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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo wskazanie typów zadaÚ polonistycznych, które
mog wspiera° i rozwħa° twórcze myïlenie uczniów na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Metoda. Przedmiot badaÚ stanowiÙy arkusze konkursów ZÙota abka (konkurs
adresowany do uczniów szkoÙy podstawowej) i ZÙota aba (edycja przeznaczona dla
gimnazjalistów) w dziedzinie j¿zyka polskiego. Przeanalizowane zostaÙy zadania
z konkursów przeprowadzonych od 1991 do 2016 roku. Podczas badania materiaÙu
zastosowano klasyÞkacj¿ zadaÚ pojawiajcych si¿ w arkuszach i wedÙug nich okreïlano typy zadaÚ polonistycznych ksztaÙtujcych twórcze postawy uczniów. W tym
celu posÙuČono si¿ ustaleniami Edwarda N¿cki, badacza psychologii twórczoïci, na
temat procesów intelektualnych wchodzcych w skÙad twórczego myïlenia (dedukcja, indukcja, przeksztaÙcanie, metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeÚ, abstrahowanie).
Wyniki. Analiza materiaÙu wykazaÙa, Če w arkuszach konkursów przedmiotowych ZÙota abka i ZÙota aba znajduje si¿ wiele zadaÚ, które ksztaÙtuj i rozwħaj
twórcze myïlenie. Autorzy konkursów proponuj aktywnoïci, które motywuj do
uruchomienia operacji intelektualnych zwizanych z twórczym myïleniem i dopuszczaj myïlenie dywergencyjne uczestników. Przyjmuje si¿ zatem, Če typologia
zadaÚ pojawiajcych si¿ w konkursach ZÙota abka i ZÙota aba stanowi równoczeïnie typologi¿, cho° niepeÙn, zadaÚ ksztaÙtujcych i rozwħajcych twórcze postawy
uczniów.
Wnioski. Twórcze myïlenie jest dyspozycj naturaln dla kaČdego czÙowieka,
ale nie kaČdy korzysta z niej w równym stopniu. Szczególn rol¿ w jego ksztaÙtowaniu odgrywa edukacja. Zaplanowane i przemyïlane dziaÙania dydaktyczne mog
bowiem wspiera° twórcze myïlenie dorastajcych ludzi (m.in. zadania motywujce
do uruchomienia procesów intelektualnych prowadzcych do twórczego myïlenia;
dopuszczajce myïlenie dywergencyjne; zawierajce polecenia, które wywoÙuj pozytywne nastawienie do rozwizania problemu).
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Types of Polish language tasks shaping creative thinking in students from
a psychodidactic perspective on the example of ZÙota abka and ZÙota aba competitions
Abstract
Aim. The aim of the research was to indicate/identify types of Polish language
tasks which may support and develop creative thinking in students at the second and
third level of education.
Methodology. Competition papers from ZÙota abka (competition dedicated for
primary school students) and ZÙota aba (middle school edition) in the Polish language constitute the subject of the research. The sentences taken from the 1991-2016
competition papers were analyzed. The classiÞcation of tasks from the competition
papers was applied and used to identify types of Polish language tasks shaping creative aĴitudes in students. In the research the Þndings of Edward N¿cka, a researcher
on creativity psychology, on intellectual processes constituting creative thinking (deduction, induction, transformation, metaphorisation, creation of associations, abstract
thinking) were used.
Results: The analysis of the material has shown that there are a lot of tasks which
shape and develop creative thinking in ZÙota abka and ZÙota aba competition papers.
The authors of the competitions propose activities which motivate intellectual operations connected with creative thinking and take into account participants’ divergent
thinking. The typology of tasks in ZÙota abka and ZÙota aba competition is assumed
to be partially also the typology of tasks shaping and developing creative aĴitudes in
students.
Conclusions: Education plays a special role in shaping creative thinking which is
a disposition that every human possesses at a certain level. Didactic activities (tasks
motivating intellectual processes leading to creative thinking, taking into account divergent thinking, containing instructions which evoke positive aĴitude to the problem
being solved) which are planned and thought over may support creative thinking in
adolescents.
Key words: creativity, creative thinking, creative aĴitude, divergent thinking, Polish language competitions, Polish language education.

