prawdopodobieństwa, który coraz częściej stawał się narzędziem 
opisującym zjawiska masowe zachodzące w życiu, przyrodzie, nauce, dało po
czątek statystyce matematycznej. Dopiero na początku XX wieku prace Je
rzego Neymana i Rolanda Fishera sprawiły, iż statystyka stała się dyscypliną 
naukową. Ona zaś daje się podzielić na kilka gałęzi. Jak pisze J. Neyman 
(1979): „Z logicznego punktu widzenia pierwszą (choć nie pierwszą historycz
nie) dziedziną statystyki matematycznej jest to, co nazywa się obecnie staty
styką opisową (Neyman, 1979).

Do 1975 roku statystyka opisowa nie wchodziła w skład programów na
uczania matematyki w Polsce. Momentem zwrotnym stało się sympozjum na 
temat: „Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa w nauczaniu począt
kowym” , które odbyło się w Warszawie w 1975 roku. Zostało ono zorganizo
wane z inicjatywy prof. L. Rade (Szwecja) i prof. Z. Semadeniego jako towarzy
szące Kongresowi Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI), a tuż po 
nim miały miejsce obrady Konferencji Okrągłego Stołu na temat: „Nauczanie 
statystyki” .

Wszystkie wystąpienia wyrażały pewność, że należy w najbliższym czasie 
wprowadzić do programów nauczania matematyki treści z zakresu rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki. Nie było wątpliwości, iż o metodach pro
babilistycznych i statystycznych każdy obywatel z wykształceniem średnim 
powinien mieć ogólne pojęcie, gdyż są to najczęściej i najszerzej stosowane 
metody matematyczne (Łakoma, 1988).

Sympozjum towarzyszące Kongresowi Międzynarodowego Instytutu Staty
stycznego to nie jedyne forum, na którym padły argumenty za wieloetapowym 
i rozciągniętym na wiele lat nauki w szkole powszechnej kształceniem pojęć i 
myślenia probabilistycznego i statystycznego. Swój pogląd w tej sprawie wy
raziła również Z. Krygowska w artykule: „Niektóre tendencje występujące w 
matematyce współczesnej a nauczanie matematyki w szkole powszechnej” . Od
niosła się w nim do zmian programowych dotyczących dziesięcioletniej szkoły 
średniej, a między innymi do wprowadzenia i nauczania rachunku prawdopo
dobieństwa i statystyki. Stwierdziła, iż ich nauczanie powinno być rozłożone 
na całą szkołę dziesięcioletnią: „Elementy statystyki opisowej trzeba stopniowo 
wprowadzać przy okazji rozszerzenia zakresu liczbowego, stanowią one bowiem 
materiał bardzo przydatny do ćwiczeń rachunkowych związanych z zastoso
waniami, sprawnym posługiwaniem się tablicami oraz środkami technicznymi 
(...).” Zdaniem Z. Krygowskiej, błędne było wprowadzenie rachunku prawdo
podobieństwa dopiero w IV klasie liceum (Krygowska, 1975).

Przytoczmy tu jeszcze jedną ważną wypowiedź, która pojawiła się tuż 
przed wprowadzeniem w życie programów „dziesięciolatki” w Polsce. G. Bro-



usseau i J. Briand (1977) stwierdzili, iż zrozumienie i praktyka w stosowaniu 
statystyki i rachunku prawdopodobieństwa przez większość społeczeństwa po
winno być i jest jednym z celów nauczania matematyki. W życiu człowiek jest 
ciągle zmuszany do przewidywania i odgadywania, co zwykle czyni w bardzo 
prymitywny i nie zawsze poprawny sposób. Pomysł powszechnego wprowadze
nia nauczania technik szacowania i wnioskowania pozwoliłby na stosowanie ich 
w życiu codziennym. Konsekwencje tej decyzji miałyby również pozytywny 
wpływ na życie całego społeczeństwa (Brousseau, Briand, 1977). Brousseau i 
Briand kwestionowali przydatność planowania nauczania w oparciu o sześć sta
diów poznawania struktur Zoltana Dienes’a, natomiast A. Olecka przeciwsta
wiła się temu poglądowi i zaprezentowała planowanie wczesnego cyklu naucza
nia stochastyki właśnie według tych etapów (Olecka, 1984). Takie podejście 
wydaje się właściwe przy planowaniu nauczania początków statystyki opisowej.

W związku z wielkimi reformami nauczania matematyki w latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych, również w Polsce wyłoniła się nowa koncep
cja nauczania matematyki, efektem której było pojawienie się w 1976 roku 
publikacji propozycji programów treści kształcenia i wychowania w dziesię
cioletniej szkole średniej. W  oparciu o te publikacje odbyła się ogólnopolska 
dyskusja nad propozycjami, które w roku szkolnym 1978/79 miały wejść w 
życie. Żaden z dotychczasowych programów szkoły podstawowej nie zawierał 
działu poświęconego kształtowaniu pojęć i umiejętności probabilistycznych i 
statystycznych. Dopiero propozycja programu nauczania matematyki „dzie
sięciolatki” zawierała tendencje, jak na ten czas, awangardowe — nauczanie 
stochastyki. Już w ogólnych celach kształcenia i wychowania można znaleźć 
sformułowania świadczące o zmianie podejścia do nauczania, które nie miało 
jedynie podawać skondensowanej wiedzy teoretycznej, a raczej pomóc odna
leźć się człowiekowi w otaczającym go świecie przez podejmowanie trafnych 
decyzji, popartych odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. W  kolejnych klasach 
w/w programu znajdujemy następujące treści statystyczne:

Klasa V Częstość zdarzeń
Analiza i opis tabel oraz diagramów statystycznych. Diagramy procen

towe. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych statystycznych. Prze
widywanie i doświadczalne sprawdzanie częstości zdarzeń. Porównania staty
styczne.

Klasa VIII Zmienne losowe
Przykłady zmiennych losowych i ich rozkładów. Przedstawienie rozkładów 

w postaci tabel, histogramów, wykresów oraz analizowanie takich przedsta
wień. Średnia arytmetyczna, średnia ważona. Wartość oczekiwana zmiennej 
losowej.
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26 stycznia 1982 roku zapadła uchwała o wstrzymaniu realizacji reformy. 
Oznaczało to zrezygnowanie z projektu „dziesięciolatki” i chwilowe poprzesta
nie na reformowaniu szkoły w zakresie ośmiu klas.

23 czerwca 1983 roku zatwierdzono kolejny zmodyfikowany program szkoły 
podstawowej dla klas IV-VII. Rozpoczęcie jego realizacji miało się odbyć od 
roku 1984/85 w kasach IV-VII, a w klasie VIII od roku 1985/86. We wspomnia
nym programie znajdujemy następujące treści kształcenia w poszczególnych 
klasach dotyczące rachunku prawdopodobieństwa i statystyki:

Klasa V Częstość zdarzeń
Tabele i diagramy statystyczne, histogramy, diagramy procentowe. Zbiera

nie, porządkowanie i przedstawianie danych statystycznych. Częstość zdarzeń.
Klasa VIII Statystyka
Diagramy procentowe i statystyczne.
18 lutego 1987 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zatwierdziło zmia

ny w programie nauczania z 23.06.1983r. Zmiany te dotyczyły przeniesienia 
do treści fakultatywnych całego działu „Zdarzenia” w klasie IV oraz działu 
„Statystyka” w klasie VIII (Zmiany w programach ..., 1987). Motywem tych 
zmian było odciążenie programu nauczania matematyki. Efektem zaś rozpo
częcie ograniczania, a następnie usuwania z programów treści probabilistycz
nych i statystycznych. Świadectwem tego zjawiska jest „Program Szkoły Pod
stawowej. Matematyka klasy IV-VIII” wydany przez MEN w 1990 roku, który 
nie zwiera żadnych treści ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.

Po roku 1991 zaczęła się pojawiać w środowiskach matematyków w Polsce 
tendencja do pisania programów nauczania. MEN, w obawie, aby nie doszło do 
bałaganu i zbyt dużych różnic w treściach programowych, wydał następujące 
dokumenty:

1. „Minimum programowe przedmiotów ogólnokształcących w szkołach 
podstawowych i średnich, obowiązujące od 1 września 1992 roku” , War
szawa 1992;

2. Podstawę programową, opublikowaną w dokumencie biura MEN ds. Re
formy Szkolnej pod nazwą „Protokół ze zjazdu uczestników drugiego 
etapu prac nad zestawem podstaw programowych kształcenia ogólnego” , 
Warszawa 1993.

11.06.1994 roku decyzją MEN został dopuszczony do użytku szkolnego 
„Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej MA
TEMATYKA 2001” autorstwa: M. Dąbrowskiego, P. Piskorskiego, W. Zawa
dowskiego. Wśród pięciu wątków tematycznych tego programu znalazło się 
„Organizowanie danych” , które przewidywało realizację następujących haseł:
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zbieranie, opracowywanie i reprezentowanie danych oraz badanie sytuacji lo
sowych.

Po programie MATEMATYKA 2001 pojawił się kolejny, opracowany przez 
matematyków skupionych przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie, program 
„Błękitna Matematyka” zatwierdzony przez MEN 9.01.1995 roku, który jako 
pierwszy wyodrębnił dział „Statystyka opisowa” .

W wyniku zatwierdzenia przez MEN w 1997 roku dopuszczony został do 
użytku trzeci program „Matematyka krok po kroku” , a w nim wydzielony 
dział „Statystyka” .

W 1999 roku MEN wydał nowe podstawy programowe obowiązujące w 
nauczaniu matematyki do chwili obecnej.

W tym czasie, gdy w Polsce pojawiały się treści statystyczne, a następnie 
znikały z programów szkolnych, na świecie można było zauważyć tendencje do 
przyznawania edukacji statystycznej coraz większe znaczenie. Na przykład, we 
Włoszech tematy z zakresu prawdopodobieństwa i statystyki realizowane były 
z dziećmi 6-11 letnimi, a kontynuacja ich trwała do końca kształcenia ogólnego. 
Czas wprowadzenia tych treści do programów szkolnych ilustruje tabela l 1.
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R ok W iek Treści z teorii praw dopodobieństw a i statystyki
1985 6-11 Reprezentacje statystyczne, gry kombinatoryczne mające 

na celu klasyczną definicję prawdopodobieństwa.
1979 11-14 Powtórzenie wyżej wymienionych zagadnień, zastosowanie 

ich do innych przedmiotów, np. genetyki i ekonomii.
1986 14-16 Przestrzeń zdarzeń elementarnych, prawdopodobieństwo 

warunkowe i zdarzenia niezależne, kombinatoryka i ide- 
ografy jako narzędzia, statystyka opisowa.

