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PROGRAM MERAŃSKI W POLSCE

Postęp naukowy i gospodarczy w drugiej połowie XIX wieku wymusił zmia-
ny w szkolnym nauczaniu matematyki. Wśród podejmowanych w wielu kra-
jach reform pozytywnie wyróżnił się niemiecki Program Merański (1905).
Jego podstawowe idee zostały zrealizowane także w szkołach polskich w tym
okresie. Opracowanie zawiera materiały źródłowe dokumentujące to stwier-
dzenie.

1. O programie
Program Merański, to program nauczania matematyki w szkołach średnich

uchwalony w roku 1905 w Meranie przez Towarzystwo Przyrodników i Lekarzy
Niemieckich [35]. Jego głównym konstruktorem był Feliks Klein. Program
został szybko wprowadzony do szkół niemieckich i spotkał się z powszechną
akceptacją. Wkrótce idee programu zostały spopularyzowane w wielu innych
krajach i zyskały uznanie.

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy Program Merański był
znany i realizowany w szkołach polskich w tym okresie?
1.1. Krótki rys historyczny. Wiek XIX, to wiek pary i elektryczności. W dru-
giej jego połowie nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu, środków transportu,
wynalazków technicznych. Bardzo szybko zmieniały się wszystkie dziedziny
życia: rozwijały się miasta, unowocześniało budownictwo i rolnictwo, zmie-
niała komunikacja, doskonaliła medycyna. Ludzie byli dumni z mnożących się
wynalazków, a francuscy humaniści nazwali ten okres Belle Époque – piękna
epoka.

Osiągnięcia techniczne były możliwe dzięki niezwykłym postępom jakich
dokonano w naukach ścisłych: fizyce, chemii i matematyce. Wzrosła liczba
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uniwersytetów, które z małych i elitarnych przekształciły się w duże, zróżnico-
wane o profesjonalnych kierunkach nauczania. Obok nich powstawały liczne
wyższe uczelni techniczne, bo gospodarka potrzebowała dobrze wykształconych
specjalistów.

Tymczasem nauczanie szkolne z trudem poddawało się nowym prądom.
Trwało uświęcone tradycją kształcenie humanistyczne. Powstały wprawdzie
szkoły realne (nowy typ średniej szkoły ogólnokształcącej, w której nauczanie
opierało się na przedmiotach ścisłych i językach nowożytnych i było ukierun-
kowane na praktyczne przygotowanie uczniów do życia i pracy zawodowej),
ale ich pozycja była dużo niższa niż gimnazjów. Argument, że wykształcenie
humanistyczne, oparte na filologii klasycznej, jest życiowo niewystarczające,
długo odpierano argumentem, że wychowanie zawodowe i ciasny utylitaryzm
są niegodne człowieka.

Szczególnych trudności dostarczało kształcenie matematyczne. Uczelnie
techniczne potrzebowały kandydatów z dobrym przygotowaniem matematycz-
nym, a istniejące szkoły średnie zupełnie sobie z tym nie radziły. Nauczanie
matematyki sprowadzało się do zapamiętywania przez uczniów wyłożonego,
gotowego materiału i opanowania umiejętności rozwiązywania typowych za-
dań. Ani wiadomości, ani umiejętności nie wykorzystywano w zastosowaniach
praktycznych czy innych przedmiotach. Matematyka zyskała miano przedmiotu
trudnego i najbardziej selekcjonującego uczniów. Utrwaliło się przekonanie
o braku zdolności do matematyki u wielu z nich.

Najszybciej przeciwstawiły się temu państwa najbardziej rozwinięte: Anglia,
Francja, Niemcy i Rosja. Z żądaniami zmian wystąpili w nich głównie inżynie-
rowie i technicy, stąd nazwa tego sprzeciwu ruch inżynieryjny. Pod jego presją
w wielu krajach rozpoczęto reformowanie nauczania matematyki. Pomysły
na poprawę matematycznego kształcenia były różne. W Anglii – zwrócono
uwagę przede wszystkim na zastosowania matematyki i odejście od ścisłego
trzymania się Elementów. We Francji – znacznie poszerzono zakres nauczanego
materiału (1902), z czego wkrótce się jednak wycofano (1904). We Włoszech –
do materiału szkoły średniej wprowadzono jeszcze większą ścisłość logiczną.
1.2. Kalendarium ruchu reformatorskiego nauczania matematyki w Niemczech.
1890 r. – przyrodnicy i lekarze organizują Towarzystwo do Wspierania Naucza-
nia Matematyki i Przedmiotów Przyrodniczych. Na spotkaniu w Jenie, krytykują
głównie zaniedbania w dziedzinie zastosowań matematyki na rzecz wyłącznie
formalnego jej poznania.
1891 r. – na spotkaniu w Braunschweig (Brunszwik) – Towarzystwo formułuje
żądania, w których czytamy m.in.:



Program Merański w Polsce 265

Uczniowie szkół średnich w bardzo małym stopniu są w stanie rozpoznawać
matematyczne pojęcia w życiu i to tylko w sytuacjach koniecznych i na sztucz-
nych przykładach. Stąd program matematyki szkolnej bez uszczerbku dla jej
pełnej samodzielności musi być dostosowany do jej naturalnych zastosowań
(fizyka, chemia, astronomia, rachunki kupieckie). Stosownie do tego muszą być
dołączone przykłady, które będą przyzwyczajać uczniów do spostrzegawczości
ilościowej nie tylko jakościowej ([35], s. 11).

1898 r. – wymagania egzaminacyjne dla kandydatów na nauczycieli zostają
poszerzone o znajomość zastosowań matematyki na prostych przykładach.
1901 r. – wprowadzono nowe plany nauczania, które nieznacznie poszerzały
dotychczasowy materiał.
1904 r. – we Wrocławiu powołano 12-osobową komisję, która miała opraco-
wać propozycje zmian kształcenia matematyczno-przyrodniczego w szkołach
średnich. Pracom Komisji przewodniczył Feliks Klein.
24–30 września 1905 r. – w Meranie, Komisja przedłożyła swoje propozycje,
które odtąd pod nazwą Programu Merańskiego stały się wytycznymi wprowa-
dzanych zmian.
1.3. Program Merański. Program zawierał szczegółowe programy nauczania
matematyki, fizyki, chemii i minerologii, przyrody i geografii z bardzo konkret-
nymi wskazówkami dydaktycznymi oraz plany godzin dla wszystkich typów
szkół średnich. Rozpoczynały go trzy postulaty dotyczące ogólnej organizacji
szkolnictwa średniego.
1) Komisja wyraża życzenie, ażeby w zakładach szkolnych nie było jedno-

stronnie filologiczno-historycznego, ani też matematyczno-przyrodniczego
kierunku wykształcenia.