O twórczoïci, kreatywnoïci oraz pomysÙowoïci pisze i mówi si¿ nie tylko w kr¿gach naukowych. WspóÙczeïnie poj¿cia te zacz¿Ùy cechowa° czÙowieka b¿dcego
wzorem artysty, sportowca, biznesmena czy rodzica. W dzisiejszych ïrodkach przekazu niezwykle cz¿sto uČywa si¿ sÙów: „twórczy”, „kreatywny”, „pomysÙowy”,
a zatem wymagania wspóÙczesnoïci staÙy si¿ oczywiste, co prowokuje do stwierdzenia, Če czÙowieka XXI wieku powinny wyróČnia° wymienione cechy. I cho° s one
róČnie deÞniowane przez rozmaite ïrodowiska, niemal w kaČdym brzmi równie
gÙoïno.
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TwÓrczoҲѴ – ustalenia terminologiczne
Twórczoï° jest poj¿ciem niejednoznacznym równieČ na gruncie naukowym. Warto zatem ustali° przyj¿te przeze mnie stanowisko wobec zagadnienia, poniewaČ b¿d¿
wielokrotnie posÙugiwa° si¿ terminem „twórczoï°” w artykule. Mianem twórczoïci
okreïla si¿ rodzaj aktywnoïci czÙowieka, dorobek wybitnych artystów czy cech¿ indywidualn jednostki (N¿cka, 2001). Na gruncie psychologii twórczoïci funkcjonuje
równieČ rozumienie zjawiska jako rodzaju myïlenia cechujcego si¿ poszukiwaniem
nieschematycznych rozwizaÚ oraz krytycznym i wraČliwym ogldem rzeczywistoïci (Huget, 2012). Ostatnie z podejï° jest najbliČsze mojemu myïleniu o twórczoïci
i prowadzonym przeze mnie badaniom. Tego rodzaju rozumienie wydaje mi si¿ by°
szczególnie istotne ze wzgl¿du na koniecznoï° przeformuÙowania myïlenia o polskiej
edukacji na mniej pragmatyczne. Edukacja powinna wspiera° i rozwħa° postawy
twórcze, poniewaČ to wÙaïnie one ksztaÙtuj osobowoï° i prowadz do rozwoju spoÙeczeÚstwa.
Witold DobroÙowicz, pedagog i psycholog zajmujcy si¿ m.in. pedagogik twórczoïci i kreatywnoïci, uwaČa, Če warunkiem do uruchomienia w ludzkim umyïle
twórczego myïlenia jest przyj¿cie okreïlonej postawy i pozytywnego nastawienia wobec rozwizywanego problemu. Badacz wyjaïnia, Če istotne jest, aby do podj¿cia dziaÙania motywowaÙo czÙowieka jego aktywne i poszukujce nastawienie cechujce si¿
dociekliwoïci i ch¿ci odkrywania nierozpoznanych dotd zjawisk (DobroÙowicz,
1995). Przyjmuj¿ za W. DobroÙowiczem, Če postawa twórcza jest podstaw myïlenia
twórczego.
Zasadne byÙoby w tym miejscu postawienie pytania o to, kto moČe by° twórczy
oraz jakie cechy sprzyjaj rozwħaniu postawy twórczej. W literaturze przedmiotu1
funkcjonuje podziaÙ na dwa podejïcia do zagadnienia. Pierwsze z nich, nazywane
elitarnym, zakÙada, Če twórczoï° jest zdolnoïci zarezerwowan wyÙcznie dla wybitnych jednostek, które s w stanie wygenerowa° dzieÙo nowatorskie, przeÙomowe
i ponadprzeci¿tnie wartoïciowe, tzn. istotne dla kultury, spoÙeczeÚstwa czy róČnych
dziedzin sztuki. Zwolennicy tego podejïcia zakÙadaj, Če twórczoïci nie moČna si¿
nauczy°, gdyČ jest ona cech dan raz na zawsze niewielkiej cz¿ïci ludzkoïci. Badacze
opowiadajcy si¿ za podejïciem egalitarnym uwaČaj natomiast, Če kaČdy czÙowiek
jest twórczy, ale w róČnym stopniu (N¿cka, 2001). Rozumienie zjawiska z tej perspektywy dopuszcza moČliwoï°, a nawet koniecznoï°, pobudzania i wspierania twórczoïci. U Čadnego czÙowieka nie rozwħa si¿ ona bowiem w sposób naturalny, a co si¿
z tym wiČe, potrzebuje wzmocnieÚ zewn¿trznych (Szmidt, 2009).
Rola zewn¿trznego wzmacniania twórczoïci naleČy w duČym stopniu do nauczycieli. W szkole dorastajcy ludzie sp¿dzaj najwi¿cej czasu, a poprzez proces dojrzewania wsparty edukacj i wychowaniem krystalizuj swoje pogldy, ksztaÙtuj sposób
patrzenia na rzeczywistoï°, umiej¿tnoï° rozwizywania problemów, radzenia sobie
z emocjami i Čyciem w grupie. MoČna wi¿c powiedzie°, Če do nauczycieli róČnych
przedmiotów naleČy planowanie takich dziaÙaÚ dydaktycznych, które b¿d wspiera° i rozwħa° twórcze myïlenie uczniów . Nauczyciel podejmujcy takie wyzwanie
moČe próbowa° uruchomi° w umysÙach uczniów procesy intelektualne rozwħajce
1

Mowa o literaturze, któr cytuje i która znajduje si¿ w koÚcowej bibliograÞi.
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twórcze myïlenie. WedÙug E. N¿cki, badacza i znawcy psychologii twórczoïci, s to
takie operacje myïlowe, jak: rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne
(gÙównie z uČyciem analogii), metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeÚ, abstrahowanie oraz dokonywanie przeksztaÙceÚ (N¿cka, 2001).
W realizowaniu wielu wymienionych procesów intelektualnych niezb¿dne jest
uruchomienie tzw. myïlenia dywergencyjnego, okreïlanego cz¿sto jako konieczny
warunek wystpienia aktywnoïci twórczej. Osoba myïlca w ten sposób zakÙada, Če
nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie czy prawidÙowego rozwizania problemu, a dostrzega ich znacznie wi¿cej (DobroÙowicz, 1995). Nauczyciel dopuszczajcy
myïlenie dywergencyjne uczniów formuÙuje zadania w taki sposób, aby dawaÙy one
moČliwoï° udzielenia kilku równowartoïciowych odpowiedzi. Dopuszczanie myïlenia dywergencyjnego w edukacji jest istotne, poniewaČ kaČda osoba znajdujca
si¿ w dwudziesto-, a czasem i trzydziestoosobowej klasie myïli inaczej, ma inne doïwiadczenia, pogldy i cechy osobowoïciowe. Nielogiczne jest wi¿c wymaganie od
kaČdego udzielenia takiej samej odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwizania problemu w identyczny sposób2. Z pewnoïci warto doceni° odmienne reßeksje uczniów
na te same tematy i tak kierowa° myïleniem mÙodych ludzi, aby daÙo ono podstaw¿
do aktywizacji twórczych zachowaÚ.