1992 16-19 Powtórzenie i utrwalenie powyższych tematów, wielowy
miarowa statystyka opisowa, regresja i korelacja, dyskretne 
i ciągłe dystrybuanty, dystrybuanta rozkładu normalnego 
i błąd w pomiarze, Prawo Wielkich Liczb, wnioskowania 
statystyczne, parametryczna estymacja prostych modeli.

Tabela 1.

W  szczególności dzieciom w wieku od 6 do 14 lat, ponieważ ich eduka
cją statystyczną zajmujemy się w tym artykule, włoskie programy nauczania 
proponują tematy odnoszące się do następujących zagadnień:

1 Tabela pochodzi z artykułu: Barra, M., Lanciono, N.:, 1996,Probability, Statistics and 
Applications of Mathematics in Other Disciplines, In: Malara, N.,Menghini, Reggiani, M.: 
1996, Italian Research in Mathematics Education 1988-1995.



dzieci w wieku 6-11 lat: obserwacje, badania statystyczne oraz prezento
wanie ich wyników; rozwijanie szacowania stopnia niepewności poprzez gry 
losowe, w kontekście klasycznej definicji prawdopodobieństwa, jako stosunek 
liczby przypadków oczekiwanych do liczby przypadków możliwych w sytu
acjach losowych;

dzieci w wieku 11-14 lat: utrwalenie tematów z poprzedniego etapu kształ
cenia, wprowadzenie kilku prostych zastosowań do konkretnych problemów; 
ważnym elementem jest wyrobienie u uczniów krytycznego rozumienia i ba
dawczej metody postępowania w nieprzewidywalnych sytuacjach (Barra, Lan- 
ciano, 1996).

Prawie w tym samym czasie (lata 80. XX wieku) w Anglii, USA i Ka
nadzie przeprowadzane były badania pod kątem nauczania matematyki. W 
raporcie sporządzonym dla rządu brytyjskiego (Cockcroft, 1982) znajdujemy 
słowa: „statystyka nie jest tylko zestawem technik; jest podejściem umysłu 
do napływających danych. W  szczególności bierze ona pod uwagę fakt nie
pewności i różnorodności danych i sposobu ich zbierania; umożliwia ludziom 
podejmowanie decyzji w świetle tej niepewności” .

Natomiast w wyniku badań przeprowadzonych na dużą skalę wśród róż
nych sektorów społeczeństwa Stanów Zjednoczonych „The National Council 
for Teachers of Mathemathics” ogłosił osiem głównych zaleceń dla matema
tyki szkolnej w latach 80., z których dwa są następujące:

1. Rozwiązywanie problemów ma być najważniejszym tematem matema
tyki szkolnej lat 80.;

2. Programy matematyczne mają w pełni wykorzystywać możliwość użycia 
kalkulatorów i komputerów na poziomie wszystkich klas.

Powyższe sugestie dotyczyły tworzenia programów nauczania matematyki 
wokół rozwiązywania problemów, a przy tym metod zbierania, opracowywa
nia i interpretowania informacji, wnioskowania i testowania zależności da
nych oraz prezentowania wyników. Problemy do rozwiązania miały pochodzić 
z codziennych sytuacji oraz z eksperymentów i problemów z różnych dzie
dzin nauki. Natomiast użycie kalkulatorów i komputerów pozwoliłoby pokonać 
trudności wykonywania działań arytmetycznych na dużych zbiorach danych 
(Jakobsen, 1989).

Badania przeprowadzone wśród doradców metodycznych w Wielkiej Bry
tanii, USA i Kanady dostarczyły informacji, w jakim zakresie oraz na jakim 
etapie edukacji wprowadzane są treści statystyczne. Autorzy badań zwrócili 
szczególną uwagę na nauczanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 
dzieci w wieku 6-11 lat. Wyniki, które otrzymali, wskazują, że edukacja w 
zakresie statystyki nie różni się zasadniczo w tych trzech krajach, a główny na
cisk kładziony jest na statystykę opisową, tj. diagramy (słupkowy, obrazkowy,
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kołowy i liniowy) i prezentowanie danych w tabelach. Z wyjątkiem średniej, 
miary tendencji centralnej i rozproszenia były nauczane przez znikomy odse
tek nauczycieli, choć moda i mediana często pojawiały się w podręcznikach 
i przewodnikach metodycznych przeznaczonych do nauczania dzieci w wieku 
od 6 do 11 lat. Wynika stąd, że były częścią programu zamierzonego, ale nie 
zostały zrealizowane. Z wypowiedzi respondentów wynikało, że wprowadzenie 
tych pojęć odbywało się w sposób nieformalny, na konkretnych przykładach, 
szczególnie w przypadku Brytyjczyków. We wszystkich krajach, średnio 50% 
respondentów wskazywało, że nauczanie statystyki jest traktowane jako ak
tywność polegająca na rozwiązywaniu sytuacji problemowych, a niejako próba 
uczenia statystyki w dosłownym znaczeniu (Pereira-Mendoza, 1989).

Na Węgrzech statystyka była nauczana od wielu lat w pierwszych czte
rech klasach szkoły podstawowej. Varga (1983) opisuje, w jaki sposób wprowa
dzano pojęcia kombinatoryczne i probabilistyczne przy użyciu „zestawu po
mocy z rachunku prawdopodobieństwa” . Natomiast Dunkels (1983) podaje 
przykład użycia diagramu łodygowo-listkowego do przedstawienia danych ze
branych przez siedmioletnie dzieci w szwedzkiej szkole podstawowej.

Z przytoczonych powyżej przykładów wynika, że edukacja statystyczna ma 
znaczące miejsce w nauczaniu matematyki i rozpoczyna się na dość wczesnym 
etapie kształcenia, bo w niektórych przypadkach już u sześcioletnich czy sied
mioletnich dzieci. Próbę sprawdzenia, jak wygląda to w Polsce, referuje kolejny 
rozdział.

1 Stan obecny nauczania statystyki w Polsce i na 
świecie

Obecna podstawa programowa na każdym etapie kształcenia ogólnego za
wiera treści z zakresu statystyki opisowej. W części przeznaczonej dla szkoły 
podstawowej wśród zadań szkoły znajdujemy: kształtowanie umiejętności my
ślenia i formułowania wypowiedzi oraz ułatwianie dostrzegania problemów i 
badania ich w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumo
wań matematycznych. Natomiast w treściach kształcenia, w punkcie 7 widnieje 
zapis: „Diagramy przedstawiające dane empiryczne, graficzne przedstawianie 
zależności liczbowych (tam gdzie jest to możliwe z użyciem technologii infor
macyjnej)” (Podstawa Programowa, Załącznik nr 1 do ...).

Po dokonaniu analizy dopuszczonych do użytku szkolnego programów i 
podręczników do nauczania matematyki na wszystkich etapach kształcenia 
ogólnego można stwierdzić, że:
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• część programów do nauczania matematyki w szkole podstawowej nie 
zawiera wydzielonego działu statystyka opisowa, a w pozostałych pro
gramach autorzy ograniczają się przede wszystkim do odczytywania in
formacji z gotowych diagramów statystycznych (klasa V lub VI); wy
jątkiem jest program „Błękitna Matematyka” , który prezentuje szersze 
podejście do nauczania tego działu;

• wszystkie programy nauczania matematyki w gimnazjum i liceum zawie
rają dział statystyka opisowa.

Przed przystąpieniem do badań wstępnych przeprowadzona została an
kieta wśród nauczycieli matematyki (listopad 2003 -  sierpień 2004). Badaniu 
zostało poddanych 312 osób na terenie miasta Płocka, powiatu Bielsko-Biała 
oraz uczestnicy XIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Mate
matyki w Łowiczu i warsztatów grupy roboczej SNM Matematyka i Komputery 
w Wieluniu. Celem tego badania było m.in. uzyskanie informacji na temat 
trudności, z jakimi spotykają się nauczyciele i uczniowie w trakcie procesu 
nauczania-uczenia się statystyki opisowej, jak również stopnia przygotowania 
nauczycieli do nauczania tego działu matematyki.

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród czynnych nauczycieli pozwoliła na 
zdiagnozowanie ogólnego obrazu nauczania statystyki opisowej w szkole pol
skiej. Odpowiedzi na poniżej zacytowane pytania pozwoliły także ustalić trud
ności, jakie występują w trakcie procesu nauczania-uczenia się wspomnianego 
działu.

12. Wśród problemów związanych z realizacją działu statystyka opi
sowa proszę wskazać te, z którymi najczęściej spotyka się Pani/Pan 
w swojej pracy.
Problemy dotyczące wiedzy merytorycznej
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Problemy dotyczące metodyki nauczania statystyki opisowej

13. Na podstawie Pani/Pana doświadczenia zawodowego proszę wy
mienić najczęściej występujące trudności, na jakie napotykają ucznio
wie w trakcie zdobywania wiedzy z zakresu statystyki opisowej:

Respondenci wymieniali najczęściej następujące problemy:

• brak odpowiedniej, zrozumiałej literatury niezbędnej do samokształce
nia;

• brak wystarczającej ilości zadań w podręcznikach;



• dużo nowych pojęć, które są niejasno sformułowane w podręcznikach;

• za mało czasu na realizację statystyki opisowej.

Trudności w zakresie uczenia się statystki opisowej dotyczyły również ucz
niów i zdaniem ich nauczycieli ujawniały się podczas:

• zbierania informacji;

• zestawiania danych w tabeli;

• ilustrowania danych za pomocą diagramów, w szczególności diagramów 
kołowych;

• formułowania wniosków na podstawie danych;

• wykonywania rachunków, w szczególności na dużej ilości liczb wielocy- 
fr owych.

Podsumowując powyższą listę trudności, można zaryzykować stwierdze
nie: nauczyciele sygnalizują brak stosownych propozycji dydaktycznych, które 
zawierałyby propozycje zadań, jak i proste określenia pojęć statystycznych. 
Wynika stąd, że nauczyciele nie uciekają przed nowymi zadaniami, lecz wska
zują na brak odpowiednich pomocy.

Kolejnym czynnikiem wywołującym powyższe trudności może być słabe 
przygotowanie nauczycieli do nauczania statystyki opisowej. Z informacji uzy
skanych w wyniku ankiety (Tomaszewska, 2006), 78,1% respondentów odpo
wiedziało, że nie miało podczas studiów przedmiotu statystyka opisowa, pozo
stali uczestniczyli w zajęciach z rachunku prawdopodobieństwa z elementami 
statystyki lub statystyki matematycznej. Natomiast najczęściej wymienianą 
formą doskonalenia zawodowego było samokształcenie —  66,3% responden
tów.

