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gotoWość szkoLna dzieci 5-Letnich do 
podJĘcia edukacJi MateMatyczneJ

Abstrakt: problem gotowości szkolnej dzieci polskich zajmuje sporo miejsca w społecznych 
debatach. Jest to związane z ogromną zmianą w systemie edukacji, polegającą na obniżeniu 
progu obowiązku szkolnego. od września 2014 roku po raz pierwszy obowiązkowo poszły do 
szkoły polskie dzieci sześcioletnie. osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci 5-letnie wydaje 
się zatem niezwykle istotne przed rozpoczęciem edukacji szkolnej w wieku lat sześciu. W ba-
daniach własnych podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy badane 5-latki są gotowe do roz-
poczęcia edukacji matematycznej? poziom ich kompetencji arytmetycznych oceniano przy 
użyciu skali Lpc6 (oszwa 2005). składa się ona z 3 części i 36 stwierdzeń, odnoszących się do 
zdolności posługiwania się liczbami, orientacji w czasie i przestrzeni. badane były dzieci pię-
cioletnie (n=30) w grupie docelowej oraz sześcioletnie (n=30), które stanowiły grupę kontro-
lną. otrzymane rezultaty nie ujawniły istotnych statystycznie różnic między dwiema porów-
nywanymi grupami. uzyskane wyniki pozwalają zatem sądzić, że badane dzieci 5-letnie osią-
gnęły gotowość do rozpoczęcia edukacji matematycznej w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe: gotowość szkolna, edukacja matematyczna

WproWadzenie

edukacja matematyczna jest jednym z wielu obszarów kształcenia, tworzących sys-
tem edukacji wczesnoszkolnej. zadaniem szkoły na tym etapie jest łagodnie wpro-
wadzić dzieci w świat nauki, dbając jednocześnie o ich harmonijny rozwój inte-
lektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. analiza różnorodnych badań, w któ-
rych ocenia się poziom umiejętności i wiedzy polskich uczniów z zakresu mate-
matyki, budzi niepokój. z raportów badań pisa, które prowadzone są w polsce od 
2000 r., wynika, że polscy uczniowie dobrze radzą sobie w zadaniach odtwórczych, 
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natomiast znacznie gorzej wypadają w sytuacjach wymagających twórczego my-
ślenia i zastosowania własnej strategii rozwiązania problemu. poziom kompetencji 
matematycznych jest konsekwentnie badany w ramach ogólnopolskiego badania 
umiejętności trzecioklasistów – obut przez centralną komisję egzaminacyj-
ną. badania dotyczą trzech dziedzin sprawności matematycznych: rozwiązywania 
zadań tekstowych, dokonywania obliczeń, czytania i rozumienia tekstu matema-
tycznego z danymi liczbowymi. diagnozowani w roku 2012 trzecioklasiści uzy-
skali 62% możliwych do zdobycia punktów z zakresu rozwiązywania zadań tek-
stowych (2011 r. – 59 %), 67 % z zakresu działań na liczbach (2011 r. – 70%) oraz 
70% z zakresu czytania i rozumienia tekstu z danymi matematycznymi (2011 r. –  
61%) (dąbrowski, Wiatrak 2011, 2012).

porównanie wyników badań 2011 i 2012 oraz 2006 i 2008 wykazuje, że polscy 
trzecioklasiści biegle wykonują obliczenia sposobem pisemnym, zwłaszcza doda-
wanie oraz proste przykłady z zakresu mnożenia. znacznie więcej trudności spra-
wiają badanym uczniom obliczenia, w których trzeba zastosować posiadaną wie-
dzę w celu znalezienia sprytnego rozwiązania. Większość respondentów w tych 
sytuacjach zdecydowała się na obliczenia sposobem pisemnym. W przypadku za-
dań tekstowych najlepsze wyniki uczniowie uzyskali w zadaniach prostych jed-
nodziałaniowych, starannie przećwiczonych w procesie kształcenia. gorzej ra-
dzili sobie w zadaniach nietypowych z nadmiarem danych, które rzadko pojawia-
ją się na lekcjach matematyki (dąbrowski, żytko 2007; dąbrowski 2009; dąbrow-
ski, Wiatrak 2011, 2012).

dzieci w wieku przedszkolnym wykazują zaskakującą łatwość w nabywaniu 
wiadomości i umiejętności matematycznych oraz matematyczne ukierunkowa-
nie umysłu (gruszczyk-kolczyńska 2012; swoboda 2008). Jednak gdy przekro-
czą mury szkolne, są mniej twórcze, tracą poczucie sensu, jedynie niektóre chcą 
poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwiązań problemów, bo uważają, że tyl-
ko jeden jest ważny, i zaledwie niektóre mają ochotę poszukiwać sytuacji do dzia-
łań matematycznych (gruszczyk-kolczyńska 2012). W efekcie „co czwarty uczeń 
rozpoczynający naukę szkolną doznaje niepowodzeń w uczeniu się matematyki” 
(gruszczyk-kolczyńska 2009, s. 12).

