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Streszczenie: Od wielu lat naukowcy zastanawiają się czy tradycyjne uczenie 

myślenia matematycznego jest wystarczające do rozwiązywania problemów z jakimi 
spotykamy się w codziennym życiu. Obecnie kreuje się szersze spojrzenie 

na rozwiązywanie problemów wykorzystując myślenie komputacyjne. Celem pracy 

jest przedstawienie na przykładach porównania rozwiązywania problemów zależnych 

od kierunków myśleniu: matematycznego, komputacyjnego. 

For many years, scientists have been wondering whether the traditional teaching 

of mathematical thinking is sufficient to solve the problems we face in everyday life. 

The computing concept becomes an alternative method of education to solve many 

problems. 

Słowa kluczowe: myślenie komputacyjne, myślenie matematyczne, edukacja, 

nauczanie matematyki. 
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Wprowadzenie  

Definicja myślenia komputacyjnego 

Myślenie komputacyjne, to proces polegający na znajdowaniu rozwiązań 

dla złożonych problemów. W takim rozumieniu myślenie komputacyjne bliskie jest 

założeniom pedagogicznym Johna Deweya, który uważał nabywanie umiejętności 

rozwiązywania problemów za najważniejsze w rozwoju myślenia. Wprowadził 

on etapy rozwiązywania problemów: 

1. Sytuacja problemowa.   

Czy rozumiem przedstawiony problem? 

Czy posiadam wiedzę teoretyczną opisanego problemu? 

Jakie mam braki w wiedzy niezbędne do rozwiązania problemu? 

2. Ukazanie problemu.  

Jakie są dane w sformułowanym problemie? 

Czy dane te są wystarczające? 

Czy wszystkie zebrane dane są istotne? 

3. Wstępne gromadzenie informacji o problemie. 

Z jakim problemem mam do czynienia? 

4. Sformułowanie hipotezy w oparciu o zgromadzone informacje. 

Jakie próby rozwiązań należy podjąć?  

Czy spotkałem/am się z podobnym problemem? 

Jak opracować procedury rozwiązań? 

5. Testowanie wybranego rozwiązania w praktyce. 

Jakie wnioski wypływają z rozwiązanego problemu? 

Jak opracować i przedstawić wyniki rozwiązania? 

Koncepcja myślenia komputacyjnego została zapoczątkowana w 2006 roku 

przez Winga [1]. Proces myślenia komputacyjnego składa się z następujących 

etapów. 

1. Dekompozycja: sformułowanie problemu i rozłożenie go na części 

składowe. 

2. Analiza: rozpoznanie prawidłowości właściwych problemowi. 
3. Abstrahowanie: eliminowanie elementów nieistotnych przez uogólnianie. 

4. Tworzenie algorytmu: rozwiązanie problemu. 
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Na myślenie komputacyjne, w rozumieniu wykorzystywanym przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, składają się następujące umiejętności:  

1. Formułowanie problemów – rozpoznawanie, nazywanie problemów, 

zadawanie odpowiednich pytań 
2. Zbieranie danych – określanie rzetelności danych i wiarygodności źródeł 

informacji 

3. Rozkładanie na części – porządkowanie danych, dzielenie zadań 
na mniejsze 

4. Rozpoznawanie schematów – klasyfikowanie (tworzenie zbiorów), 

rozpoznawanie podobieństw, znajdywanie istotnych i nieistotnych różnic, 

uogólnianie 
5. Abstrahowanie i tworzenie modeli – usuwanie zbędnych informacji, 

upraszczanie, tworzenie modeli 

6. Tworzenie algorytmów – ustalanie kolejnych kroków i tworzenie zasad, 
sekwencja, rekurencja (powtarzalność procedur i czynności) 