Miejsce twÓrczego myҲlenia w edukacji
Twórczoï° rozumiana w przedstawiony we wczeïniejszych rozwaČaniach sposób
powinna zajmowa° waČne miejsce w edukacji. Poprzez proces edukacji i wychowania
odbywa si¿ odkrywanie wÙasnego „ja” i poszerzanie horyzontów mÙodego czÙowieka.
Obszar moich badaÚ dotyczy rozwħania postawy twórczej na drugim i trzecim etapie ksztaÙcenia. Wiek wczesnego dorastania jest bowiem niezwykle istotnym czasem
dla rozwoju i ksztaÙtowania osobowoïci (Bardziejewska, 2005). Edukacja nastolatków
powinna wspiera° i rozwħa° dyspozycj¿ do tworzenia, jak posiada kaČde dziecko
(Dylak, 2014). Nauczyciele j¿zyka polskiego, cho° nie tylko tego przedmiotu, maj
wiele moČliwoïci ksztaÙtowania twórczych postaw uczniów. Zach¿canie nastolatka
do twórczego myïlenia na tym etapie rozwoju moČe sprawi°, Če nie b¿dzie baÙ si¿
podejmowa° nowych wyzwaÚ i wyraČa° wÙasnego zdania. W konsekwencji stanie si¿
ïwiadom jednostk, krytycznie oceniajc rzeczywistoï°, a jego kreatywne zachowania w wielu dziedzinach pozwol na efektywne rozwizywanie problemów. Oprócz
korzyïci pÙyncych z wysoko rozwini¿tej postawy twórczej dla samej jednostki, istnieje równieČ szansa, Če czÙowiek twórczy b¿dzie w stanie wygenerowa° produkty,
myïli, idee majce duČe znaczenie dla spoÙeczeÚstwa (Huget, 2012).
eby stwierdzi°, jakie miejsce w polskiej edukacji zajmuje twórcze myïlenie, warto przeanalizowa° podstaw¿ programow ksztaÙcenia ogólnego. Z uwagi na mój obszar badawczy omówi¿ zapisy dotyczce j¿zyka polskiego na drugim i trzecim etapie
edukacyjnym. Autorzy tych cz¿ïci dokumentu nie uwzgl¿dnili twórczego myïlenia
zarówno w zapisach celów, jak i proponowanych sposobów ich realizacji. W obszarze
2
Reßeksja jest parafraz sÙów Janusza Korczaka. PorównaÙ on szkoÙ¿ do fabryki, w której
kaČdy czÙowiek czuje i myïli inaczej, a wykonuje t¿ sam prac¿. Zob. J. Korczak, SzkoÙa Čycia. Obrazki
szpitalne. ArtykuÙy pedagogiczne i medyczne (1900-1912), [w:] tegoČ, DzieÙa, t. 4., Warszawa 1998, s. 18.
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zatytuÙowanym „cele szczegóÙowe” dla kaČdego etapu ksztaÙcenia pojawia si¿ punkt
nazwany „tworzeniem wypowiedzi”. Treïci zawarte w tych fragmentach nie odnosz
si¿ jednak do twórczoïci, kojarzonej z uruchomieniem wyobraĊni ucznia i pozostawieniem mu swobody myïlenia. Owo tworzenie rozumiane jest przez autorów podstawy
programowej jako odtwarzanie rozmaitych wzorców wypowiedzi. W „zalecanych
warunkach i sposobie realizacji” na drugim etapie edukacyjnym moČna wyczyta°, Če
jednym z zadaÚ nauczyciela j¿zyka polskiego jest „rozwħanie w uczniu ciekawoïci
ïwiata”3 oraz wykorzystywanie pasji poznawczej dzieci, ich ch¿ci zabawy i gotowoïci
do wspóÙpracy. Nauczyciel ma równieČ „tak organizowa° proces dydaktyczno-wychowawczy, by staÙ si¿ on dla uczniów przygod prowadzc do samopoznania”4.
Jedynie te zapisy, cho° w niewielkim stopniu, wiČ si¿ z dziaÙaniami dydaktycznymi,
które miaÙyby szans¿ rozwħa° twórcze myïlenie. Zasada powtarza si¿ w kolejnym
etapie ksztaÙcenia. UczeÚ powinien poprawnie pisa°, mie° ïwiadomoï° istniejcych
ïrodków j¿zykowych, zna° etyk¿ mowy oraz poznawa° i tworzy° coraz trudniejsze
formy wypowiedzi. Nie jest zatem waČne, Čeby uczeÚ myïlaÙ samodzielnie, tworzyÙ
teksty oderwane od stereotypów i wyzbywaÙ si¿ schematycznego odtwarzania wzorca. Czytajc zapisy podstawy programowej, moČna nawet odnieï° wraČenie, Če poprawne odtworzenie wzorca jest speÙnieniem wszelkich wymagaÚ stawianych przez
autorów dokumentu.
Do twórczego myïlenia nie motywuj równieČ polecenia zawarte w podr¿cznikach i zeszytach °wiczeÚ do j¿zyka polskiego. Za przykÙad posÙuČy° mog poniČsze
zadania.
W podanych rzeczownikach zamieÚ form¿ liczby pojedynczej na form¿ liczby
mnogiej lub odwrotnie, zachowujc odpowiedni przypadek. PomoČe ci w tym pytanie danego przypadka.
Tabela 1
PRZYPADEK