przyczyn takiego stanu edukacji matematycznej polskich uczniów może być wie-
le: od niewłaściwego sposobu organizacji procesu nauczania matematyki w domu, 
w szkole, po braki w kompetencjach psychologicznych nauczycieli. Jedną z nich 
może być również brak dojrzałości do nauki matematyki w warunkach klaso-
wo-lekcyjnych. Wieloletnie doświadczenia gruszczyk-kolczyńskiej (1994, s. 7) 
wskazują, że „zdecydowana większość dzieci doznających specyficznych trudno-
ści w uczeniu się matematyki rozpoczyna naukę w szkole bez należytej dojrzało-
ści do uczenia się matematyki”.
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problem dojrzałości szkolnej polskich dzieci od wielu lat zajmuje mnóstwo miej-
sca w społecznej debacie. związane jest to z reformą systemu oświaty, obniżającą 
wiek szkolny. W roku 2014 naukę w klasie pierwszej rozpoczęły sześciolatki, nie 
jak dotąd siedmiolatki. W obliczu wcześniejszego startu edukacyjnego diagnoza 
dojrzałości szkolnej pięciolatków powinna mieć decydujące znaczenie w ocenie 
gotowości dzieci do podjęcia systematycznej nauki w szkole w wieku lat sześciu.

W oparciu o analizę literatury oraz wyniki badań podjęto próbę odpowiedzi 
na pytanie, czy pięciolatki są gotowe do podjęcia szkolnej edukacji matematycz-
nej. ponadto postawiono następujące problemy badawcze:

1. czy występują różnice pomiędzy 5-i 6-latkami w gotowości szkolnej do 
uczenia się matematyki?

2. czy płeć różnicuje wyniki badanych grup w gotowości szkolnej do ucze-
nia się matematyki?

W badaniach weryfikacji poddano dwie hipotezy: 
1. Występują istotne różnice pomiędzy 5-i 6-latkami w gotowości szkolnej 

do uczenia się matematyki.
2. Występują istotne różnice w gotowości szkolnej do uczenia się matema-

tyki badanych grup ze względu na płeć.

Metoda

poziom kompetencji matematycznych dzieci badano skalą Lpc6 w opracowaniu 
u. oszwy (2005). skala złożona jest z 3 części i zawiera 36 poleceń. część i odno-
si się do oceny umiejętności posługiwania się liczbami i dotyczy 16 zadań. W czę-
ści ii, składającej się z 10 zadań, poddaje się ocenie orientację dziecka w przestrze-
ni. W części iii dotyczącej oceny orientacji w czasie znajduje się 10 zadań. każde 
zadanie oceniano w skali 0–1, co dawało maksymalny wynik 36 punktów. Mak-
symalna liczba punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych obszarach 
działalności matematycznej wynosiła: mat L=16 pkt., mat p=10 pkt., mat c=10 pkt.

badanie w zakresie umiejętności liczenia i przeliczania obejmowało: liczenie se-
kwencyjne od 1 do 20, liczenie sekwencyjne do tyłu (11, 10, 9….), liczenie dwójka-
mi do 20, liczenie piątkami do 50, liczenie dziesiątkami do 50, znajomość aspek-
tu porządkowego liczby, dokonywanie klasyfikacji i różnicowania figur geome-
trycznych, określenie liczebności zbiorów, pisanie i czytanie cyfr, praktyczną zna-
jomość znaków arytmetycznych, dokonywanie operacji liczbowych w zakresie do-
dawania i odejmowania, układanie i rozwiązywanie prostych arytmetycznych za-
dań tekstowych.
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W zakresie relacji przestrzennych określano strony względem przedmiotów  
w przestrzeni, orientację w stronach własnego ciała prawej i lewej, umiejętność róż-
nicowania figur geometrycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, porównywano 
liczebność dwóch zbiorów figur. Wykorzystano plansze z obiektami pozostający-
mi w różnych zależnościach.

poziom wiedzy o czasie i jednostkach jego pomiaru dotyczył znajomości pór 
roku, nazw miesięcy, dni tygodnia, pory dnia oraz oceny długości jednostek cza-
su zegarowego.

grupę kryterialną stanowiły przedszkolaki uczęszczające do publicznego przed-
szkola nr 10 w radomiu. W skład grupy kontrolnej weszli uczniowie „klasy zero-
wej” publicznej szkoły podstawowej nr 31 w radomiu. grupa kryterialna obej-
mowała 34 dzieci w wieku 5 lat, zaś badanych z grupy kontrolnej reprezentowało 
34 dzieci 6-letnich. szczegółowa charakterystyka badanych grup pod względem 
wieku zamieszczona została w tabeli.

