
Jak sformułować specyfikację problemu? 

Specyfikacja  problemu to dokładny opis  problemu sporządzony na podstawie analizy sytuacji 
problemowej. Po dokonaniu takiej analizy powinniśmy: 

1) rozumieć, na czym polega problem; 
2) znać dane problemu (opis otoczenia); 
3) określić oczekiwane wyniki; 
4) znać możliwe ograniczenia; 
5) wiedzieć, jakie są zależności pomiędzy problemem a innymi elementami otoczenia. 

Aby wypełnić treścią powyższe punkty dotyczące danego problemu, warto skorzystać z rad kilku osób, 
nie tylko nauczyciela i autorów podręcznika. 

Albert Einstein  powiedział kiedyś, że gdyby miał jedną godzinę, aby uratować świat, to pięćdziesiąt pięć 
minut poświęciłby na zdefiniowanie problemu a tylko pięć na znalezienie rozwiązania. 

Rudyard Kipling  stwierdził: „Sześciu uczciwych miałem sług, zawdzięczam im wszystko, co wiem. 
Imiona ich brzmią: Co i Jak, Dlaczego, Kiedy, Kto i Gdzie”. 

Dobra specyfikacja powinna odpowiadać na wszystkie (lub większość z powyższych) pytań. Wbrew 
pozorom i prostocie, jest to potężne narzędzie. Jeżeli odpowiedzi na te pytania zostaną opracowane 
bardziej szczegółowo, to opis problemu stanie się w pełni zrozumiały. 

Przykład 

1) Na czym polega problem? 

Rodzice wyjeżdżają na urlop. Zostaję sam przez tydzień w domu. Mam się nim opiekować i pilnować 
porządku. 

2) Jakie są dane dla problemu (opis otoczenia)? 

Rodzice wyjeżdżają na tygodniowy urlop. Wracają w niedzielę około 21.00. Nie mam rodzeństwa. Babcia 
mieszka w innym mieście. Mamy duże mieszkanie, czyli jest sporo do sprzątania. Mama na parapecie 
ma dużo kwiatów, które trzeba często podlewać. W domu zostaje pies.  

3) Jakich oczekujemy wyników? 

Rodzice po powrocie zastaną dom w takim stanie, jak przed wyjazdem i nie stracą do mnie zaufania. 
Cenię sobie ich zaufanie. 

4) Jakie są możliwe ograniczenia? 

Mogę zapomnieć o podlaniu kwiatów i nie przetrwają do powrotu rodziców. 

5) Jakie są zależności pomiędzy problemem a innymi elementami otoczenia? 

Znajomi dowiedzą się, że wieczorami jestem sam w domu, przyjdą mnie odwiedzić i zrobią taki bałagan, 
że nie dam sobie z nim rady. 

Co i Jak?, Dlaczego?, Kiedy?, Kto i Gdzie? 

Co? – Zostaję sam w domu, mam się nim opiekować i utrzymać porządek. 
Sam, bo nie mieszka z nami babcia, która mogłaby się wszystkim zająć a ja miłbym wtedy kłopot 
z głowy.  

Dlaczego?  – Rodzice jadą na urlop. 
Wygrali wyjazd dla dwóch osób na Wyspy Kanaryjskie w loterii podczas zakupów w domu 
towarowym. Jest okazja, to jadą. 

Kiedy?  – W czasie roku szkolnego. 
Gdyby to było w czasie wakacji, to namówiłbym rodziców, żeby zabrali mnie ze sobą. Kwiatki byśmy 
oddali sąsiadom pod opiekę, psa – babci a mieszkanie byśmy zamknęli na klucz i włączyli alarm. 

Kto?  – Ja i moi znajomi. 
Trochę jestem mało asertywny i ulegam znajomym. Lubię naszą paczkę. To fajni kumple, ale 
czasem mamy więcej fantazji niż rozsądku.  

Gdzie?  – U nas w domu. 
Babcia w tym czasie wyjeżdża do sanatorium. Gdyby była w domu, to bym się ulokował u niej. 
Spokój, cisza i nie musiałbym gotować. 