2) Komisja przyznaje zarówno matematyce i przyrodoznawstwu jak i nauce
języków znaczenie jednakowo kształcące i obstaje bezwzględnie za zasadą
ogólnokształcącego charakteru szkoły.

3) Komisja uznaje za niezbędne przeprowadzenie istotnego równouprawnienia
szkół wyższych (gimnazjów, gimnazjów realnych i szkół realnych wyż-
szych) ([31], s. 231).

Realizacja zaleceń Programu Merańskiego w szkołach niemieckich okazała się
pomyślna. Po krótkim czasie program zyskał też uznanie w innych krajach. Do
jego popularyzacji przyczyniło się powołanie w roku 1908, przez IV Kongres
Międzynarodowy Matematyków w Rzymie, Międzynarodowej Komisji do
spraw nauczania matematyki i powierzenie funkcji jednego z trzech głównych
organizatorów Feliksowi Kleinowi.
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2. Ruch reformatorski na ziemiach polskich
W tym stuleciu, w którym kształtowały się nowoczesne państwa europejskie

Polska nie miała własnej państwowości, a ziemie polskie należące do zaborców
traktowane były jako peryferia. Spotykamy się czasem ze zdaniem: Polska
straciła wiek XIX. Mimo tych ograniczeń polskie elity starały się odrobić dystans
dzielący ją od innych krajów. Na początku XX wieku było widoczne odradzanie
się wielu dziedzin życia w Polsce. Dotyczyło to w szczególności rozwoju
szkolnictwa polskiego. Mamy tu na myśli szkolnictwo w zaborze rosyjskim
i austriackim, bo w zaborze pruskim szkół polskich w ogóle nie było.

Szkoły państwowe wszystkich stopni istniały tylko w zaborze austriackim.
W Królestwie Polskim oprócz szkół rosyjskich istniały polskie szkoły pry-
watne, których liczba gwałtownie wzrosła po rewolucji 1905 r. i wygranym
strajku szkolnym. W obu zaborach programy nauczania matematyki w szkołach
polskich były w zasadzie analogiczne jak w szkołach państwowych.

We wszystkich państwach zaborczych reformowaniem nauczania matematy-
ki zajmowano się bardzo intensywnie. Tym samym, wprowadzane tam zmiany,
obejmowały też szkoły polskie. Szczególnego podkreślenia wymaga jednak fakt,
że do zmian, w pewnym sensie automatycznych, nauczyciele polscy włączali
swoje własne pomysły twórcze i dydaktyczne refleksje.

Nauczycielskie elity orientowały się w toczącym się w sąsiednich państwach
ruchu reformatorskim. Było to możliwe głównie za sprawą dobrych czasopism,
które zaczęto wydawać na przełomie wieków: Szkoła Polska (1881), Przegląd
Pedagogiczny (1884), Muzeum (1884), Wiadomości Matematyczne (1897),
Wektor (1911). Zamieszczano w nich sprawozdania ze zjazdów i konferen-
cji, recenzje i bibliografie książek polskich i obcych, kronika informowała
o wydarzeniach bieżących na świecie. Między innymi opublikowano: Projekty
reformy wykładu matematyki i przyrodoznawstwa ułożone przez Komisję nauko-
wą Towarzystwa przyrodników i lekarzy niemieckich, ... (Szkoła Polska, nr 5–9,
1907), Matematyka w gimnazjach i szkołach realnych w Szwajcarii (Wektor,
nr 3, 1912), Matematyka w szkołach średnich włoskich (Wektor, nr 4, 1912),
Matematyka w szkole francuskiej (Wektor, nr 4, 1912), Nowy program dla szkół
amerykańskich (Wektor, nr 6, 1912).

Były też bezpośrednie kontakty Polaków z nowymi prądami: część mło-
dzieży wyjeżdżała na studia za granicę, niektórzy profesorowie uczestniczyli
w ważnych konferencjach międzynarodowych (Samuel Dickstein, Stanisław
Zaremba, Kazimierz Żorawski i inni). Dyskusje na spotkaniach nauczyciel-
skich i na łamach prasy były podstawą do wypracowywania własnych opinii
i podejmowania konkretnych działań. Oto przykłady.
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1. W Galicji, w roku 1905, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
w Krakowie (1884) powołało Komisję do reformy szkół średnich. Już po ro-
ku Komisja przedstawiła swój program pt. Nasza szkoła średnia, krytyka jej
podstaw i konieczność reformy [24]. Bez krytykowania generalnie wszystkiego
Komisja wskazała co konkretnie na taką krytykę zasługuje i podała własne
propozycje zmian.

2. W Królestwie Polskim, Koło Matematyczno – Fizyczne w Warszawie
przygotowało własne jednolite programy nauczania przedmiotów matema-
tyczno-fizycznych dla szkół polskich i opublikowało je w czerwcu 1905 r.
w Przeglądzie Pedagogicznym. W następnych latach programy te doskonalono
i obudowywano podręcznikami.

3. W dniach 18–23 lipca 1907 r. odbył się we Lwowie X Zjazd Przyrodników
i Lekarzy Polskich, na którym podjęto dwie uchwały następującej treści:

1. Zjazd, widząc w planach szkolnych niedostateczne uwzględnianie przedmio-
tów przyrodniczych, uznaje konieczną potrzebę powiększenia liczby godzin
poświęconych w szkole średniej tym naukom, i w ogóle potrzebę rewizji
planów nauczania w gimnazjach, szkołach realnych itp.
2. Zjazd wyraża opinię, że metody nauczania matematyki w szkole średniej
powinny ulec zmianie i zwraca się do pracujących w tym kierunku instytu-
cji, tak w Królestwie Polskim jak i w Galicji, z prośbą, aby we wzajemnym
porozumieniu, jak najrychlej opracowały program tej zmiany ([36], t. XII,
1908).