LICZBA
POJEDYNCZA

M. mianownik (kto? co?)

tablica

D. dopeÙniacz (kogo? Czego?)

LICZBA
MNOGA

dÙugopisów

C. celownik (komu? czemu?)

oknu

B. biernik (kogo? co?)

póÙk¿

N. narz¿dnik (z kim? z czym?)

kartk

Msc. miejscownik (o kim? o czym?)

zeszytach

W. woÙacz (zwrot do kogoï lub do czegoï)

uczniowie!

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie K. Mucha O to chodzi! J¿zyk polski. Zeszyt °wiczeÚ cz. 1, klasa 4, Warszawa 2012,
s. 26.
3 Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego dost¿pna na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej Oïrodka Rozwoju Edukacji: hĴp://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=pubindex&dirids=11&lp=6, 15.12.2016.
4 TamČe.
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Rysunek. 1. ródÙo: T. Kosyra-Cieïlak O to chodzi! J¿zyk polski. Zeszyt °wiczeÚ cz. 1,
klasa 5, Warszawa 2013, s. 89.
Oba zadania sprawdzaj wyÙcznie wiedz¿ ucznia i nie pozostawiaj mu moČliwoïci uruchomienia wyobraĊni. Pierwszy przykÙad wymaga znajomoïci odmiany
przypadków, drugi – zasad ortograÞcznych. Oba stanowi przykÙady zadaÚ polegajcych na odtworzeniu wzorca. Wykluczaj jakkolwiek swobod¿ myïlenia i nie
pozwalaj mÙodemu czÙowiekowi na wykorzystanie wÙasnych pomysÙów. MoČna si¿
spodziewa°, Če dominacja zadaÚ tego typu w praktyce edukacyjnej wywoÙa niech¿°
wïród uczniów. Warto zatem zastanowi° si¿, jakiego rodzaju dziaÙania dydaktyczne
sprawdzajce znajomoï° zasad ortograÞcznych i odmiany przypadków uwzgl¿dniaÙyby moČliwoï° wykorzystania twórczego potencjaÙu ucznia.
Rozmaite konkursy organizowane dla uczniów przez oïwiatowe instytucje (w tym
kuratoria oïwiaty) w wi¿kszoïci nie prowokuj do twórczego myïlenia. Zawieraj
one zadania, które nie dopuszczaj kilku poprawnych odpowiedzi, nie pobudzaj wyobraĊni i nie zach¿caj do szukania niestereotypowych rozwizaÚ. )wiczenia
proponowane przez ich twórców przypominaj zadania z egzaminów zewn¿trznych
(sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) czy uwzgl¿dniajce jedynie
myïlenie konwergencyjne, polecenia z podr¿czników szkolnych5.
Wïród konkursów przedmiotowych znajduj si¿ równieČ takie, które doceniaj
swobod¿ myïlenia, twórcze dziaÙanie i nieszablonowe pomysÙy uczniów. Jedn z takich propozycji, cho° nie jedyn6, s konkursy ZÙota abka i ZÙota aba organizowane
przez Fundacj¿ Edukacji SpoÙecznej EKOS w Swarz¿dzu . Co roku odbywaj si¿ dwie
edycje konkursu: polonistyczna i matematyczna. ZÙota abka organizowana jest dla
uczniów szkóÙ podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego, a ZÙota
aba dla mÙodzieČy z gimnazjów znajdujcych si¿ na terenie tych dwóch województw.
5
6
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Zadania o twórczym charakterze cz¿sto adresowane s jedynie do uczniów wybitnie uzdolnionych.
Innym przykÙadem konkursu tego rodzaju jest Odyseja umysÙu (www.odyseja.org).

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

Zadania konkursowe wymagaj od uczniów twórczego myïlenia. Nawet jeïli na rozmaite pytania istnieje tylko jedna poprawna odpowiedĊ, warunkiem jej udzielenia
jest uruchomienie procesów zwizanych z twórczym myïleniem. To wÙaïnie arkusze
tych konkursów stanowi materiaÙ badawczy niniejszego artykuÙu7, a wyodr¿bnione
rodzaje zadaÚ polonistycznych ksztaÙtujcych twórcze myïlenie pokrywaj si¿ z typologi zadaÚ konkursowych.