Powyższe wyniki skłaniają do zbadania, jak obecnie przygotowywani są 
przyszli nauczyciele do nauczania statystyki opisowej. Po dokonaniu analizy 
obowiązujących standardów nauczania dla kierunków matematyka na uczel
niach wyższych można stwierdzić, że nie zawierają one przedmiotu, w którego 
nazwie znajdowałoby się słowo „statystyka” . W treściach przedmiotu rachunek 
prawdopodobieństwa znajdują się hasła dotyczące wnioskowania statystycz
nego zarówno dla studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Ponieważ standardy zalecają minimalną listę przedmiotów w minimalnych 
obciążeniach godzinowych, kolejnym krokiem stało się sprawdzenie, która z 
uczelni i instytucji systemu szkolnego kształcących przyszłych nauczycieli ma 
w swoich planach studiów przedmiot przekazujący wiedzę z zakresu staty
styki. Wśród 27 uczelni (jako uczelnie rozumie się tu szkoły wyższe i kolegia
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nauczycielskie) niespełna 60% uwzględniło przedmiot, którego częścią nazwy 
jest słowo „statystyka” . Niestety, w przypadku 37% uczelni potencjalny stu
dent nie uzyska wiedzy z jakiegokolwiek działu statystyki. Dla nauczyciela 
otrzymującego dyplom takiej uczelni podstawowe terminy i umiejętności sta
tystyczne będą obce i niezrozumiałe.

Temat kształcenia nauczycieli w zakresie statystyki i rachunku prawdo
podobieństwa był i jest poruszany również w innych krajach. W  latach 80. 
XX wieku prof. Lenart Rade (Szwecja) nawoływał do tego, aby statystyka
1 prawdopodobieństwo stanowiły od 15% do 25% wszystkich godzin kursów 
kształcących nauczycieli matematyki. Proponował, aby w programie kształce
nia nauczycieli znalazły się: dydaktyka statystyki, praca z komputerami i kal
kulatorami, budowanie matematycznych modeli sytuacji z elementami losowo- 
ści oraz praca nad projektami (Jacobsen, 1989).

Ponieważ przygotowanie nauczycieli w zakresie statystyki i rachunku praw
dopodobieństwa w Wielkiej Brytanii nie było odpowiednie, Rada Szkolna opra
cowała projekt edukacji statystycznej. Obejmował on materiały do prowadze
nia pomocniczych kursów, które były organizowane w regionalnych centrach 
założonych w tym właśnie celu (Holmes, 1983).

W  tym samym czasie prowadzony był tzw. „włoski eksperyment” , który 
przewidywał wprowadzenie do szkół średnich i podstawowych znacznej ilości 
godzin z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Motywacją tych 
zmian był fakt, iż wprowadzenie elementów statystyki opisowej i prawdopo
dobieństwa dostarcza podstawowych narzędzi do kształtowania świadomości 
interdyscyplinarnej wartości matematyki. Niestety, realizacja tego programu 
natrafiła na trudności, które spowodowane były jakością przygotowania na
uczycieli do prowadzenia tego typu zajęć. Stwierdzono, że na kierunkach nauk 
ścisłych, a nawet matematyki, na poziomie akademickim nie wprowadzono 
obowiązkowego nauczania statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. A na
wet jeżeli znalazły się tam jako przedmioty do wyboru, to były one ukierunko
wane na prowadzenie badań, a nie na nauczanie w szkole (Jacobsen, 1989). Sy
tuacja ta przypomina zmagania polskiej edukacji w zakresie nauczania-uczenia 
się statystyki opisowej w ostatnich latach.

2 Koncepcja nauczania statystyki opisowej na po
ziomie szkoły podstawowej oraz cel badań wstęp
nych

Ostatnia reforma szkolnictwa przyniosła ogromną różnorodność progra
mów nauczania oraz zmieniła charakter matematyki z przedmiotu wy dzieło-
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nego na przedmiot kształcenia ogólnego. Jednym z podstawowych celów eduka
cji stało się przygotowanie człowieka do życia w nowoczesnym społeczeństwie. 
Głównym zadaniem szkoły stało się wyposażenie uczniów w pięć kluczowych 
kompetencji. Oto one:

• planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się;
• skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach;
• efektywne współdziałanie w zespole;
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
• operowanie informacjami i efektywne posługiwanie się technologią infor

macyjną.

W  dzisiejszych czasach, aby uzyskać odpowiedzi na stawiane przez życie 
problemy: zbieramy dane statystyczne, porządkujemy je, przedstawiamy w po
staci graficznej. Analizujemy otrzymane wykresy w celu znalezienia odpowied
nich prawidłowości, by na ich podstawie uzyskać odpowiedzi na interesujące 
nas pytania, wykorzystując do tego nowoczesną technologię i metody opraco
wywania danych statystycznych (Ceglarek, Dąbrowski, Jankowski, Obidniak, 
Zmijski, 1999, Rozporządzenie Ministra Edukacji ...). Kompetencje kluczowe 
to sposób przygotowania uczniów do sprostania wymaganiom, jakie postawi 
przed nimi przyszły pracodawca. Kształtowanie w uczniach tych kompetencji 
powinno odbywać się przede wszystkim w klasie szkolnej, na zwykłej lekcji 
każdego z przedmiotów.

Programy nauczania matematyki przeznaczone na etap kształcenia pod
stawowego, jeśli zawierają dział statystyka opisowa, to realizują go w dwóch 
etapach.
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Interpretacja Wyciąganie
graficznego przedstawienia odpowiednich

gotowych danych wniosków

Rysunek 1.

Tymczasem statystyka jest przede wszystkim przedmiotem praktycznym i 
jej nauka powinna być oparta na zbieraniu danych, w miarę możliwości przez 
samych uczniów. Powinna ona brać pod uwagę rodzaj danych, przyczyny, dla 
których się je zbiera, problemy związane z tymi czynnościami, zależności, które 
można wywnioskować. Biorąc pod uwagę ogromną rolę wcześniej opisanych 
kompetencji w procesie nauczania-uczenia się, duże możliwości technologii 
informacyjnej w zakresie nauczania statystyki opisowej oraz sygnalizowane



przez nauczycieli braki materiałów do nauczania tego działu zrodził się po
mysł opracowania propozycji dydaktycznej przeznaczonej do realizacji na II 
etapie kształcenia ogólnego. Bazą, czy też swoistym pierwowzorem stworzo
nej propozycji, były dwie książki (Kąkol,1990; Kąkol, 1994) skierowane do 
nauczycieli matematyki ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pozycje te w nie
konwencjonalny sposób przekazują nauczycielom wiadomości merytoryczne, 
ale jednocześnie są przewodnikami metodycznymi, w których można znaleźć 
gotowe scenariusze lekcji czy propozycje zadań. Zawierają one propozycję dy
daktyczną nauczania statystyki opisowej i elementów rachunku prawdopodo
bieństwa w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, której realizacja odbywa się 
według podanego poniżej schematu2 (rysunek 2).
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Rysunek 2.

Na początku pojawia się sytuacja problemowa; najlepiej byłoby, gdyby 
tego rodzaju sytuacje inicjowali sami uczniowie, w wyniku obserwacji otacza
jącej ich rzeczywistości. Niestety, dzieciom na tym etapie kształcenia trudno 
takie spostrzeżenia czynić właśnie w tym momencie, gdy tego oczekuje nauczy
ciel. Sytuację problemową może więc wprowadzać właśnie on. Interesujące dla 
uczniów sytuacje to te, które są związane z otaczającą rzeczywistością, z ży
ciem codziennym ludzi, związane ze światem dziecka.

Często człowiek, a więc i każde dziecko znajduje się w sytuacji problemo
wej. Aby poradzić sobie z tego rodzaju sytuacją, musi odpowiedzieć na pytania,

2Schemat pochodzi z: Kąkol, H. (red.): 1994, Elementy statystyki opisowej w szkole pod
stawowej, Wydawnictwo Dla Szkoły



które nasuwają się w związku z nią. W  celu znalezienia odpowiedzi konieczne 
jest przeprowadzeni badań. Należy więc postawić cel badań tj.: czego chcemy 
się dowiedzieć o populacji w odniesieniu do sytuacji, w której trzeba znaleźć 
właściwe rozwiązanie. Równie ważnym punktem jest podjęcie decyzji, czy pro
wadzić badanie na całej populacji, czy tylko na jej części. Są to niesłychanie 
ważne pytania, ponieważ od sposobu doboru próby zależą otrzymane wyniki 
i wiarygodność ich uogólnień na całą populację.

Kolejnym etapem jest opracowanie odpowiednich narzędzi badań. Na ogół 
są to pewne kwestionariusze, w których zapisujemy zebrane wyniki. Kolejnym 
etapem jest zebranie danych. Jest to jedna z najbardziej uciążliwych czyn
ności, które trzeba wykonać podczas prowadzenia badań statystycznych. Ze
brane i zapisane dane należy uporządkować i przedstawić w postaci graficznej. 
W przypadku wykorzystania technologii informacyjnej (komputer i kalkula
tory graficzne) czynności te zostaną wykonane błyskawicznie, nawet wtedy 
gdy trzeba będzie wpisać do komputera czy kalkulatora różnego rodzaju wy
magania.

Postać graficzna jest dosyć zrozumiałym przekaźnikiem informacji. Nie
mniej odczytywanie z diagramów różnych własności rozpatrywanych cech jest 
ważną umiejętnością, którą należy kształtować od samego początku uczenia 
statystyki. Nie wszystkie informacje można odczytać z diagramów. Często po
trzebne są dodatkowe, np.: średnia, mediana, dominanta i inne.

Tak opracowane dane pozwalają na formułowanie różnego rodzaju wnios
ków. np.: porównanie średniej dotyczącej rozpatrywanej cechy w dwóch gru
pach pozwala na ich klasyfikację. Ostatnim etapem jest zestawienie otrzyma
nych rezultatów z pytaniem postawionym na początku. Przed przeprowadze
niem badań mających dostarczyć nam informacji potrzebnych do rozwiązania 
„pewnego problemu” może wydawać się, że nie jest to takie oczywiste. Zebrane 
fakty są często częściowo sprzeczne z intuicją. Powodów tego może być wiele, 
oto niektóre z nich:

• badania przeprowadzono nierzetelnie,

• popełniono błędy rachunkowe,

• rysunki wykonano niestarannie,

• pytania ankiety nie były poprawnie sformułowane.