tab. 1. zestawienie liczbowe badanych grup z uwzględnieniem płci

płeć
grupa

ogółem5 lat 6 lat
n % n % n %

chłopcy 19 56 19 56 38 56
dziewczęta 15 44 15 44 30 44
razem 34 100 34 100 68 100

Wszystkie dzieci badano indywidualnie po nawiązaniu krótkiej rozmowy, 
w trakcie której starano się stworzyć atmosferę życzliwości, akceptacji i zrozu-
mienia. każde badanie przeprowadzone zostało w obecności nauczyciela uczące-
go dziecko. Jednorazowe spotkanie z dzieckiem trwało 20–30 minut. 

Wyniki

uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem pakie-
tu spss 19.0 for Windows. sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w bada-
nych grupach wykonano za pomocą testu normalności shapiro-Wilka. do zbada-
nia różnic pomiędzy dwiema grupami zastosowano test nieparametryczny u Man-
na-Whitneya lub test t-studenta. przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na 
istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. 
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charakterystyka gotoWości szkoLneJ do uczenia siĘ  
MateMatyki W badanych grupach

analizowano różnice w gotowości szkolnej do uczenia się matematyki w następu-
jących obszarach: posługiwanie się liczbami, relacje przestrzenne, relacje czasowe 

tab. 2. analiza statystyczna gotowości szkolnej do uczenia się matematyki w ba-
danych grupach – wartości średnie procentowe

uczenie się matematyki
5-latki 6-latki analiza statystyczna

M sd M sd ta / zb p
Wskaźnik ogólny 78,51 16,89 74,51 14,93 1,04 b ni
posługiwanie się liczbami 73,16 22,64 73,53 18,97 -0,07 b ni
relacje przestrzenne 90,00 11,55 88,24 11,67 0,80 a ni
relacje czasowe 75,59 24,76 62,35 22,03 2,39a 0,017*

* p<0,05
a – analiza testem t-studenta
b – analiza testem u Manna-Whitneya

dane zawarte w tabeli 2 wykazują brak istotnych różnic między 5- i 6-latkami 
w gotowości szkolnej do uczenia się matematyki w zakresie posługiwania się licz-
bami oraz w obszarze relacji przestrzennych. Wyniki uzyskane przez badanych 
w obu grupach wiekowych w tych zakresach są zbliżone. różnice istotne staty-
stycznie (p<0,05) wystąpiły pomiędzy grupą pięciolatków a grupą sześciolatków 
w zakresie relacji czasowych. grupa pięciolatków uzyskała wyższe wyniki w za-
kresie relacji czasowych (75,59) niż grupa sześciolatków (62,35).

charakterystyka rÓżnic MiĘdzypłcioWych W gotoWości 
szkoLneJ do uczenia siĘ MateMatyki W badanych grupach

Wyniki ukazujące poziom gotowości szkolnej do uczenia się matematyki w po-
szczególnych obszarach w grupie dzieci pięcioletnich zawarto w tabeli 3. dane ze-
brane w tej tabeli wykazują brak istotnych różnic między dziewczynkami a chłop-
cami w grupie dzieci pięcioletnich w gotowości szkolnej do uczenia się matema-
tyki w zakresie posługiwania się liczbami oraz w zakresie relacji przestrzennych 
i czasowych. Wyniki uzyskane przez dziewczynki i chłopców w badanej grupie 
we wszystkich tych zakresach są zbliżone. 
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tab. 3. analiza statystyczna gotowości szkolnej do uczenia się matematyki 
w grupie 5-latków – wartości średnie procentowe

uczenie się matematyki
dziewczęta chłopcy analiza statystyczna
M sd M sd ta / ub p

Wskaźnik ogólny 76,30 17,56 80,26 16,61 -0,67b ni
posługiwanie się liczbami 73,33 21,84 73,03 23,85 0,40b ni
relacje przestrzenne 87,33 11,63 92,11 11,34 106,0a ni
relacje czasowe 70,00 23,30 80,00 25,60 92,0a ni

a – analiza testem t-studenta
b – analiza testem u Manna-Whitneya

tab. 4. analiza statystyczna gotowości szkolnej do uczenia się matematyki 
w grupie 6-latków – wartości średnie procentowe

uczenie się matematyki
dziewczęta chłopcy analiza statystyczna
M sd M sd ta / ub p

