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Zakres badania

1. Pamięd wzrokowa
2. Szacowanie
3. System pozycyjny
4. Porównywanie liczb
5. Szacowanie na materiale liczbowym
6. Biegłośd liczenia – dodawanie i odejmowanie
7. Kostki
8. Biegłośd liczenia – mnożenie i dzielenie
9. Rozumowanie arytmetyczne
10. Uzupełnianie równao
11. Porównywanie kostek
12. Działania z symbolami
13. Działania w słupkach
14. Ciągi liczbowe
15. Zadania z treścią



1. Pamięd wzrokowa

• Badany ma zapamiętad i potem z pamięci 
narysowad 6 wzorów graficznych 
eksponowanych na jednym arkuszu.

• Ocenia się wiernośd odwzorowania oraz układ 
wzorów na kartce.



2. Szacowanie

• Badany obserwuje szereg arkuszy 
podzielonych na dwie części. W każdej części 
znajdują się w różnych układach figury (koła 
albo trójkąty, albo kwadraty).

• Badany ma oszacowad po której stronie 
elementów jest więcej.



3. System pozycyjny

• W arkuszu zadao badany ma napisane liczby 
od dwucyfrowych do pięciocyfrowych.

• Zadaniem badanego jest ustalenie ile w danej 
liczbie jest jedności, dziesiątek, setek itd.



4. Porównywanie liczb

• Badany widzi po dwie liczby napisane obok 
siebie (od liczb dwucyfrowych do 
siedmiocyfrowych). Jedna z liczb jest napisana 
większą czcionką, a druga mniejszą.

• Badany ma ustalid, która z liczb jest większa 
(ma wyższą wartośd). 

• Zadanie jest wykonywane na czas. 



5. Szacowanie na materiale liczbowym

• Badanemu eksponuje się na planszach szereg 
przykładów dodawania i odejmowania liczb od 
jedno i dwucyfrowych do czterocyfrowych.

• Badany ma ustalid czy wynik działania jest 
liczbą np. bliższą 50 czy 100 



6. Biegłośd liczenia 
– dodawanie i odejmowanie

• Badany ma do obliczenia szereg przykładów 
dodawania i odejmowania  na liczbach jedno i 
dwucyfrowych.

• Zadanie jest wykonywane na czas.



7. Kostki

• W arkuszu badany widzi układ oczek na 
kostce, a obok 5 liczb jednocyfrowych, spośród 
których jedna odpowiada liczbie oczek na 
kostce. Zdaniem badanego jest wskazanie tej 
liczby.

• Zadanie jest wykonywane na czas.



8. Biegłośd liczenia 
– mnożenie i dzielenie

• Badany ma do obliczenia szereg przykładów 
mnożenia i dzielenia liczb jednocyfrowych oraz 
jednocyfrowych przez dwucyfrowe.

• Zadanie jest wykonywane na czas.



9. Rozumowanie arytmetyczne

• Badany oblicza przykłady dodawania dwóch 
lub trzech liczb jedno i dwucyfrowych. Wynik  
tego dodawania stanowi połowę liczby, którą 
należy wpisad.



10. Uzupełnianie równao

• Po prawej i lewej stronie znaku równości 
znajduje się działanie – dodawanie albo 
odejmowanie liczb jedno, dwu bądź 
trzycyfrowych.

• Jedna z liczb nie jest wpisana i trzeba ją ustalid 
i wpisad, np. 5+5=6+___



11. Porównywanie kostek

• Badany widzi narysowane obok siebie dwie 
kostki (tylko jedna ścianka). Obok napisana 
jest liczba. 

• Trzeba ustalid czy liczba oczek na kostce i 
liczba zapisana cyframi są takie same.



12. Działania z symbolami

• Trzy liczby jednocyfrowe są zakodowane 
symbolami na górze np. liczba 2 = , 3 = 

• Uczeo ma obliczyd szereg przykładów 
dodawania, odejmowania, mnożenia i 
dzielenia zapisanych w formie:

• 14: =



13. Działania w słupkach

• W poziomym szeregu zapisanych jest w 
wyraźnych odstępach kilkanaście liczb.

• Pod każdą z liczb badany ma zapisad kolejne 
liczby, które są wynikiem np. dodania do niej 
np. trzy. Z kolei pod tą liczbą ma zapisad 
kolejną będącą wynikiem np. odjęcia od niej 
podanej liczby.   



14. Ciągi liczbowe

• Podanych jest pięd różnych ciągów liczbowych, 
w których brakuje niektórych liczb.

• Trzeba je wpisad, po ustaleniu w jaki sposób 
ciąg jest skonstruowany.



15. Zadania z treścią

• Uczeo ma rozwiązad 6 zadao z treścią.

• Osobny zestaw zadao jest dla uczniów klasy IV, 
a osoby dla V-VI.