W  opisywanych w dalszej części artykułu badaniach realizowana była po
wyższa propozycja dydaktyczna wraz z pewnymi zmianami. W zakresie treści 
merytorycznych zawiera ona zdecydowanie szerszy zakres pojęć statystycz
nych niż proponuje to obowiązująca podstawa programowa i inne programy
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nauczania. Zakłada zastosowanie technologii informacyjnej (komputer i kalku
latory graficzne) tam, gdzie jest to zasadne i niesie za sobą różnego rodzaju 
korzyści (pokonywanie trudności rachunkowych, oszczędność czasu na lekcji, 
precyzja w wykonywaniu wykresów). Praca na lekcji odbywa się według wcze
śniej przygotowanych scenariuszy zawierających zadania-sytuacje problemowe 
pochodzące z najbliższego otoczenia uczniów. Realizację tak zmodyfikowanej 
propozycji można zilustrować poniższym schematem (rys. 3).

Rysunek 3.

Badana propozycja dydaktyczna kładzie silny nacisk na osiągnięcie przez 
uczniów umiejętności zdobywania informacji potrzebnych do rozwiązywania 
różnego rodzaju sytuacji problemowych, do podejmowania decyzji na podsta
wie informacji. Realizacja tej propozycji nauczania statystyki opisowej odbywa 
się w trakcie rozwiązywania sytuacji problemowych z reguły aranżowanych 
przez nauczyciela. Poszczególne pojęcia statystyczne wprowadzane są podczas 
opracowywania danych potrzebnych do rozwiązania omawianych sytuacji pro
blemowych, według przedstawionego wcześniej schematu. Opisuje on etapy 
pracy nad zadanym problemem w klasach IV-VI, jednak realizacja weryfiko
wanej propozycji różni się w poszczególnych klasach. W  IV klasie uczniowie 
opracowują swoje pierwsze badania, wszystkie czynności wykonują własno
ręcznie. Takie osobiste przeżycie wszystkich czynności powoduje, że pewien 
model postępowania ułatwiający radzenie sobie w sytuacjach problemowych,



bardziej zapadnie w świadomość ucznia. W klasie V w trakcie czterech lek
cji przewiduje się zastosowanie technologii informacyjnej w postaci komputera 
i kalkulatorów graficznych. W klasie VI wszystkie lekcje przewidują zastosowa
nie technologii informacyjnej w celu wcześniejszego i lepszego wprowadzenia 
pojęć statystycznych oraz pokonania trudności, jakie się z tym procesem wiążą.

Podczas realizacji tej koncepcji zachodzi również propedeutyczne kształ
towanie pewnych pojęć matematycznych, tj.: układ współrzędnych, pojęcie 
funkcji, kąt środkowy, szansa.

Pracując nad sytuacjami problemowymi uczniowie powinni mieć okazję 
współpracy w grupach utworzonych samoistnie lub przez nauczyciela. Taka 
forma pracy pozwala dzieciom rozwijać pewne umiejętności: dzielenie się swo
imi pomysłami z koleżankami i kolegami, prezentowanie swoich rozumowań, 
uzasadnianie i argumentowanie swoich wypowiedzi, zadawanie pytań, wnio
skowanie oraz podejmowani decyzji. Wymienione umiejętności składają się na 
kompetencje kluczowe, ale również służą do rozwijania aktywności matema
tycznych.

Głównym celem badań stało się:
Zbadanie możliwości wykorzystania opracowanej propozycji dydaktycznej 

nauczania statystyki opisowej w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 
na poziomie szkoły podstawowej.

Badania te obejmowały weryfikację oraz próbę wdrożenia do warunków 
szkolnych opracowanej propozycji dydaktycznej nauczania statystyki opisowej 
na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej, przewidującej zastosowanie tech
nologii informacyjnej w postaci komputera i kalkulatorów graficznych. Wery
fikowana propozycja została opracowana zgodnie z zasadami nauczania czyn
nościowego matematyki (Krygowska, 1957, Siwek, 1998), które cechuje wielka 
dbałość o precyzję i porządek, o jasność i dobre zrozumienie pojęć matema
tycznych, o zgodność pojęć szkolnych z pojęciami naukowymi. Natomiast na 
realizację tej propozycji miał wpływ główny cel metody nauczania czynno
ściowego: zdobycie przez ucznia wiedzy operatywnej. Ważnym aspektem tej 
metody jest nacisk nie tylko na wiadomości, ale także na umiejętności. Umie
jętności te znajdują następnie zastosowanie przy czynnościach (manualnych 
czy myślowych); wykonując je uczniowie zdobywają nowe doświadczenie. Pod
czas realizacji wspomnianej propozycji, tak jak w nauczaniu czynnościowym, 
na lekcji aktywny powinien być przede wszystkim uczeń, natomiast nauczyciel 
powinien odgrywać raczej rolę doradcy, koordynatora, ale także inspiratora. 
Zadaniem nauczyciela może być inicjowanie sytuacji, o ile uczniowie nie są 
w stanie zrobić tego samodzielnie, które umożliwiają stawianie problemów 
użytecznych dla dziecka, dotyczących otaczającej go rzeczywistości. Reasumu
jąc, w trakcie zaplanowanych zajęć nauczyciel ma pobudzać do badań oraz
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wysiłku, a nie przekazywać uczniom gotowe zadania (Piaget, 1977). Także po
jęcia statystyczne występujące w weryfikowanej propozycji opracowywane są 
w sposób czynnościowy, tzn. przeprowadzana jest analiza operacji tkwiących 
w tych pojęciach. Równocześnie, biorąc pod uwagę poziom rozwoju intelektu
alnego uczniów, planowane są różnego rodzaju sytuacje problemowe, których 
rozwiązanie pozwoli dzieciom przebyć drogę od czynności konkretnych poprzez 
wyobrażeniowe do abstrakcyjnych. Na przykład analiza teoretyczna operacji 
w pojęciu diagramu słupkowego wyłoniła następujące czynności:

1. narysowanie osi poziomej i zaznaczenie na niej rodzajów kategorii wy
stępujących w zestawie danych;

2. narysowanie osi pionowej i zaznaczenie na niej odpowiednich jednostek;

3. narysowanie słupków o jednakowej szerokości i odpowiedniej wysoko
ści wyrażającej częstość występowania danej kategorii pochodzącej z ze
stawu danych;

4. odczytanie potrzebnych informacji z utworzonego zestawu danych.

Powyższe czynności wykonywali uczniowie rozwiązując zadania na różnych 
poziomach abstrakcji. Na przykład, podczas wprowadzania pojęcia diagramu 
słupkowego zadaniem na poziomie czynności konkretnych było utworzenie dia
gramu dla ilości przejechanych pojazdów obok domu Janka. Należało utwo
rzyć wspomniany diagram używając obrazków ilustrujących rodzaje pojazdów. 
Uczniowie, po przeczytaniu treści zadania przyczepili na tablicy nad gotową, 
opisaną osią, obrazki pojazdów (w odpowiedniej ilości) zaobserwowanych przez 
chłopca obok jego domu. Obrazki te miały tę samą wielkość, stąd wysokości 
utworzonych kolumn symbolizowały częstości występujących pojazdów. Reali
zacja tego zadania przewidziana jest w klasie IV. W  klasie piątej przewidziane 
jest zadanie, którego celem jest przeprowadzenie badania na temat: Jaki przed
miot nauczania lubisz w szkole najbardziej? Uczniowie po zebraniu danych w 
tabeli i obliczeniu częstości wymienianych przedmiotów muszą narysować dia
gram słupkowy. Po narysowaniu osi poziomej i pionowej oraz ich opisaniu 
dzieci muszą zaznaczyć dane na wykresie. Nie robią tego używając ilustra
cji symbolizujących dany przedmiot, ale przy pomocy słupków. Wyobrażają 
sobie, że odpowiednia wysokość słupka wyraża liczbę osób, które wymieniły 
dany przedmiot. W  klasie szóstej uczniowie mają podane w zadaniu oceny z 
pracy klasowej z matematyki w dwóch klasach. Ich zadaniem jest ocenić, która 
z klas napisała tę pracę lepiej. Dzieci przy pomocy kalkulatorów graficznych 
rysują wykresy słupkowe ilustrujące oceny w klasie VA i VB i odpowiadają na 
podstawie ich analizy.
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Opracowywaniu poszczególnych etapów tej propozycji przyświecała rów
nież zasada paralelizmu w dydaktyce (Duda, 1981), która głosi, że proces ucze
nia się przez człowieka powinien stanowić skrócone powtórzenie procesu zdoby
wania wiedzy przez ludzkość. Nie należy rozumieć jej jako obowiązku uczenia 
dzieci wszystkiego, co ludzkość z mozołem zdobyła na przestrzeni wieków, a 
co już dawno stało się bezużyteczne. Natomiast, w powiązaniu z badaniami 
psychologii, zasada ta pomaga ustalić podstawowe treści nauczania, ich kolej
ność w programach szkolnych oraz sposób przekazywania wiedzy. Operowanie 
pojęciami i poznawanie związków między nimi u dziecka zbiega się w czasie, 
gdy rozpoczyna ono naukę w szkole. Edukacja rozpoczyna się od rzeczy naj
prostszych i w miarę upływu czasu poziom trudności wzrasta, tak samo jak 
wyłaniały się te pojęcia na przestrzeni stuleci. Znalazło to również odbicie w 
weryfikowanej propozycji dydaktycznej. Najpierw uczniowie przeprowadzają 
proste badania statystyczne nie wymagające wielu zabiegów przygotowaw
czych. Dla zilustrowania tych badań wprowadza się najłatwiejsze diagramy 
statystyczne: piktogram i diagram słupkowy, które uczniowie wykonują sa
modzielnie. W  trakcie realizacji kolejnych etapów uczniowie przeprowadzają 
bardziej skomplikowane badania i pojawiają się coraz trudniejsze pojęcia sta
tystyczne. Na lekcjach przewidziane jest zastosowanie komputera i kalkulato
rów graficznych, ale w klasie IV uczniowie pracują jeszcze bez tych urządzeń. 
W klasie piątej używa się ich podczas realizacji dwóch lekcji, a w klasie VI 
podczas pięciu na sześć lekcji. Zasada paralelizmu w dydaktyce znajduje od
zwierciedlenie w układzie tematów zajęć i momencie zastosowania technologii 
informacyjnej w procesie nauczania statystyki opisowej.

