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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Baureis Helga, Wagenmann Claudia : Pomóż dziecku w nauce przez 
ćwiczenia ruchowe : koncentracja, ortografia i matematyka, koordynacja 
ruchowa, sprawdziany : porady kinezjologiczne dla rodziców / Helga Baureis ; 
przekł. Urszula Szymanderska; [il. do ćwiczeń Steffen Butz]. - Łódź : 
Wydawnictwo JK, 2007. - 159 s. : il. 

 
2. Bogdanowicz Marta : Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla 

polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Wyd. 3 zm. - Gdynia : 
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009. - 223 s. - Bibliogr. s. 218 
Trudności w uczeniu się języków obcych, matematyki, fizyki, historii, geografii, chemii, 
biologii. Propozycje indywidualnej pracy z uczniem dyslektycznym. 

 
3. Davis Ronald D. : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, 

problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. 
Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. - 380 s. : il.  
Zaburzenia procesu uczenia się. Procedury i przykłady pracy z dziećmi z ADD, 
ADHD, akalkulią, dyskalkulią, agrafią, dysgrafią. 

 
4. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-
wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska - Wyd. 4. -  Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne  
i Pedagogiczne, [2004]. - 312 s. : rys. 

 
5. Kaczmarek, Żanetta : Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych / 

Żanetta Kaczmarek. - Wałbrzych. - Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, 2003. - 109, [1] s. : il. (gł. kolor.), wykr. 
Edukacja matematyczna. 

 
6. Makowska, Katarzyna : Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / 

Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010. - 66 
s.  
Przyczyny niepowodzeń, znaczenie indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki. 
Projekt kształtowania pojęcia równoległoboku. 

 
7. Małasiewicz, Alicja : Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń 

terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających 
specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk 
: Wydawnictwo Harmonia, 2006. - 117 s. : rys. 
 



8. Miązek Dorota, Wójcicka Joanna : Polubić matematykę : ćwiczenia rozwijające 
umiejętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat / Dorota Miązek. - 
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009. - 
109, [1] s. : il. kolor. 
Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. 

 

9. Nowik, Jerzy : Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Jerzy 
Nowik. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009. - 280 s. : il.  
 

10. Oszwa, Urszula : Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem 
diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls", 2008. - 129, [1] s. : il.  
Celem pracy jest przedstawienie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności 
matematycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych. Autorka omawia 
objawy dyskalkulii rozwojowej i możliwości współwystępowania z nią dysleksji. Praca 
zawiera przegląd prowadzonych badań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności 
matematycznych (założenia terapeutyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zasady 
postępowania terapeutycznego wg L. Košča, zalecenia do pracy wg J. Strang i B. 
Rourke, zasady terapii dzieci z dysleksją i dyskalkulią wg A. Hendersona i E. Milesa, 
program trzech kroków  
B. Butterwortha, zalecenia terapeutyczne a style uczenia się matematyki wg M.C. 
Sharmy.  
W aneksie znajduje się Kwestionariusz Operowania Liczbami i Skala Umiejętności 
Matematycznych. 

 
11. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. 

nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2008. - 200 s. 
: il. - Bibliogr. przy rozdz. 
Omówienie wyników badań dzieci z różnych grup wiekowych (od klas zerowych do 
gimnazjum) z zaburzeniami w posługiwaniu się liczbami. Przedstawiono stosowane  
w różnych krajach modele diagnozy zaburzeń umiejętności arytmetycznych, trudności  
w uczeniu się matematyki w ocenie nauczycieli, posługiwanie się liczbami i 
rozwiązywanie zadań tekstowych przez dzieci z dyskalkulią, powiązanie dyskalkulii z 
dysleksją, poziom lęku młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki, studium 
przypadku chłopca  
z dyskalkulią. 

 

12. Stasica, Jadwiga : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w 
klasach  
I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2004. - 187 s. : rys.  
Propozycje zabaw, gier, konkursów i zadań matematycznych aktywizujących 
uczniów, ułożone według stopnia trudności.  

 
13. Stryczniewicz, Barbara : Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką 

w szkole podstawowej? / Barbara Stryczniewicz - Opole : Nowik, 2005. - 108 
s. : il.  
Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych i ich związki z czynnikami biopsychicznymi. 
Rozpoznawanie trudności. Propozycja metod pracy oraz materiałów pomocnych w 
przezwyciężaniu kłopotów i zainteresowaniu matematyką. 

 
14. Stryczniewicz, Barbara : Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : 

książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barbara Stryczniewicz. - 



Wyd. 2. - Opole : „Nowik", 2006. - 152 s. : il. - Bibliogr. s. 55 
Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych: dysleksja, dyskalkulia, akalkulia. Metody 
pracy i oceniania na zajęciach wyrównawczych, karty pracy w gimnazjum, 
uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych oraz sprawdziany dla uczniów 
uczęszczających  
na dodatkowe zajęcia.  
 

15. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / 
red. prowadząca Irena Sosin. - Uzupełnienie: maj 2010, wrzesień 2010, 
grudzień 2010, luty 2011, maj 2011, wrzesień 2011, listopad 2011, luty 2012. - 
Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2008. - Skoroszyt (pag. 
varia) : il.  
Poradnik zawiera materiały ułatwiające przygotowanie indywidualnego programu 
pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uwzględniającego 
zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi, rozwoju 
emocjonalnego i społecznego, rozwoju mowy i języka oraz problemy z 
grafomotoryką, orientacją przestrzenną, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz  
trudnościami w uczeniu się matematyki. Podano ogólne informacje o zaburzeniach, 
przedstawiono metody i techniki pracy oraz zbiory ćwiczeń i kart pracy.  
W aktualizacji zawarto rozdział dotyczący praw dziecka w nauczaniu i wychowaniu. 
Publikacja może stanowić pomoc w realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
terapii pedagogicznej, reedukacji. 

 
16. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / 

red. nauk. Urszula Oszwa. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 
2011. - 116  s. : il. Bibliogr. przy rozdz. 
Praca zawiera zagadnienia dotyczące trudności w uczeniu się matematyki, poziomu 
funkcji poznawczych badanych dzieci, funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji 
językowych oraz gotowości szkolnej dzieci do uczenia się matematyki. 

 
17. Zadania wyrównawcze z matematyki : klasy 4-6 : praca zbiorowa / red. 

prowadząca Kinga Gałązka. - Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 
2009. - Skoroszyt (pag. varia) : il. 
Zestaw zadań w formie kart pracy do zajęć z uczniami mającymi problemy z nauką 
matematyki.  

 
18. Zaremba, Danuta : Podstawy nauczania matematyki czyli Jak przybliżyć 

matematykę uczniom / Danuta Zaremba. - Warszawa : Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, 2006 
. - 331, [1] s.     
Analiza programów nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum pod 
względem trudności w uczeniu się. Ciekawe propozycje metodyczne. 

 

 
Wydawnictwa ciągłe 

 
19. Błaszkowska, Iwona : Tajemnice wielokątów - scenariusz terapii matematyki // 

„Dysleksja”. - 2009, nr 1, s. 49-52  

Uczeń z dysleksją rozwojową - trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia). 
Scenariusz zajęć na temat: Utrwalenie nazw, kształtów i wzorów na obliczanie pól 
powierzchni  
i wielokątów - kl. V-VI szkoły podstawowej. 

 



20. Bobik, Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów 
lekko upośledzonych umysłowo // „Szkoła Specjalna”. - 2007, nr 1, s. 60-66   
Dojrzałość do uczenia się matematyki. Organizacja zajęć korekcyjno-wyrównawczych  
w szkole specjalnej.   

 
21. Darowna, Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę? // „Edukacja i 

Dialog”. - 2005, nr 9, s. 7-13   
Dostęp online: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/listopad,213/pora_czy_nie_pora_na_mate
matyke,1842.html   
 

22. Ferdyk, Franciszek : Czytając „Lament matematyka" // „Matematyka”. - 2010, 
nr 3, s. 162-165   
Błędy popełniane przez nauczycieli, powodujące trudności w uczeniu się matematyki. 

 
23. Franc, Izabela : Ćwiczenie orientacji przestrzennej : scenariusz do zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi 
trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // „Wszystko dla Szkoły”. - 
2005, nr 10, s. 5   
Dostęp online: 
http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/10/cwiczenie.php    

 
24. Franc, Izabela : Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne 

: dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz do zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specyficznymi trudnościami w 
nauce matematyki / Izabela Franc // „Wszystko dla Szkoły”. - 2005, nr 10, s. 5-
6 
Dostęp online: 
http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/10/cwiczenie.php     

 
25. Fuławka, Robert : Matematyczne obrazy : możliwości pracy terapeutycznej  

z dzieckiem z trudnościami w matematyce / Robert Fuławka // „Oblicza 
Edukacji”. - 2006, nr 2, s. 37-38 

 
26. Gałązka, Kinga : Matematyka, czyli bicz boży? / Kinga Gałązka // „Gazeta 

Szkolna : aktualności”. - 2010, nr 17/18, s. 13 
Przyczyny trudności w nauczaniu matematyki. 

 
27. Gałązka, Kinga : Trudności w uczeniu się matematyki / Kinga Gałązka // 

„Matematyka”. - 2010, nr 5, s. 282-285  
Przyczyny i rozpoznawanie trudności w uczeniu się matematyki.  