4. 15 lutego 1913 roku Zarząd Główny T. N. Sz. W. przedłożył Radzie
Szkolnej Krajowej1 memoriał wraz z projektem planu naukowego 8-letniej
szkoły realnej w Galicji. Celem projektu było [...] zbudowanie szkoły, która
wychowywałaby dla społeczeństwa pracowników i pionierów rozwoju ekono-
micznego ([30], s. 1).

Tak uzasadniano w memoriale konieczność jej powołania: zaniedbanie go-
spodarcze Galicji powoduje jej słabość w każdej innej dziedzinie, a przełamanie
tego stanu jest możliwe tylko przez przygotowanie własnej, zaangażowanej
inteligencji ekonomicznej i technicznej. Tymczasem istniejące gimnazja przy-
gotowują ludzi subtelnych, żywo interesujących się sztuką, ale dalekich od
zagadnień życia praktycznego. Potrzebna jest jeszcze inna szkoła, i winna
nią być szkoła realna. Istniejące szkoły tego typu, w swoim aktualnym stanie
organizacyjnym, roli tej nie mogą spełnić. Fakt, że takie same są w Austrii
i są odpowiednie dla tego kraju, nie może tu być argumentem. Austria ma już
rozwinięte życie gospodarcze, co stanowi naturalny bodziec do interesowania

1 Rada Szkolna Krajowa była naczelnym, autonomicznym organem szkolnictwa polskiego
w zaborze austriackim w latach 1867–1921.
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się sprawami ekonomicznymi. W naszym społeczeństwie brakuje przykładów
przedsiębiorczości przemysłowej lub handlowej. Sytuacja polityczna wytwo-
rzyła brak wiary w powodzenie w tym kierunku. Panuje nastrój biernego akcep-
towania istniejącego stanu, mimo że jest on bardzo mierny. I dlatego polskie
szkoły realne muszą mieć inny charakter, bo mają do spełnienia inne funkcje.

Podstawą wychowawczą szkoły miała być grupa nauk matematyczno-przy-
rodniczych, a największą ilość godzin, ze wszystkich przedmiotów, otrzymała
matematyka. W programie umieszczono m. in. geometrię analityczną, zasady
rachunku prawdopodobieństwa, elementy rachunku różniczkowego (bez całki).
Geometria wykreślna miała być oddzielnym przedmiotem już od klasy piątej.
W uwagach do programu zaznaczono, że chodzi nie tyle o poznanie w szerokim
zakresie ile o poznanie gruntowne2.

W efekcie starań o podnoszenie poziomu nauczania w szkołach polskich
powstało wiele publikacji i książek szkolnych. Myśli zawarte w tych opra-
cowaniach ilustrują rozwój polskiej myśli dydaktycznej matematyki w tym
okresie i są bezspornym dowodem jej istnienia. Zajmiemy się, zawartymi w nich
przemyśleniami, które mają związek z podstawowymi ideami Programu Me-
rańskiego.

3. Program Merański w opiniach polskich nauczycieli i w programach
szkolnych

Najważniejszymi postulatami Programu Merańskiego odnoszącymi się do
nauczania matematyki były:
I. Dostosować nauczanie matematyki do naturalnego rozwoju umysłowego
uczniów. W związku z tym:
1. nauczany materiał powinien mieć strukturę genetyczną zamiast logiczno-

-dedukcyjnej, do metod dowodzenia włączyć ruch, konstrukcje, rysunek;
2. nauczanie w klasach niższych należy oprzeć na intuicji i indukcji, na tej

podstawie w klasach wyższych stosować logikę i dedukcję;
3. szeroko stosować zasadę poglądowości w nauczaniu.

II. Rozwijać zdolność matematycznego ujmowania otaczającego nas świata
zjawisk. Dlatego należy:
1. kształcić wyobraźnię przestrzenną;
2. wyrabiać nawyki myślenia funkcyjnego.

III. Wskazywać związki między różnymi częściami matematyki. Łączyć różne
przedmioty matematyki szkolnej (fuzja).

W skrócie, podstawowe idee Programu Merańskiego, tak określono współ-
cześnie:

2 Proponowany projekt został zatwierdzony przez Sejm Galicyjski, ale nie został zrealizowany.
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Cel i jądro reformy Kleina, to: łączenie matematycznego materiału nauczania
z materiałami poglądowymi do opanowania pojęć podstawowych: wielkości
zmiennych i funkcjonalnej zależności oraz do ich wydajnych zastosowań. Przy
tym istniejące różne nauki: algebra, planimetria, stereometria, trygonometria,
geometria analityczna, geometria wykreślna powinny rozpłynąć się w całym
matematycznym materiale ([35], s. 18).

Symbolem Programu Merańskiego stała się funkcja. Miała być pojęciem kie-
rującym przy nauczaniu matematyki, miała integrować wszystkie przedmioty
matematyczne i być podstawowym narzędziem zastosowań matematyki. Nauka
o funkcji miała być tak prowadzona, aby w jej rezultacie uczniowie przyzwy-
czajali się do tzw. myślenia funkcyjnego.

Ponieważ jednak funkcja swoje nieporównywalne znaczenie w opisywaniu
i badaniu przyrody otrzymuje dopiero po wprowadzeniu pojęć pochodnej i całki,
pojawiła się konieczność wprowadzenia tych pojęć do programu szkoły średniej.

Sprawa włączenia do programów szkoły średniej elementów analizy mate-
matycznej wzbudziła jednak bardzo wielkie kontrowersje. Komisja w Meranie
nie rozstrzygnęła problemu. W sprawozdaniu Komisji czytamy:

Komisja zaleca pozostawienie nauczycielowi szerokiej swobody w wyborze
szczegółowych treści oraz sposobu wykładu w zakresie programu ogólne-
go. Swoboda ta obejmuje również zdecydowanie o stopniu uwzględnienia
w wykładzie rachunku nieskończonościowego, co do którego w łonie Ko-
misji nie osiągnięto jednomyślności. W programie przemawia Komisja za
doprowadzeniem nauki w primie gimnazjalnej aż do rachunku różniczkowego
i całkowego, pozostawia jednak zakreślenie formy zakończenia kursu dalszemu
doświadczeniu oraz indywidualności nauczyciela ([31], s. 231).