Uwzględniona została również spiralna budowa programów (Krygowska, 
1981) —  położony jest nacisk na rozwijanie równoległe tematów przez wszyst
kie klasy, jednak w każdej klasie poszerzając je o nowe pojęcia z zastosowa
niem zasady stopniowania trudności. W każdej klasie omawianej propozycji 
centralnym elementem w nauczaniu statystyki jest zbieranie i opracowywanie 
danych. Podczas realizacji tych tematów wprowadzane są różne pojęcia sta
tystyczne. W  klasie IV — diagram obrazkowy, słupkowy i łodygowo-listkowy, 
pojęcie częstości itd. W  klasie V uczniowie wyposażeni w pewien zasób wiedzy 
i umiejętności ponownie przeprowadzają badania statystyczne o większym po
ziomie trudności, a jednocześnie poznają nowe pojęcia, tj. diagram słupkowy 
podwójny, średnia arytmetyczna, częstość względna. W klasie VI zachodzi po
dobny proces, tzn. uczniowie przeprowadzają coraz bardziej skomplikowane 
badania i poznają nowe pojęcia statystyczne (rys. 4), coraz częściej korzy
stając z kalkulatorów graficznych i komputera. Przy opracowaniu propozycji 
dydaktycznej zwrócono szczególną uwagę na ścisłość języka specyficznego dla 
tego działu programu matematyki.
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kl. IV kl.V kl.VI

R ysunek 4.

3 Charakterystyka badanej grupy, organizacja oraz 
przebieg badań wstępnych

Po dogłębnej analizie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli 
matematyki nastąpiła pierwsza weryfikacja narzędzi badawczych (kart pracy) 
oraz właściwy etap badań wstępnych. Zostały one przeprowadzone w 2004 
roku według harmonogramu zamieszczonego w tabeli 2.

K lasa Term in realizacji L iczba godzin
KL IV (w klasie V) Marzec 2004 6
KL V Czerwiec 2004 7
KL VI Wrzesień 2004 6

Tabela 2.

Tematy lekcji, formy pracy, metody i narzędzia badawcze, narzędzia pracy 
oraz ich funkcje prezentuje tabela 3.

W  badaniach brała udział jedna z klas Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku, 
która nie była specjalnie wyselekcjonowaną grupą. Czynnikiem decydującym 
o jej uczestnictwie w eksperymencie było uzyskanie zgody: dyrektora szkoły, 
wychowawcy klasy, nauczyciela matematyki i rodziców. Uczniowie uczestni
czyli dobrowolnie w badaniach na dodatkowych lekcjach zorganizowanych bez
pośrednio po ich zajęciach szkolnych. Udział w prowadzonych zajęciach nie 
miał wpływu na ocenę z matematyki. Podczas każdego ze spotkań otrzymy
wali karty pracy, kalkulatory graficzne TI-83 wtedy, gdy była przewidywana 
możliwość ich zastosowanie. W  trakcie niektórych lekcji wykorzystywany był



Nauczanie statystyki opisowej a kształtowanie kompetencji 227

Nr
bada
nia

Tem at za jęć Form y pracy N arzędzia
pracy

M eto
dy ba
dań

N arzę
dzia
badaw
cze

Funkcje
tech
nologii
inform a
cyjnej

KLASA IV
BWIV1 Odczytywanie 

informacji z 
diagramów 
statystycz
nych 
cz. 1

Praca
indywidualna

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV.1

BWIV2 Odczytywanie 
informacji z 
diagramów 
statystycz
nych 
cz. 2

Praca
indywidualna 
Praca równym 
frontem

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV_2

BWIV3 Zbieranie 
i prezentacja 
danych cz. 1

Praca równym 
frontem

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV-3

BWIV4 Zbieranie 
i prezentacja 
danych cz. 2

Praca w 
grupach 
Praca równym 
frontem

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV_4

BWIV5 Inne diagramy 
statystyczne - 
histogram

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Program
komputerowy
M ała
Statystyka
Funkcje
wewnętrzne
kalkulatora
graficznego
STAT

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV_5

Wizuali
zacja

BWIV6 Inne diagramy 
statystyczne -  
diagram 
łodygowo- 
listkowy

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR IV_6

KLASA V
BWV1 Zbieranie 

i prezentacja 
danych cz. 1

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Program
kalkulatorowy
DIAGRAM

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_1

Wizuali
zacja

T abela 3. (Ciąg dalszy na następnych stronach.)
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BWV2 Zbieranie 
i prezentacja 
danych cz. 2

Praca równym 
frontem

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_2

BWV3 Porównywanie 
dwóch cech 
tej samej 
populacji

Praca równym 
frontem

Pliki programu 
Excel

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_3

Wizuali
zacja

BWV4 Porównywanie 
dwóch grup 
tej samej 
populacji

Praca równym 
frontem 
Praca w 
grupach

Pliki programu 
Excel

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V.4

Wizuali
zacja

BWV5 Średnia
arytmetyczna

Praca równym 
frontem

Program
kalkulatorowy
DIAGRAM
Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_5

Wizuali
zacja 
Wykony
wanie ob
liczeń

BWV6 Częstość
względna

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_6

Wykony
wanie ob
liczeń

BWV7 Gra
sprawiedliwa

Praca
indywidualna, 
Praca w 
grupach 
Praca równym 
frontem

Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR V_7

Wykony
wanie ob
liczeń

KLASA VI
BWVI1 Diagram

prostokątny
Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VL1

Wykony
wanie ob
liczeń

BWVI2 Diagram
kołowy

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora
Program
kalkulatorowy
DIAGKOL

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VI_2

Wizuali
zacja 
Wykony
wanie ob
liczeń

BWVI3 Liczby cha
rakteryzujące 
zestaw danych

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Funkcje 
obliczeniowe 
kalkulatora 
i STAT 
Programy 
kalkulatorowe 
DIAGRAM 
i DIAGKOL

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VL3

Wizuali
zacja 
Wykony
wanie ob
liczeń
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BWVI4 Diagram 
pudełkowy 
cz. 1

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Program
kalkulatorowy
DIAGRAM
Wewnętrzne
funkcje
statystyczne
STAT

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VI_4

Wizuali
zacja

BWVI5 Diagram 
pudełkowy 
cz. 2

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Wewnętrzne
funkcje
stystyczne STAT 
Programy 
kalkulatorowe 
DIAGRAM i 
DIAGKOL

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VI_5

Wizuali
zacja

BWVI6 Różne
sposoby
przedstawia
nia
danych

Praca
indywidualna, 
Praca równym 
frontem

Funkcje
obliczeniowe
kalkulatora

Obser
wacja
uczest
nicząca

Karta 
pracy 
NR VI_6

Wykony
wanie ob
liczeń

Tabela 3. (Ciąg dalszy z poprzednich stron.)

komputer do wizualizacji pewnych pojęć statystycznych. Do badań wstępnych 
zastosowano programy komputerowe (Mała Statystyka, Excel) i programy kal
kulatorowe (DIAGRAM, DIAGKOL) oraz wewnętrzne funkcje statystyczne 
kalkulatora -  STAT.

Spotkania miały charakter normalnej lekcji matematyki i odbywały się trzy 
razy tygodniu (poniedziałek, środa i piątek). Przebieg lekcji nagrywano na ta
śmie magnetofonowej oraz sporządzano notatki z obserwacji. Ponadto dla uzy
skania dokładniejszego obrazu stosunku uczniów do realizowanej propozycji 
dydaktycznej został przeprowadzony wywiad grupowy po zakończeniu badań 
wstępnych. Natomiast dla uzyskania informacji o klasie przeprowadzono wy
wiad z wychowawcą klasy. Badana klasa uzyskała na I semestr roku szkolnego 
2003/2004 uzyskała średnią arytmetyczną z wszystkich ocen w wysokości 3,87, 
co stanowiło drugą notę wśród wszystkich klas V w całej szkole (rysunek 5).

Z matematyki uczniowie uzyskali średnią 3,85 co w porównaniu z pozosta
łymi przedmiotami wiodącymi stawia ją na pierwszym miejscu (rysunek 6).

W  badanej klasie realizowany był program MATEMATYKA 2001.
Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas zajęć usprawniło wyko

nywanie operacji arytmetycznych i graficznych, a w konsekwencji choćby czę
ściowo przyczyniło się do przezwyciężenia pewnych trudności, tj.:

• czasochłonność obliczeń statystycznych;
• słaba technika rachunkowa;
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• zbieranie i zestawianie danych w tabeli;
• ilustrowanie danych za pomocą diagramów.

V A  V B  V C  V D  V E  W  V G

R ysunek 5.

j.p«lsfci k it iw la  i . U 9k k k i  n a t i M i t y k i  p rzy 4*

R ysunek 6.

W artykule przedstawiony zostanie opis trzech lekcji wchodzących w skład 
badań wstępnych (BWIV4, BW V6, BWVI2). Prezentacja każdego z badań 
cząstkowych będzie zawierać:d

• opis przebiegu lekcji (na podstawie nagrań magnetofonowych i notatek 
z obserwacji);

• wnioski wypływające z analizy przebiegu zajęć i zachowań uczniów.
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3.1 Badanie B W I V 4

Realizacja zajęć wchodzących w skład weryfikowanej propozycji ma przede 
wszystkim spowodować, że uczniowie osiągają umiejętność zdobywania infor
macji, na podstawie których poradzą sobie z rozwiązywaniem różnego rodzaju 
sytuacji problemowych. Na początku edukacji statystycznej była to bardzo 
prosta sytuacja dotycząca samych uczniów bądź ich bezpośredniego otoczenia, 
proponowana przez nauczyciela. Kształcenie wspomnianej wcześniej umiejęt
ności miało miejsce m.in. na lekcji „Zbieranie i prezentowanie danych cz. 2” . 
Była to czwarta lekcja statystyki opisowej w tej klasie (klasa IV). Uczniowie 
znali już pojęcia diagramu obrazkowego i słupkowego. Jak wskazuje temat, 
jest to druga lekcja na ten temat.

