
XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 

1 października obchodziliśmy w naszej szkole po raz kolejny Święto Tabliczki 

Mnożenia. Zorganizowano je w ramach obchodów XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.  

Poprzez udział w akcji chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także 

stosowania matematyki.  

Wielu ludzi bez wahania zalicza tabliczkę mnożenia do kanonu wiedzy szkolnej. Kto 

raz się jej nauczył, ten nieprędko ją zapomni. Nic dziwnego - to najczęściej ćwiczony                        

i sprawdzany fragment matematyki. Pozostaje z nami najdłużej także dlatego, że jest 

nieustannie przywoływany i wykorzystywany, choćby podczas codziennych zakupów. 

Chociaż we wszystkich sklepach królują już kasy fiskalne, a każdy ma pod ręką 24 

godziny na dobę kalkulator w telefonie, chociaż umiejętność rachowania na karteczce odeszła 

już dawno do lamusa jako niepraktyczna i nieefektywna, w szkolnym programie nauczania 

tabliczka mnożenia umościła się wygodnie na kolejne dekady. Stąd międzynarodowe obchody 

jej święta. 

Kiedy uczeń jest w pełni zależny od kalkulatora – może w pewnym momencie dojść do 

sytuacji, że przy wykonaniu prostych działań jest zastopowany. Proste działania, które 

wykonamy błyskawicznie, znając tabliczkę mnożenia, zajmują dużo czasu. Tak! Z 

kalkulatorem nie zawsze jest szybciej. Sprawdziany w szkole, podczas których nie używa się 

kalkulatorów, będą wielką trudnością. 



 

1 października „tabliczkowa wiedza” została sprawdzona podczas krótkiego egzaminu 

z tabliczki mnożenia. Egzamin przeprowadzony był przez 3 Egzaminatorów MT  - uczniów 

klasy 4. Odbywał się w formie pisemnej, w myśl hasła przewodniego „Młodsi sprawdzają czy 

starsi tabliczkę mnożenia znają”. W trakcie ŚDTM egzaminy są przyjemne! Ich główną formą 

są losy o różnym stopniu trudności. Uczeń przystępujący do egzaminu wybiera los z 5 

przykładami i czekał na sygnał do rozpoczęcia, po którym egzaminator odmierza czas - 3 

minuty. Egzamin zalicza się tylko w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na wszystkie 

zadania.  

       

  



Egzaminatorzy wykonywali swoje obowiązki z ogromnym zaangażowanie                             

i przejęciem. Akcja przebiegała w miłej atmosferze. W tym roku zamiast certyfikatów 

uczniowie, którzy zdali egzamin w nagrodę otrzymywali motywujące do działania cytaty ze 

słodkością.  
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