Postulaty Programu Merańskiego były ogólnie akceptowane przez środowi-
sko polskie. Podobne do nich życzenia znajdowały się we wspomnianych –
wcześniejszych – projektach opracowanych przez polskich nauczycieli. Pretek-
stem do szerszej dyskusji na ich temat stały się prace nad przygotowaniem
sprawozdań dla Międzynarodowej Komisji do spraw nauczania matematy-
ki. W Królestwie Polskim miejscem takich dyskusji były posiedzenia Koła
Matematyczno-Fizycznego.

W Galicji duże ożywienie wywołało wprowadzenie w Austrii, w roku 1909,
nowych planów nauczania do szkół średnich, które (z nieznacznymi zmianami)
stały się obowiązujące także w szkołach z polskim językiem nauczania.

Nowe plany zostały opracowane w duchu Programu Merańskiego. Do sfor-
mułowanego w planach z roku 1900 celu: gruntowne poznanie i dokładne opra-
cowanie matematyki elementarnej dodano: tudzież zrozumienie i zastosowanie
pojęcia funkcji. Cele geometrii rozszerzono o: przenikanie się stereometrii
i geometrii wykreślnej. Materiał o funkcjach zalecono wzbogacać przykładami
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funkcji z fizyki i przyrody, a elementy różniczkowania podawać, ale tylko tam,
gdzie prowadzi to do uproszczenia rachunków [25].

Polscy nauczyciele zaakceptowali Normalplan (tak nazywano nowe progra-
my) i szukali dobrych sposobów jego realizacji. Oto przykłady.

1. 6 lutego 1911 r. w Krakowie odbyła się konferencja nauczycieli, inspek-
torów i zaproszonych gości (uczestniczyli m. in. Placyd Dziwiński, Ignacy
Kranz, Antoni Łomnicki, Ludwik Hordyński), na której przedmiotem obrad
był kwestionariusz z pytaniami:

1. Jakim sposobem należy przy nauce matematyki rozwijać systematycznie i me-
todycznie pojęcie funkcji i wprowadzać uczniów w tzw. myślenie funkcjonal-
ne? Od której klasy należałoby rozpocząć tę metodyczną naukę? Jak należałoby
przy tej nauce stosować metodę analityczną i wykreślną?

2. Jak należy wprowadzać i metodycznie rozwijać zasadnicze pojęcia rachunku
różniczkowego i całkowego w najwyższych klasach szkół średnich i stosować
je do zagadnień z geometrii analitycznej?

3. Jak należy rozłożyć materiał przepisany ze stereometrii na klasy wyższe,
zachowując przy tym ciągłą łączność stereometrii z algebrą i arytmetyką?
([11], s. 163).
2. 18-23 lipca 1911 r. w Krakowie, podczas XI Zjazdu lekarzy i przyrodni-

ków polskich w sekcji matematyki zajmowano się reformą nauczania matema-
tyki. Przyjęto uchwały utrzymane w duchu Programu Merańskiego. Różnicę
stanowiło mocniejsze, niż w dokumentach programu, akcentowanie potrzeby
zachowania ścisłości w nauczaniu matematyki. Dotyczyło to w szczególności
wprowadzania elementów analizy matematycznej, które zalecano opierać na
pojęciu granicy.

Wielkim orędownikiem ścisłości w nauczaniu matematyki w szkołach śred-
nich był Stanisław Zaremba. Uważał, że uczniowie nie są w stanie dokładnie
zrozumieć pojęć rachunku różniczkowego, a nauczanie powierzchowne jest nie-
właściwe. Absolwent szkoły średniej powinien przede wszystkim uświadamiać
sobie czym jest ścisłość w matematyce.

Stać się to może wtedy, gdy w wyższych klasach szkoły średniej będzie na-
leżycie uwzględniony moment logiczny, gdy uczeń wiedzieć będzie, co jest
rzeczą umowną, a co faktem koniecznym, co twierdzeniem wymagającym
dowodzenia. Lecz w tym kierunku plan i uwagi do niego dają nauczycielowi
za mało. ([36], t. XVI, 1912, s. 154).

Stanowisko takie zostało też zaznaczone w sprawozdaniu Komisji Galicyjskiej
przygotowanym dla Austriackiej Komisji ds. nauczania matematyki, która je do-
łączyła do swojego sprawozdania dla Międzynarodowej Komisji ds. nauczania
matematyki. Należy tu zauważyć, że dążenie do ścisłości w nauczaniu mate-
matyki w szkole średniej było przeciwne do kierunku intuicyjnego, którego
głównym rzecznikiem był Feliks Klein.
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4. Program Merański w podręcznikach i zbiorach zadań
Wprowadzenie do szkół wszelkich pomysłów dydaktycznych odbywa się

przede wszystkim poprzez podręczniki. Zdawali sobie z tego sprawę członko-
wie Koła Matematyczno-Fizycznego i poświęcali wiele uwagi przygotowaniu
i upowszechnianiu dobrych książek szkolnych. W Galicji, w latach 1911–1913
wydano nowe podręczniki dostosowane do Normalplanu. Zacznijmy od stwier-
dzenia podsumowującego: większość z wydanych w tym czasie książek była
utrzymana w duchu postulatów Programu Merańskiego.

Oto przykłady sposobów ich realizowania.
A. Gimnazjum niższe (kl. I–III, wiek uczniów 11–13 lat)

Zaleceniem Programu Merańskiego dla gimnazjum niższego było naucza-
nie poglądowe, oparte na intuicji i dostosowane do wieku uczniów. Zdaniem
F. Kleina

nauczanie nie może być zależne od materiału lecz przede wszystkim od tego
kogo mamy nauczać. Jedną i tą samą rzecz inaczej 6-letniemu chłopcu, inaczej
10-letniemu i jeszcze inaczej dorosłemu mężczyźnie przedstawić trzeba ([35],
s. 19).