Lekcja zaczynała się o godzinie 8:00. Uczniowie byli jeszcze trochę za
spani. W  związku z tym wywiązała się rozmowa dotycząca godziny, o której 
muszą rano wstać, aby zdążyć do szkoły. Dzieci podawały dość zróżnicowany 
czas; jak się później okazało, godzina ich pobudki była uzależniona od tego, 
w jaki sposób docierają do szkoły. W  związku z tym nasunął się temat ba
dania, którego celem stało się znalezienie odpowiedzi na pytanie: „W jaki 
sposób uczniowie klasy 4e docierają do szkoły?” . Zostało ono sformułowane 
przez uczniów w drodze dyskusji. Najpierw uczniowie przedstawili je w nastę
pującej postaci: „W jaki sposób docieramy do szkoły?” . Po czym nauczyciel 
zapytał:
N: „My” -  To znaczy kto?
U: .......... ? (zdziwienie na twarzach dzieci)
N: Chodzi mi o to, kim wy jesteście.
Adam: Uczniami.
N: Tak; a dokładnie, jakimi uczniami?
Koleta: Uczniami klasy 4e.
N: Dobrze, to jeszcze raz przypomnijmy. Będziemy zbierać informacje, aby 

uzyskać odpowiedź na jakie pytanie?
Kasia: W  jaki sposób uczniowie klasy 4e docierają do szkoły?

Kolejnym etapem było ustalenie, w jaki sposób informacje zostaną zebrane 
w celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Dzieci stwierdziły, że najlepiej bę
dzie, aby każde dziecko samo wypowiedziało się na ten temat. Dane zostały 
zebrane w tabeli (arkuszu) wcześniej zaprojektowanym (uczniowie na tym eta
pie mają problemy z tworzeniem takich narzędzi).
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Sposób, w  jaki 

docierasz do 

szkoły

Częstość

AX?- l l l l l l l l l  II A  2 ,
^VYY\4SchcciiTrt\ III 3

ta i. ̂ 1 A

Rysunek 7.

Następnie uczniowie samodzielnie zilustrowali zebrane informacje diagra
mem słupkowym.

Rysunek 8.

Po własnoręcznym wykonaniu ilustracji dzieci również samodzielnie odpo
wiadały na pytania znajdujące się w karcie.

a) Wymień, w  jaki sposób uczniowie twojej klasy docierają do szkoły?

. ... j. c y.. _Aó- <

b) W  jaki sposób najczęściej uczniowie docierają do szkoły?

.... i . ..................................................

Rysunek 9. (Ciąg dalszy na następnej stronie.)
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c) Ile osób przychodzi do szkoły pieszo?

.Jb.Ata,..... ................... ....................ĄL...os.c>.b.,.....................................  '
d) C o jeszcze możesz powiedzieć na temat sposobu docierania uczniów z twojej

klasy do szkoły? __

.... ................................... mvO. W)
e) Czy na podstawie diagramu możesz powiedzieć, że uczniowie z twojej tóasy iC ^u  b u * } #  m  

mają daleko do szkoły?

.. 3oi( .j .p rw t. i ... r .... P. ̂
a ^ iobu  w  buU sa tnx? m .

R ysunek 9. (Ciąg dalszy z poprzedniej strony.)

Na koniec nastąpiło wspólne sprawdzenie odpowiedzi, po czym nauczyciel 
zapytał:
N: Czy udało nam się znaleźć odpowiedź na zadane na początku pytanie?
U: Tak
N: Czego się dowiedzieliśmy?
U: Że uczniowie w naszej klasie docierają do szkoły pieszo, samochodem i 

autobusem.
W  następnej części lekcji nauczyciel zaaranżował kolejną sytuację, która 

stała się bodźcem do przeprowadzenia badania poprzez pogadankę z dziećmi. 
Chciał bowiem dowiedzieć się, jakie jest ulubione zajęcie dzieci w wolnym 
czasie. Uczniowie podnosili ręce i mówili, czym najchętniej się zajmują. Nale
żało te informacje zebrać w sposób uporządkowany i systematyczny. Zostało 
więc sformułowane pytanie, na które należało znaleźć odpowiedź: „Jakie jest 
ulubione zajęcie uczniów klasy 4e w czasie wolnym?”

Następnie uczniowie zatytułowali kolumny tabeli (arkusza), w której ze
brano wypowiedzi.

\KAMb.one Xĉ uc*. CJityUrJC

Q /M. fUl karrtnArr̂ In ilu V
U • 
"Ljii.iux/sPfLAt no (Łl H 2

(J
1 A.0'
llll

_____________ A

R ysunek 10.



Na podstawie zebranych danych, dzieci narysowały diagram słupkowy i 
udzieliły odpowiedzi na pytanie zamieszczone w karcie. Czynności te stanowiły 
pracę domową.
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a) Czym najchętniej zajmują się uczniowie po lekcjach?

....4  x:2‘4ą„..r..AX..... ...................................

b) Iteosób lubi oglądać telewizję? .

.... ........................ td u j'z jj.'................................ •
c) Czy uczniowie w twojej klasie lubią uprawiać sport?

...........................................................
d) Jakie zajęcie cieszy się najmniejszym powodzeniem w czasie wolnym?

.i )fxj.W.QsśUhljjźu. . . . dićHsuZA}.i . . . . L ...Ykt6C1 .A. S~£*Aix<lją
, „ c  . o  c/ . r  . . c  \  Ć ê, °

e) Czy uczniowie w twojej szkole mają podobne zainteresowania jak uczniowie w - 

twojej klasie?

................................................
f) Jak sprawdzić, czym zajmują się w  czasie wolnym uczniowie w twojej szkole?

.. . ...j2 i&Lp. x o  ugi, ktac. £f b. r.d.2.:.....................

R ysunek 12.

Na podstawie analizy wytworów uczniowskich oraz obserwacji ich zacho
wań można wysunąć następujące wnioski:

1. Uczniowie na lekcji mogli brać czynny udział w dyskusji, zadawać pyta
nia, wnioskować, uzasadniać i argumentować swoje wypowiedzi, a co za 
tym idzie doskonalili te umiejętności.

2. Można było zauważyć progres w zakresie organizacji i przeprowadzania 
badań mających na celu dostarczenie konkretnych informacji.



3. Podczas lekcji miało miejsce kształtowanie kompetencji kluczowych, tj. 
planowanie i organizowanie własnego uczenia się, skutecznego porozu
miewania się w różnych sytuacjach oraz rozwiązywania problemów w 
twórczy sposób.

4. Przeprowadzenie badań statystycznych według schematu ilustrującego 
główną ideę weryfikowanej propozycji pozwala na pokonanie trudności 
związanych ze zbieranie informacji, zestawieniem danych w tabeli oraz 
formułowanie wniosków na podstawie danych.

3.2 B adanie B W V 6

Wykorzystanie kalkulatorów podczas zajęć znacznie usprawnia wykonywa
nie operacji arytmetycznych. Tak było m.in. podczas zajęć wprowadzających 
pojęcie częstości względnej w klasie V. Uczniowie mieli możliwość swobod
nego korzystania z kalkulatora. Scenariusz lekcji zawierał dwa dość rozbudo
wane zadania, część zadania drugiego stanowiła pracę domową. Celem zadania 
pierwszego było zapoznanie uczniów z pojęciem częstości względnej (ucznio
wie znali już pojęcie częstości bezwzględnej) oraz uświadomienie dzieciom, 
kiedy tej wielkości statystycznej używamy. Zanim uczniowie otrzymali mate
riały i rozpoczęli pracę nauczyciel wprowadził następującą sytuację:

N: Chciałabym, abyście się zastanowili nad następującym problemem: Jakich 
monet jest w obiegu najwięcej?

U: ... (na twarzach uczniów widoczna była konsternacja; po dłuższej chwili 
milczenia pada odpowiedź)

Ania: Trudno jest odpowiedzieć, ale ... może monet 1, 2 i 5 groszy?
N: Dlaczego?
Ania: ... (uczennica nie potrafiła uzasadnić swojej odpowiedzi)
N: Czy ktoś ma inne zdanie?
Justyna: Może monet jedno-złotowych?
N: Czy ktoś jeszcze inaczej uważa?
Kasia: Trudno podać odpowiedź, bo my tego nie wiemy.
N: Co trzeba zrobić, aby uzyskać informacje potrzebne do sformułowania od

powiedzi na postawione przeze mnie pytanie?
Patryk: Trzeba przeprowadzić badanie.
N: W  jaki sposób?
Damian: W  miejscach, gdzie wpłaca lub wypłaca się pieniądze spisać ilość 

poszczególnych monet.
N: Świetny pomysł. Jakie to mogą być miejsca?
Kasia: Banki i ...
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Koleta: Sklepy
N: Ponieważ trudno nam będzie w tych wszystkich instytucjach przeprowadzać 

badanie i udzielić kategorycznej odpowiedzi, to ograniczymy się do zbada
nia jednej instytucji, a dokładnie sklepu. Poprosiłam panią, która sprzedaje 
w sklepiku osiedlowym, aby dla nas zrobiła tygodniowe zestawienie monet 
na koniec każdego dnia. Dane te zostały zamieszczone w zadaniu 1.
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Oto treść zadania:
Zdanie 1

W  sklepie spożywczym „U Małgosi” na koniec dnia spisywana jest ilość po
szczególnych monet i banknotów. Oto spis monet od lOgr do 5zł odnotowanych 
od poniedziałku do soboty jednego tygodnia.

Dzień Nom inały monet
tygodnia lOgr 20gr 50gr lz ł 2zł 5zł
Poniedziałek 19 15 12 19 13 10
W torek 17 13 14 21 11 10
Środa 15 16 15 20 10 11
Czwartek 14 10 11 25 14 9
Piątek 10 14 13 18 12 8
Sobota 15 12 10 23 10 12
Razem:

Na początku uczniowie wykonali obliczenia w celu uzupełnienia ostatniego 
wiersza tabeli; zdecydowana większość z nich użyła do tego kalkulatorów. Na
stępnie udzielili odpowiedzi na pytania a) i b) zamieszczone pod tabelą (rysu
nek 13).

a) Która z monet występuje najczęściej?...A J f t ....

b) Cz y łatwo narysować jest diagram dla tak dużych częstością w  zeszycie? Dlaczego?

.... ...............................owjćLft.. btK'sJckzo..

R ysunek 13.

Wszystkie dzieci udzieliły poprawnej odpowiedzi na pytanie a). Większość 
z nich na pytanie b) udzieliła odpowiedzi podobnej do zaprezentowanego frag
mentu pracy na rysunku 13. Zaistniała sytuacja (specjalnie zaaranżowana)



była świetną okazją do wprowadzenia pojęcia częstości względnej jako innego 
sposobu wyrażenia częstości występowania poszczególnych nominałów monet. 
Odbyło się to podczas pogadanki nauczyciela z uczniami. Omówiony został 
wówczas algorytm obliczania częstości względnej. Kolejnym etapem pracy nad 
zadaniem pierwszym było obliczenie, ile wszystkich monet znalazło się w kasie 
na koniec dnia, a następnie częstości względnych dla poszczególnych nomina
łów monet (podpunkt c), co ilustruje rysunek 14.
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c) Częstości względne wystąpienia poszczególnych nominałów monet:

Częstość względna (lOgr) = ....................................

