
Rozwiązywanie problemów  poprzez zastosowanie 

„pracy wstecz”. 

 

Ta strategia pozwala budować solidny fundament  dla 

umiejętności matematycznych, w szczególności z obszaru algebry. 

Mogą ją stosować z powodzeniem uczniowie ze szkoły podstawowej jak 

i starsi, z tego względu  wskazane jest, by nauczyli się oni 

rozpoznawać, kiedy jej stosowanie może być użyteczne i prowadzić do 

rozwiązania problemu. Istotą tej strategii jest to,  by zaczynać od 

końcowego rozwiązania/wyniku i cofać się krok po kroku, aby dojść do 

początku. 

Poznanie i zrozumienie tej strategii jest bardzo przydatne w 

wielu obszarach życia, a nie tylko w rozwiązywaniu problemów 

matematycznych. Na przykład, kiedy my dorośli mamy do 

zrealizowania w pracy określone cele, to, wykorzystując opisywaną 

strategię, najpierw precyzujemy efekt końcowy jaki chcemy uzyskać, 

a następnie od tego efektu końcowego cofamy się, aby krok po kroku 

dojść do stanu początkowego (aktualnego). Mówiąc krótko: zaczynamy 

od końca, by dojść do sytuacji początkowej.  

A oto najprostszy przykład zastosowania tej strategii (po małej 

modyfikacji można takie zadanie podsunąć dzieciom do rozwiązania):  

Przeczytaj poniższe wskazówki opisujące drogę Janka z domu do 

sklepu, a następnie korzystając z nich opisz drogę powrotną ze sklepu 

do domu.  

  

1. Początek : dom, ulica Malinowa.   

2. Skręć w prawo w ulicę Klonową. 



3. Skręć w lewo w ulicę Krótką. 

4. Skręć w lewo w ulicę Czerwonego Maku. 

5. Skręć w prawo w ulicę Wąską.  

6. Skręć w lewo: sklep 

Młodsze dzieci można zachęcić do narysowania poglądowego szkicu, 

aby mogły zrozumieć na czym polega odwracanie opisywanych 

czynności. Przykładowo jeśli idąc z domu skręcamy z ulicy Wąskiej w 

lewo do sklepu, to znaczy, że idąc ze sklepu do domu skręcamy w 

prawo, żeby dojść do ulicy Wąskiej , a następnie w lewo, żeby dojść do 

ul. Czerwonego Maku itp. 

W matematyce zamiast kierunku poruszania się, mamy do 

czynienia z działaniami, które nazywamy odwrotnymi. I tak działaniem 

odwrotnym do dodawania jest odejmowanie, a odwrotnym do mnożenia  

jest dzielenie. Działaniami odwrotnymi są również potęgowanie i 

pierwiastkowanie.  Korzystając  ze strategii „praca wstecz” każda 

operacja musi zostać odwrócona, czyli jeśli praca do przodu wymaga 

dodawania, w pracy wstecz należy zastosować odejmowanie,  a jeśli w 

pracy do przodu wykonujemy mnożenie, to idąc wstecz musimy 

zastosować dzielenie. Gdy uczniowie zrozumieją czym są operacje 

odwrotne i będą potrafili zastosować strategię „praca wstecz” , ważne 

jest aby nauczyli się rozpoznawać sytuacje problemowe, w których 

można ją z powodzeniem wykorzystać. Są to zadania zawierające 

sekwencję kolejnych kroków, na przykład:  

Zadanie: Pani Łucja położyła na stole talerz z upieczonymi przez 

siebie pierniczkami. Jej córka Agata wzięła dla siebie z talerza 4 

ciasteczka, Dominik – jej syn zjadł od razu 3 ciasteczka, 14 ciasteczek 

zapakowano do pudełka, żeby poczęstować nimi siostrę pani Łucji. Po 

kilku godzinach na talerzu pozostało jedynie 6 ciasteczek. Ile było ich 



na początku? To klasyczny przykład problemu, do którego rozwiązania 

zastosujemy strategię „pracy wstecz”. Zaczynamy od ostatnich 6 

ciasteczek, które pozostały na talerzu. Dodajemy do nich 14 

ciasteczek (tych zapakowanych do pudełka), następnie dodajemy 3 

zjedzone przez Dominika i 4 zjedzone przez Agatę. W sumie mamy 27 

ciasteczek.  

 

A oto kilka przykładów zadań, w których stosujemy strategię 

„pracy wstecz”: 

 

1. Pasterz Lucjan miał duże stado owiec, więc postanowił sprzedać 

połowę swoich owiec na targu. Połowę z tego co mu zostało po 

sprzedaży oddał swojemu synowi. Wracając z targu zgubił po drodze 

15 owiec. Na koniec pasterz miał w swoim stadzie 65 owiec. Ile owiec 

liczyło jego stado na początku? 

 

2. Janek miał trzy klasery ze znaczkami. 120 znaczków ze 

specjalnej kolekcji roślinnej podarował swojemu koledze na urodziny, 

25 znaczków z postaciami królów oddał innemu koledze w zamian, za 

które dostał  32 znaczki o tematyce sportowej. Przeglądając swoje 

znaczki zauważył, że 6 z nich jest skancerowanych – więc je wyrzucił, 

a na ich miejsce jego tata dokupił mu kolekcję 30 znaczków o różnej 

tematyce. Po tych wszystkich transferach policzył swoje znaczki i 

okazało się, ze ma ich 236. Ile znaczków miał na początku? 

 

3. (dla starszych) Kasia kupiła zeszyt do robienia notatek. 

Pierwszego dnia użytkowania wyrwała z niego dziesiątą część* kartek, 

które wykorzystała do robienia kolorowych rysunków. Kilka dni później 



ona i jej koleżanki potrzebowały kartek do napisania kartkówki. 

Wyrwała więc szóstą część pozostałych w zeszycie  kartek. Na 

pracach ręcznych uczniowie wykonywali orgiami i znowu potrzebowała 

kartek dla siebie i koleżanek, wyrwała więc piątą część z tego co jej 

pozostało. Teraz zeszyt Kasi liczy 60 kartek, ile było ich na początku? 

Ilu koleżankom Kasia pożyczyła kartki do robienia orgiami, jeśli 

wiadomo, że każdej koleżance dała po jednej kartce? 

 

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do wymyślania podobnych 

problemów do tych podanych powyżej, aby przetrenowali omawianą 

strategię a przy okazji nabrali wprawy w jej stosowaniu oraz 

potrafili rozpoznawać sytuacje, w których zastosowanie „pracy 

wstecz” jest najbardziej optymalnym sposobem rozwiązania 

problemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* warto porozmawiać z dzieckiem jakie działanie oznacza określenie dziesiąta część, siódma część 

(to oczywiście dzielenie)  