Zmiany sposobów nauczania wymagała przede wszystkim geometria. W kra-
kowskim programie Nasza szkoła średnia krytyka jej podstaw i konieczność
reformy (1906) czytamy: najpilniejszej reformy domagałoby się nauczanie
geometrii w klasach niższych ([24], s. 137). Wśród dwunastu uchwał, podjętych
w sprawie reformy nauczania matematyki przez XI Zjazd LiPP w Krakowie
w 1911 roku, aż trzy dotyczyły propedeutycznego nauczania geometrii. Ocze-
kiwaniom tym starały się sprostać nowo wydawane cykle podręczników.

Punktem wyjścia do rozważań geometrycznych stał się sześcian i kula,
których obserwacja pozwalała dostrzegać i poddawać opisowi podstawowe
figury geometryczne. W instrukcjach i poradnikach metodycznych zalecano
gromadzenie modeli brył. Radzono np. aby

jako modelu do nauki o sześcianie, od którego program się zaczyna używać
metra sześciennego, zrobionego z drzewa i podzielonego na co najmniej 8 czę-
ści (pomalować kratki 1 dm2). Uczniowie nie wyobrażają sobie jak wielki jest
metr sześcienny, nie zdają sobie sprawy z długości i objętości, gdy żądamy
dziś szacowania na oko ([3], s. 15).

Widocznie jednak w praktyce szkolnej zasadę poglądowego nauczania geome-
trii ograniczono tylko do tych sposobów, bo w jednym z artykułów w prasie
nauczycielskiej z ironią opisano

ten cały sztuczny ceremoniał z sześcianem biało lub szaro lakierowanym,
ustawionym na stole, według sakramentalnej recepty, tak aby jedną ścianą
zwrócony był ku uczniom ([33], s. 66).
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Dla usprawiedliwienia swego sarkazmu autor dodał:
dla zrobienia próby wprowadźmy uczniów do gabinetu geometrii i zapytajmy:
czy krzesło albo bułka są bryłami geometrycznymi? Nie! Pytajmy dalej: czy
modele, które mamy przed sobą są bryłami geometrycznymi? Odpowiedzą:
Tak! ([33], s. 67).

Nie broniąc „lakierowanego sześcianu” można jednak i tu dostrzec uleganie
zasadzie atakowania tego co jest, nie zauważając tego co wcale nie zostało
zrobione. Dla porównania w wydanym w roku 1908 w Warszawie, podręczniku
J. Dal-Trozzo [53] – do 511 zadań ze stereometrii dołączony jest tylko jeden
maleńki rysunek; odpowiedzi do zadań także są bez rysunków.

Dostosowane do Normalplanu podręczniki: I. Kranza, W. Franka, R. Jam-
rógiewicza, K. Strutyńskiego i R. Suppantschitscha w tłumaczeniu L. Hordyń-
skiego były dużo lepsze. Oprócz obserwacji figur geometrycznych zachęcały
do bezpośredniego zajmowania się nimi: mierzenia, składania, cięcia, porów-
nywania, kombinowania itp. Oto przykłady z bardzo dobrego podręcznika
R. Jamrógiewicza, K. Strutyńskiego.

1. Podziel na szereg kwadratów prostokąt długi 12 cm, a szeroki 8 cm i to tak,
aby:
(a) wszystkie kwadraty były równe;
(b) kwadraty były różne ([64], s. 79).

2. Oderwawszy górne dno graniastosłupa prostego o podstawie prostokątnej,
poprowadźcie na wewnętrznej stronie dolnego dna: a) przekątnię, b) odci-
nek łączący środki dwu boków i wstawcie w graniastosłup ścianę pionową
wzdłuż tych linii tak, aby dotykała: a) dwóch krawędzi bocznych, b) 2 ścian
bocznych, będąc do podstawy prostopadłą. Na jakie części podzielą te ściany
graniastosłup? Jak je wskutek tego nazwiecie? ([64], s. 103).

3. Weźcie w rękę kostkę tak, żeby palcami uchwycić dwa przeciwległe naroża,
i obracajcie kostką. Postąpcie podobnie z graniastosłupem prostym. Jak się
w czasie tego obrotu zachowują pozostałe naroża kostki, a jak graniastosłupa?
Jakiż stąd wniosek? ([64], s. 103).

Zadania tego typu spełniały nie tylko zasadę poglądowości, ale odpowiadały też
na inny postulat Programu Merańskiego – kształcenie wyobraźni przestrzennej.

Realizacja głównego postulatu Programu Merańskiego – wyrabianie na-
wyków myślenia funkcyjnego – widoczna jest we wszystkich podręcznikach
dla gimnazjów niższych. Miała też pełną akceptację liczących się dydaktyków
matematyki. W. Arvay ([2], s. 501) pisał: Wprowadzenie uczniów w myślenie
funkcyjne powinno odbywać się powoli, ale zacząć dość szybko. Lucjan Hor-
dyński zalecał ciągłe, od samych działań rozpoczynające się zwracanie uwagi
na zależność wielkości matematycznych i na zmianę tej zależności czyli funkcji
ze zmianą samej wielkości [...]. Powoływał się przy tym na twórców Programu
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Merańskiego: F. Klein postępowanie takie nazywa przyzwyczajaniem do funk-
cjonalnego myślenia, a A. Höfler zaleca poprzedzić to myślenie funkcjonalnym
spostrzeganiem ([11], s. 162).

Autorzy musieli być przekonani, że dla dobrego opanowania pojęcia funkcji
potrzebne jest wcześniejsze wytworzenie intuicji zmienności i zależności funk-
cjonalnej. Starali się bowiem, by uczeń nauczył się dostrzegać zmiany w różnych
sytuacjach, zauważać, że zmiana jednych wielkości pociąga za sobą zmiany
innych. W końcu, by posiadł, być może na razie nieuświadomione odczucie,
że każdy uzyskany rezultat pozostaje w związku ze zmianami pewnych innych
wielkości.

Oto przykłady zadań, które miały dostarczać takich okazji.
1. Co czujesz gdy podnosisz stołek do góry? Podnieś: a) jedno polano; b) kilka

polan; co zauważasz za każdym razem? ([72], s. 64).
2. Szereg ułamków: 3

5 , 3+1
5+1 , 3+2

5+2 , 3+3
5+3 , 3+4

5+4 , 3+5
5+5 , . . . jest rosnący, to jest każdy

następujący ułamek jest większy od poprzedzającego. Dlaczego? ([54], s. 63).