Rodzaje zadaҞ ksztaҝtujѱcych twÓrcze myҲlenie
Przyj¿ta typologia zadaÚ polonistycznych wspierajcych i rozwħajcych twórcze
myïlenie zawiera nazwy procesów intelektualnych wchodzcych w skÙad twórczego
myïlenia8. Autorzy zadaÚ konkursowych proponuj dziaÙania dydaktyczne o nast¿pujcym charakterze:
• rozumienie czytanego tekstu wykorzystujce dedukcj¿ i indukcj¿, wyszukiwanie informacji w tekïcie, ich analiza, selekcja, przeksztaÙcanie,
• relacje mi¿dzy sÙowem a obrazem (doskonalenie umiej¿tnoïci przekÙadu kodu
obrazowego w sÙowny i odwrotnie),
• zadania o charakterze, sÙowo-, zdanio- i tekstotwórczym, a takČe rymotwórczym, w tym sprawdzajce umiej¿tnoï° metaforyzowania,
• zabawy logiczne, w tym sprawdzajce umiej¿tnoï° dokonywania skojarzeÚ,
• zabawy erudycyjne,
• zadania z zakresu wiedzy o j¿zyku, sprawdzajce m.in. znajomoï° gramatyki,
leksyki, zasad ortograÞcznych i interpunkcyjnych, wykorzystujce umiej¿tnoï° dokonywania przeksztaÙceÚ i abstrahowania.
Warto zaznaczy°, Če poszczególnych zadaÚ konkursowych cz¿sto nie moČna zakwaliÞkowa° do jednego z wyodr¿bnionych typów, cho° nierzadko udaje si¿ wskaza°
wiodce procesy myïlowe potrzebne do poprawnej realizacji zadania.
PrzykÙadem °wiczenia wpisujcego si¿ w pierwszy z typów, a wi¿c rozumienia
czytanego tekstu wykorzystujcego umiej¿tnoï° dokonywania dedukcji, jest poniČej
zamieszczony fragment arkusza.
PrzykÙad 1. (ZÙota aba 2012/2013)

PopeÙniono przest¿pstwo. gledczy zebrali informacje z zeznaÚ mieszkaÚców, teraz chc
precyzyjnie ustali°, gdzie byli i co robili wszyscy domownicy. Przerysuj na kartk¿ tabel¿
i uzupeÙnħ j informacjami z tekstu.
gledztwo – sprawozdanie z zeznaÚ mieszkaÚców domu Szymkowskich w sprawie
o morderstwo
Ksawery Szymkowski zostaÙ zamordowany w ogrodzie swojego domu mi¿dzy siódm
wieczorem a póÙnoc 15 czerwca. Poza wÙaïcicielem w domu mieszkaÙo szeï° osób: jego
Čona Krystyna, dzieci Zuzanna i Filip, brat Szymkowskiego Henryk oraz sÙuČba: Jan Wieczorek i MaÙgorzata Kowalska. Wezwani kolejno na przesÙuchanie podejrzani opowiedzie7 Archiwalne arkusze konkursowe dost¿pne s na stronie internetowej konkursu: www.zlotazaba.pl, 20.11.2016.
8 Mam na myïli procesy myïlowe wyodr¿bnione przez E. N¿ck¿, o których pisaÙam w podrozdziale Twórczoï° – ustalenia terminologiczne.
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li, co robili w czasie, gdy popeÙniono morderstwo. ona denata zeznaÙa, Če o siódmej wraz
z dzie°mi zasiadÙa do kolacji, a potem, okoÙo ósmej zagraÙa z córk w scrabble, po godzinie
wÙczyÙa telewizor i obejrzaÙa Þlm przyrodniczy, okoÙo jedenastej wzi¿Ùa kpiel i poszÙa
spa°. Filip zaraz po kolacji wsiadÙ do samochodu i pojechaÙ do miasta, wróciÙ póĊno i poszedÙ spa°. Córka wÙaïciciela domu po kolacji zasiadÙa do gry z matk, a poniewaČ rozbolaÙa j gÙowa – poszÙa do swojego pokoju, nie mogÙa jednak zasn° i sÙyszaÙa, jak o jedenastej
wróciÙ jej brat. O póÙnocy zdecydowaÙa si¿ wyjï° na spacer do ogrody, Čeby uïmierzy° ból
gÙowy, wtedy znalazÙa ciaÙo ojca, a jej krzyk zaalarmowaÙ wuja. Wuj zadzwoniÙ po policj¿. Henryk nie uczestniczyÙ w rodzinnym posiÙku, zeznaÙ, Če caÙy dzieÚ sp¿dziÙ w swoim
pokoju, pracujc nad swoj now ksiČk, jednak sprztajcy w ogrodzie Jan zeznaÙ, Če
widziaÙ go w nim podczas kolacji. SÙuČca podawaÙa do kolacji, potem sprztaÙa i zmywaÙa
wraz z Janem. O dziewitej oboje pojechali do kina. Wrócili o tej samej porze co Filip, wypili
w kuchni herbat¿ i poszli spa°.

Tabela 2
Imi¿ i nazwisko 19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

22.00-23.00

23.00-24.00

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie tabeli z arkusza konkursowego www.zlotazaba.pl