Częstość względna (20gr) =  . ? 5 . .!.£.........

Częstość względna (50gr) = .. ?...S£?......7....£?.<.̂ ..!.2.......

Częstość względna (lzł) -  ...............................

Częstość względna (2zł) ■  ....2.5?...i».5-ł.5?.....-r.....C2j ..........

Częstość względna (5zł) * ...1*..$? .̂......................

Rysunek 14.

Na postawie otrzymanych częstości względnych uczniowie narysowali dia
gramy słupkowe (rysunek 15). Ważnym elementem tej czynności było po
prawne ustalenie jednostek na osi pionowej.

Diagnun słupkowy dla częaloici względnych:

0 .V 2—
Cztattńć

0.10 0.20 O.SO 1 Nominały 
w  zł

Rysunek 15.

W  ostatniej części zadania uczniowie udzielali odpowiedzi na zamieszczone 
pod diagramem pytania na podstawie informacji zawartych na tym diagramie 
oraz wyliczonych częstości względnych. Czynności te miały na celu sprawdze
nie, czy uczniowie zrozumieli nowe pojęcie statystyczne, oraz odkrycie ważnej



własności: suma wszystkich częstości względnych wynosi 1. Odpowiedź d) zo
stała dokładnie omówiona przez nauczyciela z całą klasą (rysunek 16).
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a) Który nominał ma drugą częstość względną? -  j ,

. . . . J ó ......cz.ą.s,Jvatź.....
b) Jaką częstość względną ma moneta o nominale 50gr?

... D. .4.̂ ... .
c) Która z monet występuje najrzadziej? /£V\ *

..Nojxt&dz&i.... t .................................................................
d) Ile wynosi suma wszystkich częstości względnych wymienionych monet?

.........  . . . .  ^.7$d& Lc... .  .........K tijW i L .

Rysunek 16.

i k

Kolejny etap lekcji to praca nad zadaniem 2, którego celem było utrwa
lenie pojęcia częstości względnej. Zanim jednak uczniowie otrzymali karty z 
zadaniem 2 nauczyciel poprowadził rozmowę z uczniami.

N: Używając częstości względnej, którą wyraża się ułamkiem dziesiętnym, 
ale może być również wyrażona procentem, można określić, która moneta w 
ciągu tygodnia w sklepie „U Małgosi” występowała najczęściej. Można to 
uogólnić i powiedzieć, że częstość względna określa nam częstość występowa
nia badanej cechy w całej populacji. Spróbujmy zbadać, jaki wzrost najczęściej 
występuje wśród dziewcząt, a jaki wśród chłopców klas piątych. W  jaki sposób 
znajdziemy odpowiedź na to pytanie?

Kamil: Należy zmierzyć dzieci w klasach piątych.
N: To jest dobry pomysł. Tylko jego realizacja zajmie nam dużo czasu. Czy 

jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji?
U: ... ( nastąpiła chwila zastanowienia)
Kasia: Możemy zmierzyć się tyko my.
N: Ale w takim przypadku nie możemy mówić o uczniach klas piątych tylko 

o klasie 5e.
Kamil: To może z każdej klasy wybierzemy po 10 osób i je zmierzymy.
N: To też jest dobry pomysł, ale nadal zabierze to nam sporo czasu i nie 

uzyskamy teraz danych. Zastanówcie się jak szybko te dane uzyskać.
U: ...
N: Może dane dotyczące wzrostu już są gdzieś zebrane?
Koleta: No jasne, u pani pielęgniarki.
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N: Właśnie przed lekcją odwiedziłam panią higienistkę i spisałam wzrost 
dziewcząt i chłopców z losowo wybranych trzech klas. Dane te są zapisane 
w zadaniu 2.

Zadanie 2
W  szkole, w trakcie badań lekarskich, między innymi zmierzono wzrost 

każdego dziecka. W  klasach piątych otrzymano następujące rezultaty:
Chłopcy: 139, 147, 150, 140, 156, 143, 150, 150, 157, 160, 160, 150, 156,

139, 157, 139, 143, 150, 143, 156, 156, 140, 157, 140, 139, 160, 156, 143, 150, 
150, 157, 139, 150, 157, 143, 140, 157, 140, 160, 157, 156, 139, 140, 156, 160, 
157, 160, 150.

Dziewczynki: 140, 155, 156, 160, 160, 140, 157, 150,156, 160, 155, 150, 160, 
161, 140, 157, 161, 157, 140, 150, 161, 156, 155, 157, 155, 160, 140, 150, 156,
140, 155, 156, 155, 161, 161.

Oblicz częstości względne występowania liczb wyrażających wysokość 
chłopców i dziewczynek. Narysuj diagram częstości i odpowiedz na pytania.

Chłopcy Dziewczęta

Czw(139) = ......................................................  C zw (140).................................................................

R ysunek 17.

Uczniowie rozpoczęli pracę od policzenia chłopców oraz dziewcząt biorą
cych udział w badaniu. Następnie obliczyli częstości bezwzględne poszczegól
nych wzrostów wśród chłopców i dziewcząt. Otrzymane wyniki zostały spraw
dzone z uwagi na to, aby do dalszej pracy uczniowie mogli przystąpić bez błę
dów wynikających jedynie z braku ich dokładności w liczeniu. Kolejną czynno
ścią było obliczenie częstości względnych poszczególnych wzrostów chłopców i 
dziewcząt (rysunek 18), którą uczniowie wykonywali samodzielnie.

Oblicz częstości względne występowania poszczególnych wzrostów wśród 
chłopców i dziewczynek.
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Chłopcy

Czw(139) *  ........

.........................................................

....Lz~ (W oj o \ & *  tC.G

.....

.....

.....

Dziewczęta

0^140)....““. . '....'f-.f.lli. 
Cłu O&j °  ( ,u

źŹZliSSl.. .L/:.J*.T....r....?..,J*A.. 
Ce*-/ jjrć) T ; -- o  \ul

Cw [tblj *> - 3 “* ^  j < H t

R ysunek 18.

Ostatnia część zadania, a mianowicie narysowanie diagramu oraz udzie
lenie odpowiedzi na postawione pytania na podstawie obliczonych częstości 
względnych było pracą domową. Praca ta została sprawdzona na następnej 
lekcji, a z jej jakości wynikało, że pojęcie częstości względnej zostało popraw
nie zrozumiane przez uczniów.

Analiza prac uczniów, ich zachowań podczas lekcji oraz pracy domowej 
skłoniły mnie do wyciągnięcia następujących wniosków:

1. Zastosowanie kalkulatorów do obliczeń statystycznych znacznie skróciło 
czas potrzebny na wykonywanie czynności rachunkowych, ale nie zwol
niło uczniów z logicznego myślenia.

2. Zastosowanie kalkulatora znacznie pomogło uczniom o słabszej sprawno
ści rachunkowej (brak umiejętności dzielenia liczby wielocyfrowej przez 
liczbę wielocyfrową sposobem pisemnym). Kalkulator stał się w tym mo
mencie pomostem pozwalającym uczniom poznać nowe wiadomości i na
być nowe umiejętności pomimo luk we wcześniejszej wiedzy (Kutzler).

3. Uczniowie mieli możliwość poprawić umiejętność porównywania ułam
ków dziesiętnych przy okazji pracy nad problemami statystycznymi do
tyczącymi sytuacji „życiowych” .

4. Podczas przeprowadzonej lekcji w umyśle uczniów dokonywało się intu
icyjne kształtowanie pojęcia układu współrzędnych (fragment lekcji oraz 
pracy domowej, gdzie uczniowie rysowali diagram słupkowy).
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3.3 Badanie B W V I 2

Kolejnym przykładem zastosowania technologii informacyjnej w zakresie 
wizualizacji pojęcia matematycznego oraz pokonania trudności w trakcie 
kształtowania się tego pojęcia w świadomości uczniów jest opis realizacji te
matu „Diagram kołowy” w klasie VI. Na końcu poprzedniej lekcji nauczyciel 
zainicjował rozmowę o tym, który z przedmiotów: jęz. polski, czy matematykę 
uczniowie lubią bardziej. W  tym momencie rozpoczęła się gorąca dyskusja 
i trudno było wyłonić „zwycięski przedmiot” . Jedna z dziewczynek powie
działa: „Każdy woli ten przedmiot, z którego ma lepszą ocenę” . Powstał więc 
problem, jak rozwiązać tę sytuację?

Uczniowie po namyśle i krótkiej dyskusji doszli do wspólnego wniosku, 
że trzeba zapytać każdego i uzyskać odpowiedź. Jakich odpowiedzi uzyskają 
więcej, taki wniosek będzie sformułowany na końcu. Następnie zostały sfor
mułowane pytania, jakie zostaną zadane uczniom:

1. Jaki przedmiot lubisz bardziej: język polski czy matematykę?
2. Jakie oceny miałeś z tych przedmiotów?

Na koniec został opracowany przez uczniów arkusz statystyczny.

Nr w dzienniku Przedmiot Ocena z jęz. polskiego Ocena z matematyki
1.
2.
3.

22.
23.
24.

Kolejna lekcja rozpoczęła się od zebrania danych dotyczących ocen z języka 
polskiego i matematyki na koniec poprzedniej klasy. Uczniowie podchodzili do 
wcześniej przygotowanej planszy i wypełniali ją informacjami o sobie. Wszyst
kie dzieci wypełniały danymi arkusze, które znajdowały się ich kartach pracy 
(rysunek 19).
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R ysunek 19.

Nastąpił etap prezentacji danych za pomocą diagramu. Stało się to okazją 
do wprowadzenia nowego rodzaju diagramu — diagramu kołowego. Aby było 
to możliwe, uczniowie musieli wpisać dane do kalkulatorów jako listy Li — 
oceny z języka polskiego, L2 —  oceny z matematyki (rysunek 20). Do czyn
ności tych wykorzystano kalkulatory graficzne TI-83, program kalkulatorowy 
DIAGKOL

LI Lł L3 Ł
3 3
£ £
H 3

4
£ 3
3

L2(2H)=5

R ysunek 20.

Na początku przy pomocy wspomnianego programu i kalkulatora ucznio



wie narysowali diagram kołowy dla ocen z języka polskiego. Następnie, używa
jąc lewego kursora, podświetlali poszczególne części diagramu (rysunek 21). W  
ten sposób dzieci odczytały, jaki procent wszystkich ocen z języka polskiego 
stanowiły oceny: celująca, bardzo dobra, itd.