Wskazywano, że nie każda zmiana jednych wielkości wywołuje zmiany innych.
(a) Co się dzieje z wartością ułamka 1

2 , jeżeli tak licznik, jak i mianownik staje
się: 2, 3, 4, 5, . . . razy większy?

(b) Co się dzieje z wartością ułamka 12
24 jeżeli tak licznik, jak i mianownik staje

się: 2, 3, 4, 6, . . . razy mniejszy? ([72], s. 160).

Trudniejszym momentem było wprowadzenie wyrażeń literowych. Dlatego
przygotowywano stosunkowo dużo zadań do ich opanowania.

1. Oznaczywszy krawędź przypodstawną prostopadłościanu o podstawie kwa-
dratowej przez a, krawędź boczną przez b, pole przez p, a objętość przez v,
rozwiąż następujące zadania:
(a) znając p i a wyszukaj b;
(b) znając v i a wyszukaj b;
(c) znając v i b wyszukaj a;
po wyszukaniu niewiadomej, podstaw za liczby uważane za znane wartości
szczegółowe i oblicz ([59], s. 119).

Podstawowego materiału do kształtowania pojęcia zmiennych zależnych
dostarczały wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Zadań na ten temat,
głównie w postaci zadań tekstowych, było we wszystkich podręcznikach bardzo
dużo. Oto przykłady.

1. Aby wyszutrować gościniec, mający 10 km długości i 8 m szerokości, potrzeba
było wynająć 36 robotników na 54 dni; ile czasu potrzebować będzie 45 robot-
ników, aby wyszutrować gościniec, mający 12 km długości i 10 m szerokości?
([55], s. 90).

2. Uzupełnić następujące zdania:
(a) Ile razy jest większa ilość robotników, tyle razy ........ jest należna im

zapłata.
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(b) Ile razy jest większa ilość dni pracy robotnika, tyle razy ......... jest należna
mu zapłata.

(c) Ile razy jest większa ilość jakiegoś towaru, tyle razy ......... jest waga tego
towaru.

(d) Ile razy jest większa ilość ludzi do wyżywienia, tyle razy ........ jest ilość
dni, na które dla nich może wystarczyć przygotowany zapas żywności.

(e) Ile razy jest większa długość obicia, potrzebnego na wyklejenie ściany,
tyle razy ........ będzie szerokość tego obicia.

(f) Ile razy jest większy kapitał wypożyczony, tyle razy ....... dochód przyniesie
ten kapitał w tym czasie.

(g) Ile razy jest większy kapitał wypożyczony, tyle razy ....... czasu potrzeba,
aby przyniósł oznaczony dochód ([55], s. 80).

Taki był zakres tematyczny materiału nauczania arytmetyki w gimnazjum
niższym.

W większości podręczników, w rozdziałach zawierających zestawienie
wiadomości z przerabianego działu, pojawiało się słowo funkcja, mniej więcej
w takim kontekście:

O ile jednostek wzrośnie którykolwiek dodajnik o tyle jednostek wzrośnie
także suma. Wielkość sumy zależy od wielkości dodajników, czyli suma jest
funkcją swoich dodajników ([72], s. 57).

Jeśli jedna liczba zmienna zależy od drugiej zmiennej tak, że każdej
wartości liczby drugiej, odpowiada pewna ściśle określona wartość liczby
pierwszej, wówczas nazywamy pierwszą liczbę funkcją drugiej ([59], s. 19).

Jednak przytoczone rozszerzenie materiału nie zawsze wywoływało entuzjazm.
Oto wypowiedź jednego z recenzentów, odnosząca się do podręczników Win-
centego Franka (podręczniki te znajdowały się w kolejnych wykazach książek
zalecanych przez Radę Szkolną Krajową).

Przy omawianiu zależności sumy od dodajników autor może zbyt pochopnie
i to w tej fazie nauki czyni zadość wymaganiom „Normalplanu” wprowadzając
pojęcie funkcji (y = x + 8). Czyż wyrazy „liczba zmienna”, „funkcja”, nie
pozostaną mimo wyjaśnień, zwłaszcza na przykładzie zależności sumy od
dodajników, pustym dźwiękiem?

[...] Jaką korzyść, odniesie uczeń przez uwydatnianie trzema prawidłami
(dość obszernie), zależności reszty od zmiany odjemnej i odjemnika. Czyż to
może być owe einfachste Anlässe zum funktionalen Denken wedle „Normal-
planu”? ([38], s. 542).

Wielu dydaktyków matematyków uważało, ze lepszym miejscem do rozwijanie
myślenia funkcyjnego jest geometria. Tak uzasadniał to Lucjan Zarzecki ([46],
s. 95):

[...] bardzo istotny cel propedeutycznego nauczania geometrii to przygotowanie
do myślenia funkcyjnego. Geometria do tego więcej się nadaje ze względu na
swoją większą konkretność niż algebra, jakkolwiek, funkcje ze względu na
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swoją historię zjawiły się pierwotnie w świecie liczb. U Euklidesa już, u Apo-
loniusza i Pappusa nie mówiąc już o Archimedesie i Heronie z Aleksandrii
pojęcie zależności funkcjonalnej rozwijane było głównie na geometrii, nie
tylko dlatego, że Grecy nie posiadali środków ekspresji właściwych dzisiejszej
analizie, [...], lecz i z tej ważnej przyczyny, że geometria jest właściwszym
terenem do rozwijania myślenia funkcyjnego w pierwszych fazach rozwoju
matematyki niż analiza.

W podręcznikach geometrii okazji do obserwowania wpływu zmian pewnych
wielkości na zmiany wielkości od nich zależnych jest bardzo dużo. Oto przy-
kłady.

1. Weźmy prosty graniastosłup, którego podstawą jest trójkąt równoboczny o bo-
ku a, a wysokość h = a. Oblicz powierzchnię i objętość graniastosłupa, którego
a = 11, 22, 33, . . . cm. Co się dzieje z powierzchnią, a co z objętością, jeżeli a
powiększa się o dwa, trzy, ... razy? ([75], s. 75).