7. Wykrywanie i diagnozowanie błędów – wyszukiwanie, znajdowanie 

i analizowanie błędów 
8. Zrozumiałe i skuteczne komunikowanie się – formułowanie zrozumiałych 

komunikatów, dostosowanych do odbiorcy (komputera lub innych ludzi), 

kodowanie, przedstawianie (symbole i znaki) 

9. Ocenianie – rozpoznawanie kryteriów wartościowania, określanie 
priorytetów, ocenianie prototypów i rozwiązań 

10. Logiczne myślenie – wyciąganie wniosków, rozpoznawanie błędów 

logicznych, argumentowanie 

Barr i Stephenson [3] przedstawili koncepcję myślenia komputacyjnego 

na poziomie K-12. W pracy [4] autorzy podjęli próbę zebrania i zbadania pojęcia 

myślenia komputacyjnego na podstawie ponad 120 publikacji. Denning [2] twierdzi, 
że fundamentalne założenie myślenia komputacyjnego, to radzenie sobie z różnymi 

poziomami abstrakcji. Warto podkreślić, że myślenie komputacyjne dość często jest 

błędnie utożsamiane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

czy programowaniem. 

Myślenie matematyczne a myślenie komputacyjne 

Formułowanie problemu należy rozpocząć od określenia przedmiotu i celu 

rozwiązania. Celem rozwiązania problemu jest wykrycie prawidłowości, 
stwierdzenie o niemożliwości rozwiązania, uznanie rozwiązania przybliżonego, 

przedstawienie wniosków. 

Myślenie matematyczne skierowane jest na rozwiazywanie problemów tam 
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gdzie ono jest możliwe lub stwierdzenie braku rozwiązania. 

Myślenie komputacyjne skierowane jest na akceptowalne i użyteczne 

rozwiązania problemów. 

Przyszłościowy rozwój myślenia będzie polegał na przejściu od tradycyjnego 
uczenia myślenia matematycznego do uczenia myślenia komputacyjnego [6], [7]. 

Przykłady uczenia myślenia komputacyjnego w matematyce 

Przykład 1 

Uczeń zapomniał z domu zabrać cyrkiel na lekcję matematyki.  

Myślenie tradycyjne. 

− Uczeń dzwoni do rodziców i prosi ich o przyniesienie cyrkla do szkoły. 

− Brak cyrkla -nauczyciel ocenia negatywnie przygotowanie ucznia do lekcji. 

 

Myślenie komputacyjne. 

− Uczeń będzie uczył się samodzielnego rozwiązania problemów. 

− Przed wejściem do szkoły umieszczamy plakat skierowany do rodziców 

(Rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Informacja skierowana do rodziców. 

Źródło: Opracowanie własne 

Proponowane rozwiązania narysowania okręgu. 

1. Uczeń trzymając ołówek blisko palca obraca kartkę (Rysunek 2). 
2. Uczeń obraca ołówek do zamocowanego sznurka (Rysunek 3). 
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3. Uczeń rysuje kilka średnic używając linijki i wykreśla okrąg (Rysunek 4).  

 

 

Rysunek 2. Sposób rysowania okręgu.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Sposób rysowania okręgu. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 4. Sposób rysowania okręgu. 

Źródło: Opracowanie własne 



EDUAKCJA  
Magazyn Edukacji Elektronicznej  
Nr 2 (16)/2018 
 

42 

 

Rozwiązywanie zadań gotowymi narzędziami np. rysowanie okręgu za pomocą 

cyrkla, to tradycyjne myślenie matematyczne. Przedstawione inne propozycje 

kształtują kreatywność w tworzeniu własnych rozwiązań. Nabyte doświadczenie 

przy rozwiązywaniu jednego problemu zostaje wykorzystywane przy 
rozwiązywaniu podobnych sytuacji problemowych. Jest to jedno z istotnych 

zagadnień myślenia komputacyjnego. 

Przykład 2 

Hipoteza: Liczba n jest podzielna przez 7, jeśli po zsumowaniu jej cyfr 

mnożonych przez potęgi liczby 3, dostaniemy liczbę podzielna przez 7. 

