
TEST DZIECIĘCYCH TRUDNOŚCI MATEMATYCZNYCH  

Kwestionariusz dla rodziców. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: 

o Myślę, że moje dziecko ocenia matematykę jako bardzo trudną                                                                           □ TAK   □ NIE 

o Moje dziecko denerwuje się, kiedy rozwiązuje zadania matematyczne                                                               □ TAK   □ NIE 

o Odrabianie zadań domowych z matematyki często jest stresujące dla całej rodziny                                        □ TAK   □ NIE 

o Moje dziecko bardzo często prosi mnie o pomoc w matematyce                                                                          □ TAK   □ NIE 

o Martwię się o postępy mojego dziecka w matematyce                                                                                            □ TAK   □ NIE 

o Moje dziecko unika gier i zabaw wymagających liczenia                                                                                          □ TAK   □ NIE 

o Poświęcam mojemu dziecku dodatkowy czas na pomoc w matematyce                                                             □ TAK   □ NIE  

o Kupuję dodatkowe ćwiczenia i pomoce matematyczne, aby utrwalić jego umiejętności                                 □ TAK   □ NIE 

o Moje dziecko otrzymuje dodatkowo fachową pomoc z matematyki                                                                    □ TAK   □ NIE 

o Podejrzewam, że moje dziecko nie rozumie matematyki                                                                                        □ TAK   □ NIE 

o Chcę wiedzieć jak pomóc mojemu dziecku w nauce matematyki                                                                          □ TAK   □ NIE 

 

Rodzicu, jeśli odpowiedziałeś TAK na większość pytań, być może przyczyną problemów Twojego dziecka jest dyskalkulia.  

Nie czekaj aż będzie za późno i zgłoś się po pomoc do specjalisty w szkole lub w poradni psychologiczno- pedagogicznej.    Promathematica 2010 

Pojęcie dyskalkulii 

• łac. calkulare - liczyć, dys - trudność 

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 
Trudności typowe dla danego ucznia związane z: 

• brakiem rozumienia operacyjnych zależności pomiędzy wielkościami, 

• niską odpornością na stres, 

• obniżoną sprawnością grafomotoryczną 



Pojęcie dyskalkulii rozwojowej (Ladislav Kość) 
Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych 

nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z 

wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych. 

 

Klasyfikacja dyskalkulii (Košč, 1982 r.) 

• Dyskalkulia werbalna - zaburzenie umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie ilości i kolejności 

przedmiotów, nazywanie cyfr i liczebników, symboli działań i dokonań matematycznych.  

• Dyskalkulia praktognostyczna - zaburzenie matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi przedmiotami (palcami, piłkami, kostkami, 

patyczkami itd.). Manipulacje matematyczne obejmują liczenie (pojedyncze dodawanie) przedmiotów oraz porównywanie wielkości, czy ilości (bez 

ich dodawania). 

• Dyskalkulia leksykalna - zaburzenie związane z nieumiejętnością czytania symboli matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań matematycznych i 

zapisanych operacji matematycznych).  

• Dyskalkulia graficzna - niezdolność zapisywania symboli matematycznych, analogiczna do dyskalkulii leksykalnej.  

• Dyskalkulia ideognostyczna - niezdolność rozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci.  

• Dyskalkulia operacyjna - zaburzona zdolność wykonywania operacji matematycznych)  

 Rozpoznawanie ryzyka dyskalkulii w szkole 

• Kłopoty z odczytywaniem czasu (chociaż godziny, połówki i ćwierci godzin mogą być już znane). 

• Niepoprawne liczenie przedmiotów. 

• Zapominanie następnego etapu w jakiejś operacji. 

• Błędy "nieuwagi". 

• Niesprawdzanie pracy lub takie sprawdzanie, które nie jest skuteczne.  

• Trudności w rozumieniu logiki lub języka matematycznego. 

• Powtarzanie liczby, symbolu (lub procesu), który był użyty w poprzednim obliczaniu lub w poprzedniej części operacji. 

• Dziwaczne błędy np. pisanie liczb (symboli), które wydają się pochodzić znikąd. 

• Powolne odpowiedzi. (To może być szczególnie widoczne przy obliczeniach arytmetycznych "w pamięci" i pytaniach z tabliczki mnożenia). 

• Liczenie na palcach.  

• Wydaje się rozumieć temat na lekcji, ale nie w pracy domowej. 

• Trudności w uczeniu się granic liczbowych do 10 i 20 i w uczeniu się tabliczki mnożenia. 

• Nie może zapamiętać liczb. 

• Trudności w planowaniu, organizowaniu i kontynuowaniu matematycznych procesów (rozwiązywaniu zadań). 

• Trudności w czytaniu mapy. 

• Trudności w uczeniu się podstawowych operacji i zastosowaniu ich poza lekcją matematyki np. obliczanie długości, ilości. 



• Trudności w rozumieniu i używaniu informacji statystycznych. 

• Częste naciskanie złych przycisków w kalkulatorze. 

• Awersja lub strach przed matematyką. 

Niektóre dzieci mogą mieć również połączone trudności w rozpiętości uwagi i przetwarzaniu informacji. Jeśli obydwie te trudności mają miejsce, wtedy taki 

uczeń najprawdopodobniej będzie bardzo wolno przypominał sobie podstawowe fakty arytmetyczne lub nawet nie będzie w stanie tego zrobić w ogóle. 

Tacy uczniowie mogą posiłkować się jedynie nieefektywnymi i bardzo podstawowymi metodami przy wyliczeniach; np. seryjnego liczenia. Mogą oni: 

• Pracować bardzo wolno i ciągle otrzymywać zły wynik. 

• Pracować zrywami, bezplanowo 

• Unikać prac matematycznych. Tacy uczniowie mogą się źle zachowywać, "wyłączać się", ofiarowywać się do wykonywania wszelkich innych zajęć 

poza klasą, zapominać swoich książek itp. 

• Łatwo się męczyć podczas zajmowania się matematyką. 
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