2. Obrawszy odcinek o długości 5 cm jako ramię trójkąta równoramiennego,
wykreśl trójkąty pod założeniem, że kąt który zamykają ramiona ze sobą
wynosi: 30◦, 60◦, 80◦, 90◦, 120◦. Porównaj podstawy tych trójkątów ze sobą
i z ramionami ([64], s. 53).

3. Przekonaj się rysunkiem, że kształt każdej figury umiarowej nie zmieni się,
gdy każdy bok jej wzrasta (maleje) o tę samą wielkość, że natomiast kształt
się zmieni, skoro tylko jeden kąt się zmieni ([64], s. 187).

4. a) Wykreśl trójkąt równoboczny o boku 4 cm. Zwiększaj (zmniejszaj) równo-
cześnie każdy z boków o 1 cm. Co zauważysz?
b) W trójkącie równobocznym zwiększaj (zmniejszaj) równocześnie o 1 cm
tylko 2 boki. Co się dzieje z kątami leżącymi przy boku niezmienionym? Co
się dzieje z kątem zamkniętym bokami zwiększającymi się (zmniejszającymi
się)? Jaki trójkąt powstanie? Zmierz jego wysokość ([64], s. 183).
Stąd widać, że pomiędzy trójkątem a jego elementami z jednej, a pomiędzy
bokami i kątami z drugiej strony istnieje ścisły związek i zależność. Wyrażamy
to mówiąc: Trójkąt jest funkcją swoich boków i kątów ([64], s. 185).

Obfitego materiału do gromadzenia spostrzeżeń, ważnych dla późniejszych
rozważań funkcyjnych, dostarczały w geometrii głównie: miejsca geometryczne,
przekształcenia figur i obliczenia metryczne. Autorzy podręczników możliwości
te naprawdę wykorzystywali.
B. Gimnazjum wyższe (kl. IV–VIII, wiek uczniów 14–18 lat)

Systematyczna nauka o funkcji była prowadzona w gimnazjum w kursie
algebry. Według Normalplanu rozpoczynała się w klasie IV (wcześniejsze
programy nie były zgodne co do czasu jej rozpoczynania). Rozkład materiału
na poszczególne klasy był następujący:

Kl. IV – wiadomości wstępne o zależności funkcjonalnej;
Kl. V – funkcja liniowa i kwadratowa;
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Kl. VI – dyskusja równania kwadratowego, układy równań stopnia drugiego
z dwiema niewiadomymi, funkcja: potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna;

Kl. VII – nauka o ciągach i granicach;
Kl. VIII – badanie zmienności funkcji, z ewentualnym wykorzystaniem

rachunku różniczkowego.
Wszystkie podręczniki, dostosowane do nowych programów, zawierały ten

materiał. Niestety sposób jego przedstawienia był jeszcze nieudolny. Np.
W zalecanych podręcznikach W. Franka (1913) wstępne wiadomości o za-

leżności funkcjonalnej w klasie IV znajdowały się na trzech kartkach i kończyły
11 zadaniami utrwalającymi.

W podręcznikach dla kolejnych klas było podobnie - dążono do podania
wielu informacji, pojęć, symboli, ale nowe wiadomości były podawane szybko,
a przykładów popierających teorię było mało i były nieciekawe. Np.

1. Obliczyć dla funkcji y = − 3
4 x + 7 przyrost ∆y, odpowiadający dowolnemu

przyrostowi ∆x przy dowolnej wartości początkowej zmiennej niezależnej
x i przedstawić te przyrosty graficznie. (Przeprowadzić to samo dla innych
funkcji liniowych) ([60], s. 169).

Trafnie wytknął tę wadę L. Zarzecki ([48], s. 298):
[...] piszący umieją już odróżnić dwa pojęcia: zespół systematyczny faktów
nauki i metodę ich przedstawienia. Proste to na pozór odróżnienie, jednakże
bardzo powoli, jak wskazuje doświadczenie, podlega procesowi uświadamia-
nia. ... Stan obecny nauki wpływać głęboko winien na nauczanie, ale nie
w taki sposób, jak sądzą czasami ci, którzy chcieliby nieraz prawie żywcem
przetransportować, mimo słownych zastrzeżeń, krytycyzm współczesnej myśli
matematycznej do klas, gdzie się uczą dzieci. Umiejętne powiązanie tych
dwóch rzeczy stanowi zadanie dydaktyki, zadanie bardzo trudne.

Godne podkreślenia są starania światłych nauczycieli o dobre podręczniki
szkolne. Większość ukazujących się książek miała szybko w czasopismach
nauczycielskich wnikliwą recenzję i to recenzję rzetelną, a jak trzeba – bez-
względną. Np. ([37], s. 504):

[...] reforma żąda na niższym stopniu stosowania w matematyce poglądu
i konkretnych zagadnień z pominięciem ścisłych definicji, poznania pojęć
w zastosowaniach. W ślad za tym musiały zniknąć dawne podręczniki, które
ze względu na formalizm były przeznaczone bardziej dla nauczyciela niż
ucznia. Pojawiło się kilka oryginalnych, zupełnie udanych podręczników pol-
skich. I dobrze się stało, że nie zapożyczono się, jak zwykle, u Niemców,
u których trudno napotkać podręcznik napisany prosto i jasno, bez przełado-
wania erudycją i abstrakcją, a przecież znalazł się wyjątek. Ukazał się IV tom
tłumaczenia niemieckich podręczników Suppantschitscha. Tłumaczyć warto
tylko rzeczy wzorowe; przekład choćby najlepszy nigdy nie zastąpi oryginału.
Czy faktycznie ta książka jest taka? Nie!
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Autor, aczkolwiek sam był zwolennikiem reformy, pozostał jednak nie-
wolnikiem dawnego systemu formalnej ścisłości logicznej.

