
„MATEMATYKA – WSTĘP DO KARIERY WYNALAZCY”. 

 

 

 

Nasza szkoła jako jedna z dwóch szkół w Rzeszowie, nawiązała współpracę z Wydziałem 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W jej ramach uczniowie klas 

czwartych biorą udział w projekcie edukacyjnym „Matematyka – wstęp do kariery 

wynalazcy”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów. 

W projekcie uczestniczy w tym roku szkolnym ponad 200 gmin. Poniższa mapa przedstawia 

obszary, na których jest realizowany projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” 
(www.pw.edu.pl/Aktualności) Poniższa mapa przedstawia 

 

 

http://www.pw.edu.pl/Aktualności


• Niebieski kolor przedstawia obszary, w których umożliwiono dostęp nauczycielom i uczniom 

klas IV szkół podstawowych – (Rzeszów) 

• Zielony to tereny, które rok temu realizowały projekt i których nauczyciele w postaci 

wolontariatu zaangażowali się w rozwój platformy. Działają u nich klasy IV-VI. 

• Na żółto zaznaczono miejsca, gdzie projekt wdrożono w klasach IV-VIII. 
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Sercem projektu jest platforma zeszyt.online, na której czwartoklasiści pod opieką sztucznej 

inteligencji rozwijają swoje umiejętności matematyczne. 

Jak to działa? Świetnie      Uczniowie sami rozwiązują interaktywne zadania matematyczne 

dostosowane do ich poziomu. Zadania podzielone są na moduły, które systematycznie 

udostępnia im nauczyciel. Ani system, ani nauczyciel nie ocenia tempa czy efektów pracy. 

Kontroli nauczyciela podlega jedynie terminowość wykonania zadań.  

Sztuczna inteligencja, w oparciu o ewoluujące umiejętności dziecka i skuteczność jego 

decyzji, dobiera indywidualnie odpowiedni zakres zadań do samodzielnej pracy. Jeśli uczeń 

napotka trudność w zadaniu, program naprowadza go na poprawne rozwiązanie poprzez 

zadanie pomocnicze.  

 

Trudne? Ależ skąd       Nasz uczeń od razu wie, czy udzielił poprawnej odpowiedzi, więc nie 

powtarza błędnego toku rozumowania w kolejnych zadaniach. Zadania dostosowane do jego 

potrzeb i możliwości gwarantują, że nie marnuje czasu na zadania zbyt łatwe.  Zadania 

pomocnicze wspierają go i tym samym gwarantują samodzielną naukę. 

Program stosuje wirtualne nagrody. Zdobywanie kolejnych stopni sprawności skutecznie 

motywuje ucznia do pracy. Najaktywniejsi użytkownicy tej platformy otrzymają zaproszenie 

na Politechnikę Warszawską! Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny. Zachęcamy 

uczniów klas czwartych, którzy jeszcze nie rozpoczęli zabawy z platformą zeszyt.online, aby 

skorzystali z tak wspaniałego narzędzia do nauki matematyki. Naprawdę warto!  

Zainteresowanym polecam stronę internetową projektu Matematyka (pw.edu.pl) 

Opracowała Irena Karszniewicz 

https://power.mini.pw.edu.pl/#/


W projekcie uczestniczy ponad 200 zaproszenie na Politechnikę Warszawską! 

Najaktywniejsi jej użytkownicy otrzymają sztuczna inteligencja] Politechnikę Warszawską! 
 
 

 