Wskaźnik ogólny 71,67 14,52 76,75 15,25 -0,99b ni
posługiwanie się liczbami 72,50 19,16 74,34 19,31 -0,28b ni
relacje przestrzenne 86,00 12,98 90,00 10,54 119,5a ni
relacje czasowe 56,00 21,97 67,37 21,30 103,0a ni

a – analiza testem t-studenta
b – analiza testem u Manna-Whitneya

na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 4 stwierdzono brak istotnych 
różnic między dziewczynkami a chłopcami w grupie dzieci sześcioletnich w goto-
wości do uczenia się matematyki w zakresie posługiwania się liczbami oraz w za-
kresie relacji przestrzennych i czasowych. Wyniki uzyskane przez dziewczynki 
i chłopców w badanej grupie we wszystkich tych zakresach są zbliżone. 

dyskusJa i Wnioski

celem badań było rozpoznanie, czy pięciolatki są gotowe do szkolnej nauki mate-
matyki. sprawdzono też, czy występują różnice między 5- a 6-latkami w gotowo-
ści szkolnej do uczenia się matematyki. 

hipoteza pierwsza została potwierdzona częściowo. przeprowadzone badania 
wykazały, że nie ma istotnie statystycznych różnic w badanych grupach dzieci 5- 
i 6-letnich co do pełnej gotowości szkolnej do nauki matematyki w posługiwaniu 
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się liczbami oraz w zakresie rozumienia relacji przestrzennych. W badanych gru-
pach zaobserwowano istotne różnice w zakresie zadania 5 dotyczącego liczenia 
dziesiątkami oraz zadania 10, które polegało na zapisaniu cyfr podyktowanych 
przez badającego. kolejna istotna różnica pojawiła się w wykonaniu zadania 26 
dotyczącego strony położenia przedmiotów w przestrzeni względem konkretnego 
obiektu. badane sześciolatki lepiej opanowały zadanie 5 i 10. W zadaniu 26 moc-
niejszą stroną okazały się dzieci 5-letnie.

kolejne istotne statystycznie różnice pojawiły się w rozumieniu stosunków cza-
sowych. badane dzieci 5-letnie wykazały się lepszą znajomością pór roku, nazw 
miesięcy, dni tygodnia. bardzo dobrze poradziły sobie też z określeniem pory dnia 
i oceną długości trwania jednostek czasu zegarowego.

hipoteza dotycząca różnic międzypłciowych w gotowości szkolnej do uczenia 
się matematyki została odrzucona. opracowując projekt badań własnych zakła-
dano, że istnienie różnic międzypłciowych związane będzie z budową i funkcjami 
mózgu. założenia tej hipotezy znalazły potwierdzenie w literaturze (oszwa 2006), 
zaś gruszczyk-kolczyńska (1994) twierdzi, że różnice międzypłciowe w zakresie 
uczenia się matematyki ujawniają się najczęściej w wieku lat 12–13.

analiza wyników zdobytych przez dzieci pięcioletnie uczęszczające do przed-
szkola i sześcioletnie uczące się w „zerówce” szkolnej nie wykazała statystycznie 
istotnych różnic w zakresie przygotowania badanych dzieci do szkolnej edukacji 
matematycznej. Wskaźnik ogólny gotowości szkolnej do uczenia się matematyki 
był nieznacznie wyższy w grupie dzieci pięcioletnich. różnice na korzyść 5-lat-
ków wystąpiły w zakresie znajomości czasu i jego jednostek. pozostałe dwie kate-
gorie umiejętności matematycznych (liczby, przestrzeń) w obydwu grupach wie-
kowych zostały opanowane w zbliżonym stopniu. 

odpowiadając zatem na główne pytanie badawcze: czy 5-latki są gotowe do 
szkolnej edukacji matematycznej, można przypuszczać, iż poziom umiejętności 
matematycznych dzieci pięcioletnich był równie wysoki, jak w grupie dzieci sze-
ścioletnich. otrzymane dane upoważniają do stwierdzenia, że badane 5-latki były 
przygotowane do szkolnej edukacji matematycznej.
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schooL readiness oF 5-year-oLd chiLdren to 
start their MatheMaticaL education

Abstract: The problem of school readiness of polish children takes up lots of space in social 
debates. This has been associated with big changes in the national curriculum, and lowering 
the school start threshold. it is the first time that going to school at the age of 6 will be made 
compulsory in september 2014. it seems to be very important to assess the school readiness 
of 5-year-old children from the perspective of primary school beginning at the age of 6. There 
was an attempt in the research to answer the question whether 5-year-old children were ready 
to start their mathematical school education. Their level of mathematical competences was 
assessed using the scale Lpc6 (oszwa 2005). it consisted of 3 parts and 36 items, referring to 
the ability to use numbers, to be oriented in time and in space. The subjects were 5-year-olds 
in the target group (n=30) and 6-year-olds in the control group (n=30). The attained results 
did not indicate relevant statistical differences between two groups of subjects. The level of 
mathematical competences of 5-year-old children was equally high as that one of 6-year-old 
subjects. The obtained data permit a conclusion that the assessed 5-year-old subjects were ready 
to start their mathematical education at school.
Key words: school readiness, mathematical education




