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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat toczy siê w Polsce dyskusja na temat celowoœci przywrócenia matematyki do zestawu

przedmiotów obowi¹zkowo zdawanych na egzaminie maturalnym. Bezsprzecznie dla sensownego
i pe³nego wykszta³cenia nieodzowna jest mo¿liwie szeroka wiedza i wynikaj¹ce z niej posiadane umiejêt-
noœci w dwóch obszarach nauk: humanistycznym i œcis³ym. Dlatego matematyka – rozumiana jako jê-
zyk logiki – jest absolutnie niezbêdna do kompletnego wykszta³cenia ka¿dego cz³owieka.

Wprowadzenie egzaminu dojrza³oœci z matematyki sprawi³o, ¿e uczniowie zostali zmotywowani do
nauki tego przedmiotu, a sam egzamin sta³ siê sprawdzianem elementarnego poziomu wiedzy matema-
tycznej uczniów. Niestety, w Polsce nauczanie matematyki nadal pozostawia wiele do ¿yczenia. I to nie
dlatego, ¿e m³odzie¿y brak uzdolnieñ matematycznych, tylko dlatego, ¿e mamy niespe³niaj¹ce oczeki-
wañ programy nauczania matematyki, szczególnie na poziomie gimnazjalnym.

W ubieg³ym roku prezydent Barack Obama stwierdzi³, ¿e zajmowanie przez amerykañskie dzieci
miejsc poza pierwsz¹ pi¹tk¹ w miêdzynarodowych olimpiadach matematycznych i fizycznych stanowi
takie samo zagro¿enie dla bezpieczeñstwa USA jak organizacje terrorystyczne. W zwi¹zku z tym faktem
zadeklarowa³ dodatkowe 5 miliardów dolarów na poprawê jakoœci nauczania matematyki w USA. Od
kiedy 25 lat temu zniesiono obowi¹zkow¹ maturê z matematyki, nak³ady polskiej szko³y na nauczanie
tego przedmiotu sukcesywnie mala³y. Szko³y praktycznie przesta³y uczyæ matematyki, czego efektem
jest to, ¿e szko³y nie s¹ w stanie dobrze przygotowaæ uczniów do matury na poziomie podstawowym,
a tym bardziej do egzaminu maturalnego w wersji rozszerzonej. Nauczyciele wobec okrojonej liczby go-
dzin lekcyjnych musz¹ realizowaæ program niezale¿nie od tego, czy uczniowie za nim nad¹¿aj¹, czy nie.
Nie ma dobrych podrêczników i programów nauczania, a m³odzi ludzie uprzedzaj¹ siê do nauki przed-
miotów œcis³ych. Obecnie uczeñ trzeciej klasy gimnazjum (dawniej pierwsza liceum) przyswaja mate-
matykê na poziomie mniej wiêcej pi¹tej klasy dawnej oœmioletniej podstawówki. W wiêkszoœci nadal na
wielu kierunkach studiów wy¿szych pojawiaj¹ siê absolwenci liceów, którzy nie umiej¹ myœleæ logicz-
nie, a tylko „zdali test z matematyki” na poziomie maturalnym.

W zwi¹zku z przedstawion¹ wy¿ej sytuacj¹ nauczania matematyki w polskiej szkole zwracam siê do
Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Jakie zmiany planuje ministerstwo, by podnieœæ poziom nauczania matematyki tak, by uczniowie
ró¿nych typów szkó³ mogli sprostaæ wymaganiom, jakie stawiane s¹ przed nimi na maturze?

Jakie dzia³ania ministerstwo zamierza podj¹æ w sprawie nauczania tego przedmiotu z uwagi na fakt,
i¿ matematyka wci¹¿ stwarza ogromne problemy uczniom na wszystkich poziomach nauczania?

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