 
28. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : Siedem grzechów głównych edukacji 

matematycznej : czyli o tym, co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości i 
umiejętności matematycznych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // 
„Meritum”. - 2009, nr 1, s. 4-14  

Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki w klasach starszych. 
Dostęp online: 
http://www.meritum.mscdn.edu.pl/moduly/egzempl/12/12_4_abc.pdf   

 



29. Janiec, Agnieszka : Dyskalkulia a dojrzałość do uczenia się matematyki. Cz. 1 
/ Agnieszka Janiec // „Bliżej Przedszkola”. - 2007, nr 12, s. 46-47 
Symptomy dyskalkulii. Tabela rozwoju matematycznego dziecka. Umiejętności 
wskazujące na dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. 

 
30. Janiec, Agnieszka : Dyskalkulia. Cz. 2 / Agnieszka Janiec // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2008, nr 1, s. 46-48 
 

31. Jaroń, Alicja : Dyskalkulia nową chorobą cywilizacyjną? / Alicja Jaroń // „Bliżej 
Przedszkola”. - 2010, nr 7/8, s. 70-71 

 
32. Jastrząb Jadwiga, Błaszkowska Iwona : O diagnozie elementarnych 

umiejętności matematycznych - propozycje praktyczne / Jadwiga Jastrząb // 
„Dysleksja”. - 2009,  
nr 3, s. 24-30  

Kształcenie umiejętności matematycznych w różnych sytuacjach edukacyjnych i 
życiowych. Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki. 
Diagnozowanie umiejętności matematycznych. Badania przesiewowe elementarnych 
umiejętności matematycznych.  
Test nauczycielski "Biegłość liczenia". Edukacja wczesnoszkolna. 
Dostęp online: 
http://www.ptd.edu.pl/content/download/497/1851/version/1/file/o_diagnozie.pdf   

 
33. Korcz, Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki / Berenika 

Korcz // „Edukacja i Dialog”. - 2005, nr 9, s. 21-25   
Dostęp online: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/listopad,213/zajecia_korekcyjno-
wyrownawcze_z_matematyki,1845.html    

 
34. Krawczyńska, Elżbieta : Dla kogo trudna matematyka / Elżbieta Krawczyńska 

// „Życie Szkoły”. - 2004, nr 3, s. 49(177)- 52(180)   
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.   

 
35. Łowicka, Iwona : Nie bać się matematyki / Iwona Łowicka // „Matematyka”. - 

2003,  
nr 3, s. 153-154   
Scenariusz lekcji matematyki dla klasy piątej z trudnościami w uczeniu się. Temat: 
Czworokąty.   

 
36. Mieleszkiewicz, Ewa : Trudności w uczeniu się matematyki - jak im 

zapobiegać? / Ewa Mieleszkiewicz // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 11, s. 46-55 
Problematyka dojrzałości do uczenia się matematyki. Pojęcie struktury zadania 
tekstowego w klasie I. Wykorzystywanie rozsypanek zadaniowych. Przykładowe 
ćwiczenia w orientacji przestrzennej, doskonalące liczenie i myślenie matematyczne. 

 
37. Oszwa Urszula : Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się matematyki  / Urszula Oszwa, Grażyna Krasowicz-Kupis // 
„Przegląd Psychologiczny”. - 2008, nr 4, s. [491]-511 
Zastosowanie skali D. Wechslera w diagnozie dzieci z trudnościami w uczeniu się. 
Funkcjonowanie poznawcze dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. 

 



38. Półtorak, Małgorzata : Uwarunkowania powodzenia szkolnego dzieci 
rozpoczynających edukację matematyczną / Małgorzata Półtorak // 
„Dysleksja”. - 2009, nr 3, s. 7-11 
Wczesna profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. 
Kompetencje dziecka niezbędne do nabywania węzłowych umiejętności 
matematycznych. Czynniki warunkujące efektywność uczenia się matematyki.  

 
39. Treliński, Gustaw : Dydaktyczne praźródła niektórych trudności uczenia się 

matematyki w klasach początkowych / Gustaw Treliński // „Dysleksja”. - 2009, 
nr 3, s. 12-23 

 
40. Walerzak-Więckowska, Anna : Diagnoza umiejętności matematycznych 

uczniów w starszym wieku szkolnym / Anna Walerzak-Więckowska // 
„Dysleksja”. - 2009, nr 3, s. 31-37  
Metody i narzędzia do specjalistycznej diagnozy zaburzeń zdolności 
matematycznych. Dyskalkulia rozwojowa: werbalna, praktognostyczna, leksykalna, 
graficzna, ideognostyczna, operacyjna. Trudności w liczeniu występujące u uczniów 
klas IV-VI. 

 
41. Wojciechowski, Mieczysław : Instrukcje obsługi poproszę... / Mieczysław 

Wojciechowski // „Remedium”. - 2004, nr 12, s. 8-9   
Trudności dziecka w opanowaniu umiejętności matematycznych na poziomie klasy I-
III szkoły podstawowej.    

 

42. Wójcicka, Joanna : Moja praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się 
matematyki / Joanna Wójcicka // „Dysleksja”. - 2009, nr 3, s. 44-45 
Przykłady ćwiczeń w ramach terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