Na u c za n ie  s t a t y s t y k i  o p is o w e j  a  k sz t a ł t o w a n ie  k o m p e t e n c ji 243

R ysunek 21.

W tym miejscu nastąpiło omówienie diagramu kołowego:

N: W  jaki sposób zilustrowano dane na diagramie kołowym?
Koleta: Za pomocą kątów.
N: Gdzie te kąty są położone?
Kamil: W kole.
N: A dokładnie, w jaki sposób?
U: ... (nastąpiła chwila zastanowienia)
Patryk: Wierzchołki kątów są w środku koła.
N: W  diagramie prostokątnym jak zaznaczaliśmy 1%?
Kasia: Należało zamalować jeden kwadracik.
N: Jak, w takim razie, zaznaczymy na diagramie kołowym 1%?
U: ... (nastąpiła chwila ciszy, po czym uczniowie zaczęli cicho między sobą 

rozmawiać)
Kinga: Za pomocą stopni?
N: Czy możemy narysować stopnie?
Kamil: Nie, możemy narysować kąt o podanej mierze w stopniach.
N: Kąt o jakiej mierze będzie tą podstawową jednostką potrzebną do ilustro

wania danych na diagramie kołowym?
Kinga: Będzie 360 kątów o mierze lstopnia.
N: Jeżeli na diagramie będziemy zaznaczać częstość względną równą 1%, to 

kąt, o jakiej mierze musimy narysować i ile takich kątów będziemy mieli? 
Patryk: Sto kątów.
N: Jeden kąt, jaką będzie miał miarę?
Kamil: 36° , ... nie 3,6°



N: Dobrze. Jak, Kamilu, obliczyłeś miarę kata jednostkowego?
Kamil: 360° : 100 -  3 ,6°
N: Jeśli częstość względna występowania jakieś kategorii wynosi 5%, to kąt o 

jakiej mierze musimy narysować?
Kasia: 3 ,6 ° -5  =  18°
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Po zanotowaniu udziału procentowego poszczególnych ocen nastąpił etap 
przeliczania częstości względnych na miary kątów środkowych reprezentują
cych te częstości (rysunek 22). Uczniowie mnożyli częstości względne poszcze
gólnych ocen z jęz. polskiego, wyrażone procentami, przez miarę kąta jednost
kowego, tj. kąta o mierze 3,6°.

• po £*»*<*♦

lv^t

2, b ST £
W ,o Z%2%
/bO° W 5a A 2jO° <30°

b?>3‘'-2\6c*  VLD° 
V5  • <VO°

2>|6° «  Ar>°

R ysunek 22.

Te same czynności zostały wykonane w odniesieniu do ocen z matematyki. 
Kolejnym etapem pracy nad zadaniem było narysowanie diagramów kołowych 
dla ocen z języka polskiego i matematyki (rysunek 23) na wcześniej narysowa
nych kołach z zaznaczonymi promieniami.

■ - i  
W  -u 
m - s  
•-e

Następnie uczniowie rysowali diagramy kołowe ilustrujące dane zebrane 
w odpowiedzi na pytanie: Który przedmiot lubisz bardziej: jęz. polski czy 
matematykę?

Oceny z jęz. polskiego

R ysunek 23.

Oceny z matematyki

ć - Z
m - b

m - b
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Przedmiot, który uczniowie lubią bardziej
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<-
R ysunek 24.

Na zakończenie uczniowie samodzielnie zapisywali wnioski wypływające z 
analizy diagramów (rysunek 25).

Napisz notatkę zawierającą wnioski wypływające z  analizy tych diagramów;

Na koniec lekcji nastąpiło podsumowanie wniosków z przeprowadzonego 
badania.

N: Czy w wyniku badania, które przeprowadziliśmy, uzyskaliśmy odpowiedź 
na zadane pytania?

Damian: Tak.
N: Czego się dowiedzieliśmy?
Kamil: Wiemy, że więcej uczniów lubi język polski.
N: Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?
Kasia: Ze uczniowie w naszej klasie mieli lepsze oceny z języka polskiego na 

koniec roku i pewnie dlatego bardziej lubią ten przedmiot.

Analiza kart pracy oraz przeprowadzona obserwacja skłoniły mnie do wy
ciągnięcia następujących wniosków:

R ysunek 25.

1. Zastosowanie kalkulatorów graficznych pozwoliło na dość wczesnym eta
pie nauczania matematyki wprowadzić pojęcie diagramu kołowego.



2. Zastosowanie kalkulatorów graficznych pozwoliło na wprowadzenie poję
cia diagramu kołowego inną metodą niż w nauczaniu tradycyjnym, tzn. 
podczas lekcji uczniowie najpierw „rysowali” za pomocą kalkulatorów 
graficznych diagram kołowy dla zadanego zestawu danych, a dopiero po
tem zapoznali się z tworzeniem tego rodzaju diagramów. W  nauczaniu 
bez zastosowania TI etapy te występują zazwyczaj w odwrotnej kolej
ności.

3. W  trakcie realizacji tematu „Diagram kołowy” uczniowie mieli okazję 
utrwalić sobie pojęcie procentu w sytuacji „życiowej” .

4. W  trakcie procesu kształtowania pojęcia diagramu kołowego uczniowie 
mieli możliwość po raz pierwszy zetknąć się z nowym obiektem matema
tycznym, jakim był kąt środkowy, nie używając jego nazwy.

5. Zastosowanie na lekcji nowoczesnej technologii informacyjnej było czyn
nikiem motywującym i aktywizującym badaną grupę uczniów.

6. Podczas lekcji uczniowie wykorzystali kalkulatory graficzne do „przetwa
rzania danych” oraz wizualizacji diagramów kołowych, co niewątpliwie 
wpłynęło na kształtowanie się u nich kompetencji kluczowych.

246 Z o f ia  A l e k s a n d r a  T o m a s z e w s k a

4 Wnioski końcowe badań wstępnych

Analiza zebranego materiału badawczego, zachowań uczniów, refleksje nad 
przeprowadzonym cyklem lekcji pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski:

1. Weryfikowana propozycja dydaktyczna zawiera dość szeroki zakres pojęć 
statystycznych i dba o ścisłość języka.

2. Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcji często pozwala na:

• wcześniejsze wprowadzenie pojęć statystycznych;
• wprowadzenie szerszego zakresu pojęć statystycznych.

3. Realizacji zajęć weryfikowanej propozycji towarzyszyło kształtowanie 
kompetencji kluczowych.

4. Procesowi kształtowania pojęć statystycznych towarzyszyły aktywności 
matematyczne:

• przejmowanie i asymilowanie wiedzy matematycznej przekazywanej 
w rozmaitych formach z różnych źródeł;

• redagowanie, zapisywanie i ilustrowanie treści rysunkami i schema
tami (Krygowska, 1986).



5. Wykonywanie diagramów i wykresów w sposób tradycyjny jest zbyt 
czasochłonne i obarczone często błędami, co uniemożliwia wielokrotnie 
wyciągnięcie poprawnych wniosków i odkrycie zależności. Zastosowanie 
komputera i kalkulatorów graficznych w nauczaniu pozwala częstokroć 
na pokonanie tych trudności.

6. Zastosowanie technologii informacyjnej znacznie zwiększa aktywność 
uczniów i wpływa na pozytywny stosunek do zajęć, w których uczest
niczyli. Poprawny efekt danego etapu pracy sprawiał uczniom ogromną 
satysfakcję i motywował do dalszego wysiłku.

7. Uczniowie mający trudności w uczeniu się statystyki w zakresie m.in. ob
liczeń statystycznych, mogli korzystać z pomocy kalkulatora graficznego. 
Fakt ten pozwolił im pokonać pewne bariery, objawiające się brakiem 
wcześniej wymaganej wiedzy i umiejętności. Uczniowie mogli aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach, a w konsekwencji zdobywać nowe umiejętności 
i wiedzę, nie tracąc możliwości uzupełnienia braków (Kutzler, 2002).

8. Zastosowanie kalkulatorów graficznych wraz z oprogramowaniem dało 
możliwość zindywidualizowania pracy na lekcji. Każdy uczeń miał szansę 
przeprowadzenia doświadczenia sam i „przeżyć” je na swój sposób. Prze
życia związane z tak opracowanym materiałem statystycznym wydają 
się sprawiać, że wiadomości zdobyte w ten sposób bardziej zapadną w 
umyśle ucznia (Dałek, 2000).

9. Z faktu, iż weryfikowana propozycja przewiduje nauczanie statystyki już 
od IV klasy szkoły podstawowej, płyną korzyści intelektualne i utyli
tarne:

• kształcenie umiejętności stawiania racjonalnych pytań w określonej 
sytuacji problemowej;

• wyrabianie u uczniów umiejętności planowania, podejmowania de
cyzji, interpretowania zebranych danych, czy też udzielanie odpo
wiedzi na postawione przez siebie pytania;

• posługiwanie się technologią informacyjną podczas opracowywa
nia zgromadzonych danych, co pozwala na intuicyjne kształtowanie 
różnorodnych pojęć statystycznych, jak i czysto matematycznych 
(układ współrzędnych, kąt środkowy (Kąkol, 1994).

Badania wstępne pozwoliły na uzyskanie pewnych informacji co do funk
cjonowania weryfikowanej propozycji dydaktycznej w warunkach szkolnych. 
Wydaje się, że możliwe jest przezwyciężenie choćby niektórych trudności sy
gnalizowanych przez nauczycieli matematyki podczas badań ankietowych. Ba
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dania właściwe będą miały podobny przebieg, lecz z zastosowaniem zmodyfi
kowanych narzędzi badawczych.
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Teaching descriptive statistics and creating the key 
competence in grades IV-VI of primary school 

(fragmentary research)

S u m m a r y

The article presents a part of introductory research, which concerns teaching 
descriptive statistics at the primary school. The research followed the analy
sis of many curricula in Mathematics and the quality of training teaches in 
teaching statistics. These led to creating a didactic suggestion, which under
went the introductory research. The purpose of the research was “Estimating 
the chance of using the created didactic suggestion for teaching descriptive 
statistics, which aims at creating the key competence at the primary school 
level” .

This didactic suggestion fosters the use of computers and graphing calcu
lators.

The article contains a description of three lessons, which are a part of the 
introductory research (BWIV4, BW V6, BWVI2). The presentation of each of 
the lessons contains:

• a description of the lessons’ course (based on recordings and notes);
• conclusions drawn from the analysis of the lessons’ course and pupils’ 

perfomance.