)wiczenie to sprawdzaÙo umiej¿tnoï° rozumowania na podstawie czytanego tekstu poprzez wysnuwanie wniosków na podstawie dedukcji, czyli jednej z operacji intelektualnych prowadzcych do twórczego myïlenia. Warto zwróci° uwag¿ na sam
form¿ zadania oraz treï° polecenia. Narysowanie i uzupeÙnienie tabeli o zebrane na
podstawie lektury informacje jest odmiennym sposobem sprawdzania rozumienia
tekstu niČ te, które uczeÚ zna z egzaminów zewn¿trznych. Tym razem nie trzeba wypeÙnia° schematycznych zadaÚ typu „prawda/faÙsz” czy wybiera° jednej poprawnej
odpowiedzi spoïród wariantów „A, B, C, D”. Celem zadania jest wyzwolenie postawy twórczej i jednoczeïnie zapewnienie dobrej zabawy uczestnikom konkursu, co
moČe przeÙoČy° si¿ na pozytywne nastawienie do przedmiotu j¿zyk polski. Szans¿ na
pozytywne nastawienie do rozwizania problemu zwi¿kszaj treï° zadania i temat
tekstu. Stawiaj one bowiem ucznia w roli dorosÙego i to dorosÙego, który wykonuje
pasjonujcy, peÙen zagadek i tajemnic zawód detektywa.
PrzykÙad zadania ksztaÙtujcego umiej¿tnoï° przekÙadania kodu obrazowego
w sÙowny pozwalaÙo uruchomi° pomysÙowoï° i wyobraĊni¿ ucznia9.
PrzykÙad 2. (ZÙota aba 1996/1997)
Oto rysunek urzdzenia. Wymyïl jego nazw¿ i przeznaczenie. Napisz instrukcj¿ obsÙugi
w dziesi¿ciu punktach.
9
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Zadanie rozwija równieĪ zdolnoĞci tekstotwórcze ucznia.
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Rysunek. 2. ródÙo: www.zlotazaba.pl

Obiektem tworzenia w tym zadaniu staÙ si¿ nie tylko tekst instrukcji. UczeÚ mógÙ
wcieli° si¿ w rol¿ wynalazcy, tzn. wymyïli°, czym moČe by° przedmiot widoczny na
obrazku i dodatkowo okreïli° jego przeznaczenie. Jedynymi kryteriami oceny zadania
przyj¿tymi przez twórców konkursu byÙo to, Čeby instrukcja zawieraÙa 10 punktów
i byÙa napisana zgodnie z zasadami tworzenia tej krótkiej formy wypowiedzi. Autorzy sprawdzali umiej¿tnoï° pisania instrukcji obsÙugi, czyli rozwħali umiej¿tnoïci tekstotwórcze ucznia, ale jednoczeïnie pozostawili mu swobod¿, która motywowaÙa do
wymyïlania oryginalnych pomysÙów. Poprzez zamieszczenie obrazka nieistniejcego
przedmiotu twórcy °wiczenia nie tylko nie zach¿cali do odtwarzania powtarzalnego
wzorca, ale nawet wykluczyli tak moČliwoï°.
ZadaÚ rozwħajcych zdolnoïci sÙowotwórcze i zdaniotwórcze oraz ksztaÙtujce
ïwiadomoï° j¿zykow moČna znaleĊ° w arkuszach konkursowych bardzo duČo. Oto
jeden z przykÙadów:
PrzykÙad 3. (ZÙota aba 2013/2014)
Do podanych w kolumnie wyrazów dopisz jedn dwuliterow czstk¿ w kolumnie po
lewej stronie, która pozwoli otrzyma° nowe wyrazy:

Tabela 3.
bór

rada

ptak

dČy°

brzmie°

raÞa

presja

lot

dawca

tron

kret

mowa

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie tabeli z arkusza konkursowego www.zlotazaba.pl

Zadanie pobudzaÙo wraČliwoï° i wyobraĊni¿ j¿zykow, które mog sta° si¿ ĊródÙem wielu pomysÙów. Przy okazji autorzy konkursu sprawdzali znajomoï° leksyki
i wiedz¿ z zakresu sÙowotwórstwa. Warto zauwaČy°, Če w zadaniu uwzgl¿dniono
moČliwoï° udzielenia dwóch prawidÙowych odpowiedzi. W pierwszej kolumnie ta-
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beli uczeÚ mógÙ wpisa° zarówno formant „wy-”, jak i „na-”, co pozwoliÙo uruchomi°
myïlenie dywergencyjne.
Wiele zadaÚ ZÙotej aby i ZÙotej abki opartych jest na humorze, Čartach i zabawie.
PoniČej zamieszczam przykÙad °wiczenia zawierajcego walory ludyczne.
PrzykÙad 4. (ZÙota abka 2013/2014)
Popraw przysÙowia
Zapisz poprawnie Čartobliwie przeksztaÙcone przysÙowia:
A. Ciekawoï° – pierwszy stopieÚ do zdrady
B. Co ma pÙywa°, nie utonie.
C. Czego Jaï si¿ nie nauczy, z tego go przepytaj.
D. Jak trwoga, to do bloga.
E. Zdolnemu wiatr w oczy wieje.
F. Nie ma tego zÙego, co by na gorsze nie wyszÙo.

