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Zdolności arytmetyczne

• Nabywanie, przechowywanie i wydobywanie  
z pamięci długotrwałej wiedzy o faktach 
arytmetycznych

• Trwałe opanowywanie wiedzy proceduralnej   
i jej stosowanie

• Koncepcyjna wiedza matematyczna



Wiedza o faktach arytmetycznych



Tabliczka mnożenia

• Tabliczka mnożenia to klasyczna forma wiedzy o faktach 
liczbowych, którą przyswajamy w większości na drodze 
dwiczeo.

• Niektóre fakty matematyczne oparte są na regule –
np. (30)=0 – wystarczy zrozumied tylko jedno zadanie,    
aby rozwiązad wszystkie inne zadania tego typu.

• Większośd faktów musi byd wyuczona i przywoływana jest 
asocjacyjnie.

• Niektóre fakty z tabliczki mnożenia zapamiętywane są 
łatwiej, a inne trudniej – np. łatwiej zapamiętywane są 
fakty dotyczące mniejszych operandów, dwóch takich 
samych operandów (kwadraty liczb), fakty, w których 
jednym z operandów jest liczba 5.



Deficyty w zakresie wiedzy o faktach

• Zaburzenia gromadzenia wiedzy o faktach 
arytmetycznych.

• Zaburzenia przywoływania faktów 
arytmetycznych.

• Błędy operandu – uczeo podczas przywoływania 
faktów dotyczących mnożenia podaje 
nieprawidłową liczbę – znajdującą się w tabeli 
mnożenia w bezpośrednim sąsiedztwie 
poprawnego rozwiązania.



Błąd operandu



Zadania produktywne 
i zadania weryfikacyjne



Proceduralna wiedza arytmetyczna

• Proceduralna wiedza matematyczna – wiedza dotycząca 
obliczania algorytmów matematycznych czyli właściwej 
kolejności procedur matematycznych podczas 
wielopoziomowych i złożonych obliczeo.

Np. pisemne dodawanie
• rozpoznanie rodzaju działania – dodawanie
• zapisanie prawidłowo liczb (przestrzenna organizacja 

zapisu) jedna pod drugą, rząd jedności pod rzędem jedności 
itd.

• proces obliczeniowy – od czego zacząd, co zrobid przy 
przekroczeniu progu dziesiątkowego



Deficyty proceduralne



Pamięd operacyjna

• Pamięd operacyjna – system pamięciowy, 
odpowiedzialny za przejściowe magazynowanie 
i przetwarzanie treści pamięciowych.

• Centralny system wykonawczy – komponent 
pamięci operacyjnej – nadzorujący system 
kontroli,

- koordynuje aktywnośd obu systemów

zapamiętywania, z których jeden zajmuje się

przetwarzaniem materiału werbalno-fonologicznego (pętla

fonologiczna), a drugi materiału wzrokowo-przestrzennego.



Deficyty proceduralne
• stałe i systematyczne popełnianie błędów w wyniku nieprawidłowego 

przyswojenia elementów wiedzy proceduralnej – błędy dydaktyczne, 
uproszczenia, własne błędne strategie, 

– odejmowanie zawsze liczby mniejszej od większej

27-13=14
24-17=13
27-13=(20-10)+(7-3)=14
24-17=(20-10)+(7-4)=13

• Alternatywny algorytm:
Odejmuj dziesiątki od dziesiątek a jedności od jedności.
Jeżeli liczba jedności jest większa w odjemnej niż w odjemniku to wynik dodaj 
do dziesiątek.
Jeżeli liczba jedności jest mniejsza w odjemnej niż w odjemniku to wynik 
odejmij od dziesiątek.



Deficyty proceduralne



Koncepcyjna wiedza arytmetyczna



Deficyty wiedzy koncepcyjnej