Myślenie matematyczne. 

Udowodnij twierdzenie: Liczba n jest podzielna przez 7, jeśli po zsumowaniu 

jej cyfr mnożonych przez potęgi liczby 3, dostaniemy liczbę podzielna przez 7. 

Myślenie komputacyjne. 

Dekompozycja problemu. 

1. Sprawdzanie hipotezy dla wybranych liczb np. każdy student sprawdza 

dla 10 liczb.  

2. Stworzenie programu komputerowego weryfikującego hipotezę dla liczb 
od 1 do 100000.  

3. Stworzenie programu komputerowego weryfikującego hipotezę dla losowo 

wybranych liczb większych 1010.  

4. Udowodnienie twierdzenia. 

 

W myśleniu matematycznym studenci dzielą się na dwie grupy: ci, którzy 

potrafią udowodnić twierdzenie (np. metodą dedukcji, metodą nie wprost) i ci, 
którzy nie potrafią udowodnić twierdzenia. W myśleniu komputacyjnym 

po dokonaniu dekompozycji problemu występuje podział na klika grup (Rysunek 5). 
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Rysunek 5. Dekompozycja problemu dla myślenia komputacyjnego i matematycznego. 

Źródło: Opracowanie własne 

Przykład 3 

Hipoteza Goldbacha (zmodyfikowana przez Eulera). 

Każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. 

Myślenie matematyczne: udowodnienie hipotezy. 

Myślenie komputacyjne: udowodnienie hipotezy dla liczb mniejszych niż 4 ∙ 1017. 

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, przedstawmy to za pomocą schematu. 
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Rysunek 6. Dekompozycja problemu dla myślenia komputacyjnego i matematycznego. 

Źródło: Opracowanie własne 

Przykład 4. 

Zadanie 1. Oblicz całkę: ∫
𝑥

𝑥2−5𝑥+6
𝑑𝑥. 

Szkic rozwiązania. Student rozkłada ułamek wymierny 
x

x2−5x+6
 na ułamki 

proste i wyznacza całkę. 

Zadanie 2. Oblicz całkę: ∫
𝑥

𝑥2−5,65𝑥+7,59
𝑑𝑥. 

Szkic rozwiązania. Ze względu na współczynniki funkcji wymiernej możemy 

użyć programu do wyznaczenia tej całki (Rysunek 7). 
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Rysunek 7. Wolfram Alpha 

Źródło: https://www.wolframalpha.com/ 

Zadanie 3. Przedstaw metodę obliczenia całki  ∫
𝑎0+𝑎1𝑥+.…+𝑎𝑛𝑥

𝑛

𝑥−𝑎
𝑑𝑥, gdzie 

𝑎, 𝑎0,… , 𝑎𝑛 ∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁. 

 

Rysunek 8. Dekompozycja problemu. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szkic rozwiązania. W myśleniu matematycznym najważniejszy wniosek 

rozwiązania tego problemu: każdą całkę z funkcji wymiernej da się wyznaczyć. 

W myśleniu komputacyjnym dokonujemy dekompozycji problemu (Rysunek 8). 

Akceptowalne rozwiązanie, praktyczne rozwiązanie, to najważniejsze wnioski. 

Przykład 5 

Jednym z najbardziej rozbudowanych na świecie programów wspierających 

myślenie komputacyjne jest program Wolfram Alpha. Wyrobienie u studentów 
nawyku sięgania po technologię do rozwiązywania problemów w codziennym życiu 

powinno zawierać się w procesie nauczania matematyki.  

Oto kilka jego zastosowań. 
 

1. Jaka będzie data za 10 tygodni? (Rys. 9). 

 

 
Rysunek 9. Wolfram Alpha 

Źródło: https://www.wolframalpha.com/ 

 
2. Jaka jest różnica odległości między Krakowem a Gdańskiem, 

jeśli pojedziemy bezpośrednio lub przez Warszawę? (Rysunek 10). 