artobliwie przeksztaÙcone przysÙowia z pewnoïci wywoÙuj u odbiorcy ïmiech,
radoï° czy zdziwienie. Pozornie bÙahe i zabawne °wiczenie tak naprawd¿ niesie wiele korzyïci dydaktycznych. Dokonywanie transformacji, czyli przeksztaÙceÚ caÙych
tekstów, zdaÚ i sÙów wiČ¿ si¿ zawsze z twórczym dziaÙaniem. W tym przypadku
poprawnych odpowiedzi jest tylko szeï°, po jednej do kaČdego przysÙowia, ale rodzaj
myïlenia, jaki musi uruchomi° uczeÚ, Čeby poprawnie zapisa° zdania nosi znamiona
dziaÙania twórczego. Autorzy °wiczenia ponownie zadbali o pozytywne nastawienie
ucznia do wykonania °wiczenia. Oprócz Čartu, który cz¿ïciej zach¿ca niČ zniech¿ca
po podj¿cia dziaÙania, uczeÚ znów moČe wcieli° si¿ w rol¿ dorosÙej osoby – tym razem
nauczyciela czy korektora. Poprawia cudze bÙ¿dy, wykazujc si¿ jednoczeïnie znajomoïci zwizków frazeologicznych. Polecenie do zadania mogÙoby równie dobrze
brzmie°: „Dziï to Ty jesteï nauczycielem. Popraw Čartobliwie przeksztaÙcone przysÙowia” lub „Jesteï korektorem w gazecie. Osoba, która napisaÙa artykuÙ zaČartowaÙa sobie ze znanych przysÙów, popraw jej bÙ¿dy”. Zamiast wykonywania odtwórczej pracy,
uczeÚ moČe odczu°, Če podejmuje waČne wyzwanie.
Kolejny przykÙad °wiczenia wpisuje si¿ w dwa rodzaje zadaÚ: zabawy erudycyjne
oraz zadania z zakresu wiedzy o j¿zyku.
PrzykÙad 5. (ZÙota aba 2010/2011)
Wpisz do kolumny B sÙowo, którego znaczenie b¿dzie odpowiadaÙo jednoczeïnie znaczeniom podanym w kolumnach A i C.

Tabela 4
A
GAD
KR&G
KOSMETYK
PIERWIASTEK
FURTKA

Tabela 5
B

C
SZLAUCH
OBOK
ATRAMENT
BUFET
GOL

A
ARESZT
KUPON
CZYN
ZJAWA
MALEC

B

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie tabeli z arkusza konkursowego www.zlotazaba.pl
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C
ZWIERZ9
PRZEZNACZENIE
DOKUMENT
ZAPAR
CIASTKO

W °wiczeniu sprawdzano umiej¿tnoï° kojarzenia, gdyČ uczeÚ musiaÙ skojarzy°
pozornie niezwizane ze sob desygnaty oraz abstrahowania, poniewaČ do rozwizania zagadki doprowadzi° go mogÙo jedynie wyodr¿bnienie cech dwóch zjawisk
i odrzucenie niepotrzebnych informacji. Zadanie to bardzo przypomina, a nawet wpisuje si¿ w zaÙoČenia testu odlegÙych skojarzeÚ, czyli jednej z technik badania poziomu
twórczoïci. Dodatkowo uczeÚ rozwizujc to °wiczenie ma szans¿ wykaza° si¿ znajomoïci leksyki ojczystego j¿zyka.
Zadania, w których uczeÚ pisze wÙasny tekst prozatorski lub poetycki, wydaj
si¿ cz¿sto najbardziej twórcze10. Po zgÙ¿bieniu zagadnienia twórczoïci moČna z tym
polemizowa°, jednak pisanie wÙasnych tekstów niewtpliwie daje ogromn szans¿
na ksztaÙtowanie postawy twórczej. W jednej z edycji konkursu ZÙota abka pojawiÙo
si¿ nast¿pujce zadanie:
PrzykÙad 6. (ZÙota abka 2015/2016)
Wierszyk o abecadle
UÙóČ 13-wersowy wierszyk, zaczynajcy si¿ od sÙów:
AbecadÙo z póÙki spadÙo
I rozbiegÙy si¿ litery
Na strony ïwiata cztery.
Twój wierszyk powinien opisywa° przygody 10 liter – innych niČ w poniČszym tekïcie.
AbecadÙo z póÙki spadÙo
I rozbiegÙy si¿ litery
Na strony ïwiata cztery.
A agrestu si¿ najadÙo,
B do bryczki zaraz wsiadÙo,
D do dziupli wskoczyÙo,
G na grzyby wyruszyÙo.
I si¿ w igÙ¿ zmieniÙo,
eby R sobie Ùat¿ naszyÙo.
O oko przymruČyÙo,
P psa wyprowadziÙo.
Zaï S i T si¿ poÙczyÙy
I razem do stawu wskoczyÙy.

W zaprezentowanym zadaniu autorzy postanowili okreïli° ramy, w jakich ma
mieïci° si¿ wytwór literacki ucznia. Przyj¿te przez autorów kryteria dotyczyÙy jedynie pewnych formalnych wymogów. Wybór liter, wymyïlenie przygód, które im si¿
przydarzyÙy oraz rymujce si¿ pary wyrazów zaleČaÙy caÙkowicie od inwencji ucznia.
Zadanie pozwoliÙo zatem na uruchomienie wyobraĊni i pomysÙowoïci mÙodych ludzi, a zamieszczony wzór stanowiÙ inspiracj¿ do wÙasnych prób pisarskich. I cho°
wszyscy uczestnicy powinni dostosowa° si¿ do wyznaczonych kryteriów – wytwór
kaČdego z nich byÙ inny i oryginalny.
Napisanie krótkiego wiersza przez ucznia wymagaÙo wykazania si¿ umiej¿tnoïciami tekstotwórczymi i rymotwórczymi, ale nie obligowaÙo do uČycia w tekïcie metafor. Do tego rodzaju aktywnoïci motywowaÙo inne z zadaÚ konkursowych:
10 S tak traktowane w wskim rozumieniu twórczoïci, cz¿sto teČ w rozumieniu potocznym.
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PrzykÙad 7. (ZÙota aba 1991/1992)
Wymyïl przenoïnie do nast¿pujcych sytuacji:
- wiosna, cisza, dziewczyna patrzy na swoje odbicie w wodzie…
- ruch uliczny, pisk hamulców, przeraČony starzec stoi na kraw¿dzi chodnika i próbuje
przejï° na drug stron¿ ulicy…
- chÙopiec leČy na trawie i obserwuje pogodne niebo…

