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Streszczenie 

Tematem rozprawy jest problematyka roli pytań w procesie dydaktycznym, 

w  odniesieniu do szeroko pojętej pracy z uczniem, tworzeniu sytuacji pomagających osiągnąć 

jak najlepszy jego rozwój, uwzględniając specyfikę i różnorodny charakter każdego z nich. 

Rozdział 1 

Ukazany w nim kontekst, w którym przeprowadzone będą badania, ze szczególną 

uwagą koncentruje się na obecności w przestrzeni szkoły urządzeń mobilnych oraz idących za 

tym zmian w zachowaniu, nastawieniu i oczekiwaniach uczniów. Mowa w nim o konieczności 

wykorzystania technologii we wsparciu ucznia w uczeniu się matematyki uwzględniając 

postulaty nowoczesnego podejścia do dydaktyki takie jak: potrzeby w zakresie 

nauczania/uczenia się, kluczowe kompetencje potrzebne w epoce cyfrowej, wykorzystanie 

potencjału nowoczesnej technologii i urządzeń mobilnych w edukacji, miejsce w praktyce 

szkolnej zdalnego nauczania, nowoczesne metody pracy i formy zajęć dostosowane do 

potrzeb i możliwości uczniów. 

Rozdział 2 

Dokonany został przegląd dotychczasowych badań związanych z pytaniami obecnymi 

na lekcjach. Przegląd ten nie dotyczy jedynie pytań związanych z nauczaniem matematyki, ale 

stosowanych w szerszym kontekście. Punktem wyjścia staje się zagadnienie inteligencji 

językowej oraz podążającego w ślad za nią pojęcia inteligencji matematycznej. Poruszona 

została kwestia wagi pytań stawianych w edukacji oraz strategie ich zadawania. W dalszej 



części przedstawione zostały przykłady taksonomii pytań, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na dotyczące dydaktyki matematyki (Ćwik, Dormolen, Pardała). Ostatnia część rozdziału 

traktuje o zastosowaniu urządzeń mobilnych na lekcjach matematyki. 

Rozdział 3 

Zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli szkół podstawowych 

i  liceów. Nauczyciele zostali poproszeni o opisanie ich rozumienia pojęcia „dobrego pytania” 

oraz o odpowiedź na szereg zagadnień dotyczących pytań pojawiających się w trakcie lekcji. 

Celowości i sposobów ich użycia, oczekiwań związanych z odpowiedziami na nie, funkcji i ról 

jakie pełnią w pracy z uczniem. Tworzy to obraz funkcjonowania pytań w przestrzeni szkoły 

i  ich wpływu proces kształcenia i jego rezultaty. 

Rozdział 4 

Pierwsza część zawiera analizę wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych 

z  matematyki na poziomach podstawowym i rozszerzonym w latach 2010 – 2016. Została ona 

dokonana z podziałem na wyniki zdających w całym kraju oraz wyniki zdających w liceum, 

w  którym przeprowadzany był eksperyment. Wnioski z nich stają się podstawą badań nad 

sposobami wpływającymi na poprawę uczniowskich osiągnięć. Drugi podrozdział mieści 

rezultaty uzyskane w pierwszej fazie będącej wstępnym badaniem ankietowym 

(maj- czerwiec  2016). Przybliżają one grupy uczniów objętych badaniem. Odzwierciedlają 

nastawienie uczniów do procesu kształcenia oraz opisują refleksje nad różnymi aspektami 

uczenia się matematyki i jej roli w planowaniu przyszłości. Pozwalają także zapoznać się 

z  poziomem motywacji oraz zaangażowania badanych w przygotowania maturalne. 

W  kolejnych podrozdziałach przedstawiona jest idea „dobrego pytania” oraz przykłady 

zastosowania na lekcji urządzeń mobilnych wraz z aplikacją PINGO. Opisywane lekcje 

z  zastosowaniem systemu „dobre pytanie – odpowiedź – natychmiastowa informacja 

zwrotna” oraz „kaskadowe sesje PINGO” uwypuklają nacisk kładziony na przejęcie przez 

ucznia części odpowiedzialności za lekcję, budowanie atmosfery wzajemnego szacunku 

pozwalającej na swobodne zadawanie przez uczniów pytań oraz utwierdzanie ucznia 

w  przekonaniu, że samodzielnie potrafi budować swoją wiedzę. Osobny fragment poświęcony 

został zobrazowaniu opisywanej tezy na przykładzie twierdzenia cosinusów, jako zagadnienia 



wykorzystywanego do pracy z ujęciem „dobrych pytań” zarówno na poziomie szkoły 

ponadpodstawowej, jak również szkoły wyższej. 

Rozdział 5 

W ostatnim rozdziale zebrane zostały wyniki badań oraz wnioski postawione na ich 

podstawie. Przeprowadzona jest również dyskusja użycia przez nauczyciela opisywanych 

metod. 