3. Jaka jest różnica między Warszawą i Londynem pod względem różnicy 

czasowej, ilości mieszkańców? (Rysunek 11). 
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Rysunek 10. Wolfram Alpha 

Źródło: https://www.wolframalpha.com/ 

 

 

 
Rysunek 11. Wolfram Alpha 

Źródło: https://www.wolframalpha.com/ 

https://www.wolframalpha.com/
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4. Jak jest różnica temperatur powietrza w Warszawie i Londynie (Rysunek 

12)? 

 

 
Rys. 12. Wolfram Alpha 

Źródło: https://www.wolframalpha.com/ 

 

Myślenie komputacyjne w krajowych ramach kwalifikacji dla 

szkolnictwa wyższego. 

Czy zdolność myślenia komputacyjnego i wykorzystywanie go można oceniać? 

Czy myślenie komputacyjne można rozpatrywać w kontekście Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Biorąc pod uwagę edukację rozpatrywaną 
jako proces trwający przez całe życie, w którym  kładzie się nacisk na równe 

współistnienie uczenia się formalnego, poza formalnego i nieformalnego, kwestia 

uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, osiągniętych na różne 

sposoby staje się niezmiernie ważna. Głównie dlatego, że uzasadnia wszystkie 
wysiłki edukacyjne podejmowane zarówno w systemie szkolnym jak i poza nim 

na każdym z etapów życia, ale przede wszystkim motywuje do samokształcenia.  

Nasuwa się pytanie - jak rozpoznać myślenie komputacyjne? Czy efekt 
kształcenia został osiągnięty dzięki ugruntowanej wiedzy, wyćwiczonym 

umiejętnościom, czy jednak jest sposobem na tyle innowacyjnym, aby móc być 

zakwalifikowanym jako myślenie komputacyjne? Skoro myślenie komputacyjne nie 

mieści się w ramach efektów kształcenia zakwalifikowanych jako wiedza, 
czy umiejętności naturalnym staje się próba kwalifikacji myślenia komputacyjnego 

jako formy kompetencji społecznych. Zwróćmy uwagę, że jeżeli walidacji zarówno 

wiedzy, czy umiejętności nie stanowi żadnego problemu, to w przypadku 
kompetencji społecznych zarówno ich trafne zdefiniowanie, jak i sprawdzenie, 

czy ocenienie niejednokrotnie sprawia wiele kłopotów. Z punktu widzenia 
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pedagogicznego kompetencje społeczne można podzielić na  adaptacyjne 

i emancypacyjno-krytyczne. Rozpatrując kompetencje społeczne w kontekście 

adaptacyjnych ocenie podlegać będzie wiedza, umiejętności oraz wartości i postawy, 

które możemy dostrzec w określonych sytuacjach, np. podczas komunikowania się, 
dyskutowania, współpracy w grupie. Natomiast w przypadku kompetencji 

emancypacyjno-krytycznych rozpatrujemy struktury poznawcze, np. sposób 

myślenia, oceniania, interpretacji oraz zdolność do innowacji, poszukiwania 
nowych, alternatywnych rozwiązań co warunkuje niepowtarzalność kompetencji. 

W tak zdefiniowane kompetencje w sposób oczywisty wpisuje się myślenie 

komputacyjne. Wprowadzając je od pierwszego etapu edukacyjnego mamy szanse 

na większą kreatywność również wśród studentów szkół wyższych. 

Podsumowanie 

Myślenie komputacyjne jest ważną kompetencją w kształceniu studentów [3]. 

Wig [5] twierdził, że myślenie komputacyjne powinno zawierać się w programach 

nauczania na uczelniach wyższych. Prowadzone przez nauczycieli wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria tworzenie nowych podręczników, skryptów, zbiorów zadań 

w coraz większym stopniu powinny uwzględniać myślenie komputacyjne.  
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