Do rozwizania tego zadania niezb¿dne byÙo uruchomienie jednego z elementarnych procesów myïlowych powodujcego twórcze myïlenie – metaforyzowania. Ponownie w zdaniu moČna byÙo odpowiada° na wiele róČnych sposobów (jedna osoba
mogÙa wymyïli° kilka metafor do jednej sytuacji). Takie zadanie wymaga od ucznia
uČycia myïlenia abstrakcyjnego i stworzenia wÙasnej metafory, adekwatnej do zarysowanej sytuacji. Zadanie pozostawia uczniowi duČ swobod¿ myïlenia i motywuje do
szukania niestandardowych odpowiedzi. O ogromnej roli rozumienia i posÙugiwania si¿ metafor w twórczym myïleniu pisze m.in. Marta SzymaÚska. UwaČa ona, Če
dzi¿ki metaforze moČliwe jest nowe i oryginalne spojrzenie na problem, przeÙamanie
stereotypów myïlenia oraz szukanie niestandardowych rozwizaÚ. Badaczka uwaČa,
Če metafora moČe sta° si¿ podstaw do uruchomienia twórczego myïlenia (SzymaÚska, 2012).
ZaprezentowaÙam jedynie niektóre moČliwoïci rozwħania twórczego myïlenia.
Ze wzgl¿du na rozmiar artykuÙu pomin¿Ùam kilka przykÙadów ilustrujcych konkretne rodzaje zadaÚ z przyj¿tej typologii. Niewtpliwie równieČ poza ni istnieje wiele
innych dziaÙaÚ dydaktycznych, które wspieraj i rozwħaj twórcze postawy.

Podsumowanie
Zadania ksztaÙtujce twórcze myïlenie to przede wszystkim te, w trakcie wykonywania których uczeÚ moČe uruchomi° wyobraĊni¿ i realizowa° wÙasne pomysÙy.
Nauczyciel aranČujcy sytuacje dydaktyczne majce na celu rozwój i wspieranie
twórczych postaw uczniów powinien wykorzystywa° wiedz¿ o procesach intelektualnych, które wchodz w skÙad twórczego myïlenia oraz ksztaÙtuj i rozwħaj postaw¿
twórcz. Jak pokazaÙy przykÙady zadaÚ konkursowych, moČna sprawdza° znajomoï°
frazeologizmów, leksyki, tworzenia instrukcji i poprawnego zapisu ortograÞcznego
przy jednoczesnym angaČowaniu umysÙów mÙodych ludzi w proces twórczy.
Wiele dziaÙaÚ proponowanych uczniom, cho° oczywiïcie nie wszystkie , powinny dopuszcza° myïlenie dywergencyjne, czyli formuÙowanie kilku rozwizaÚ jednego problemu. Nieograniczanie ucznia w jego sposobie rozumienia problemu moČe
spowodowa°, Če odwaČniej wyrazi swoje zdanie czy ïmielej postawi ryzykown tez¿,
która moČe okaza° si¿ wartoïciowa, a nawet przeÙomowa. Wymaganie od mÙodych
ludzi jednej poprawnej odpowiedzi, na której sformuÙowanie zgodzi si¿ wi¿ksza grupa, uczy schematycznego myïlenia i wspiera ten rodzaj biernoïci umysÙowej.
Niezwykle istotne w planowaniu zadaÚ dla uczniów jest skonstruowanie przemyïlanego polecenia. To wÙaïnie za jego pomoc nauczyciel moČe pozytywnie
zmotywowa° ucznia do rozwizania problemu, stawiajc go np. w roli detektywa,
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reportera, reČysera lub proponujc róČnego rodzaju zabawy si¿gajce po Čart i humor. Inspiracj¿ do wÙasnej twórczoïci uczniów stanowi° powinny rozmaite wytwory artystów (niekoniecznie tych najbardziej znanych). Oprócz tekstów literackich
mog to by° obrazy, rysunki czy karykatury lub Čarty j¿zykowe wykorzystujce kod
sÙowny i graÞczny11.
KsztaÙcenie postaw twórczych u ludzi jest jedn z wiodcych potrzeb wspóÙczesnego ïwiata. JuČ ponad dwadzieïcia lat temu W. DobroÙowicz pisaÙ o unowoczeïnieniu Čycia i wskazywaÙ na wynikajc z tego potrzeb¿ ksztaÙcenia ludzi twórczych,
kreatywnych i pomysÙowych (DobroÙowicz, 1995). XXI wiek, w którym nowoczesnoï° i post¿p techniczny moČna zauwaČy° w kaČdej dziedzinie Čycia, potrzebuje takich ludzi jeszcze bardziej. Abraham Maslow, psycholog humanistyczny, twierdziÙ,
Če „twórczoï° jest nam potrzebna, gdyČ daje lepszych ludzi” (Maslow, DobroÙowicz
1995, s. 22). Przed nauczycielem stoi wi¿c waČne zadanie. Poprzez proces edukacji
i wychowania moČe, a nawet powinien, ksztaÙtowa° lepszych ludzi: lepiej post¿pujcych, wraČliwszych i zdolnych do samodzielnego myïlenia.
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