Podręcznikami, które ideę kształcenia funkcyjnego zrealizowały naprawdę
doskonale, były książki Tadeusza Gutkowskiego [61]–[63]. Otwierała je pło-
mienna wypowiedź francuskiego matematyka Julesa Tanney’ego o funkcji i jej
roli w matematyce i jej nauczaniu [61]:

[...] Nikt nie wie dobrze, co to jest matematyka, nie podejrzewa jej nadzwy-
czajnej rozciągłości, rodzaju zadań jakie sobie stawia i jak je rozwiązuje –
jeżeli nie wie co to jest funkcja, jak się bada funkcję daną, jak się śledzi jej
zmiany, jak się przedstawia jej bieg za pomocą krzywej, jak algebra i geometria
dopełniają się wzajemnie, liczba zaś i przestrzeń wyświetlają się, jak się określa
styczną, powierzchnię, objętość, jak się jest doprowadzonym do tworzenia
nowych funkcji, nowych krzywych i do badania ich własności. To są pojęcia
i metody niezbędne dla tego kto chce zrozumieć choć cokolwiek z tego ruchu
naukowego, który rozwija się z wzrastającą prędkością, z tych zastosowań
matematyki, które pomnażają się i które z dnia na dzień dążą do tego, aby
zmieniać do gruntu nasz sposób myślenia i życia.

Te pojęcia są proste i łatwe, jeśli ograniczyć się do tego, co jest w nich
najważniejszego; są one daleko łatwiejsze od wielu dowodzeń, których nie oba-
wiamy się podać uczniom, [...]. Te pojęcia zdaniem moim powinny przenikać
coraz głębiej do nauki elementarnej, aby ją skrócić i wzmocnić.

Natomiast od siebie autor dodał:

Postawiłem sobie za główne zadanie rozwinięcie w uczniu tak zwanej myśli
funkcjonalnej, co postarałem się przeciągnąć jako główną nić tkaniny całego
kursu algebry.

Przyjął także inne, niż w istniejących podręcznikach, rozwiązanie metodycz-
ne [61]:

Niektórzy autorowie utożsamiają od razu w określeniu pojęcie wzór i funkcja.
Mnie się to nie wydaje słusznem, bo uczeń zaczyna operować wyrazem „funk-
cja”, nie rozumiejąc go jeszcze, a tego chyba nie należy zalecać. Wolałem
więc wybrać inną drogę i wpierw zapoznać ucznia z treścią, a dopiero dać
jego nazwę.

Zgodnie z tą deklaracją, w rozdziałach poprzedzających wprowadzenie funkcji,
jest bardzo dużo ćwiczeń tworzących intuicję zmienności. Np. ([61], s. 6):

Zad. 13–17. Znaleźć wartość y zadaną wzorem: (np. y = 3x + 5) przy różnych
wartościach x, i przedstawić graficznie zależność pomiędzy przyjętą wartością
x i otrzymaną wartością y.

Do podobnej treści, w zadaniach 18–28, dodano: Przy jakich wartościach x
istnieje wartość dla y.
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Zad. 63. Dany jest wzór: y = (x − 2)2 − 4. Znaleźć wartość y przy x = −1; x = 1;
x = 1,5; 1,8; 2,2; 2,5; 3; 4,5; 5; 5,5. Przedstawić graficznie i na podstawie tego
przedstawienia powiedzieć:

1◦ jaką wartość należy nadać x, żeby y = 0;
2◦ przy jakiej wartości x wartość y = −3,25;
3◦ przy jakiej wartości x należy się spodziewać najmniejszej wartości y;
4◦ czemu równa się y przy x = 3,5.

Za pomocą rachunków sprawdzić wyniki otrzymane z rysunku i za pomocą
rysunku również znaleźć najmniejszą wartość y, przy otrzymanej wartości x.
Zad. 64. Przedstawić graficznie zależność między x i y ze wzoru: y = 2x + a,
w którym:

1◦ a = 0 a x ma różne wartości;
2◦ a = 1 ” ” ”
3◦ a = 2 ” ” ”
4◦ a = −2 ” ” ”
5◦ a = −3 ” ” ”

Wszystkie przedstawienia graficzne powinny być zrobione na jednym rysunku.
Jak wpływa wartość a na położenie linii przedstawiającej? ([61], s. 36–37).

Pojęcie funkcji pojawiło się dopiero w rozdziale IV: Funkcja liniowa ([61],
s. 41) i było określone następująco:

Zmienna. Powiadamy o pewnej wielkości, że jest zmienna, jeżeli ona może
przybierać różne wartości tj. może się zmieniać. Np. gdy ogrzewamy jakieś
ciało, to temperatura jego się zmienia; gdy jedziemy do Warszawy, to odległość
do Warszawy się zmienia.

Zmienna nazywa się niezależną, jeżeli jej można nadawać zupełnie dowol-
ne wartości dodatnie lub ujemne, bardzo wielkie lub bardzo małe. Zmienną
niezależną najczęściej będziemy oznaczali przez x.
Funkcja. Zmienną zależną albo funkcją nazywamy taką zmienną, której war-
tość zależy od drugiej zmiennej.3

Po określeniu funkcji i pojęć z nią związanych, było dużo przykładów uka-
zujących funkcję w konkretnych sytuacjach życiowych: temperatura chorego,
długość sprężyny pod wpływem obciążenia, zależność temperatury wrzenia
wody od ciśnienia itp. Dopiero potem omawiano funkcję teoretycznie. W I czę-
ści podręcznika oprócz funkcji liniowej była funkcja kwadratowa. Materiał
kończyły układy równań pierwszego i drugiego stopnia i dyskusja układów
równań stopnia drugiego.

Część II podręcznika zawierała bardzo dużo materiału teoretycznego. Koń-
czyły ją obszerne Noty, w których znalazły się m. in.: liczby zespolone, liczba
e, niektóre pochodne, funkcje homograficzne, pojęcie całki. Skutkiem tego

3 W polskich podręcznikach szkolnych, funkcja jako przyporządkowanie została zdefiniowana
po raz pierwszy w roku 1926, w podręczniku Stanisława Ruziewicza i Eustachego Żylińskiego,
Algebra. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich, cz. I, Lwów 1926, s. 151.
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podręczniki Gutkowskiego, mimo swojej postępowości, były trudne. W recen-
zji, S. Kulczycki – doceniając ogólnie podręcznik – powątpiewa w ogóle [...]
czy którakolwiek klasa dorosła do owych kwestii, a jest pewny, że żadna nie
rozsmakuje się w tych logicznych frykasach ([16], s. 100).

Pojęcie funkcji było przybliżane także w innych działach matematyki, głów-
nie trygonometrii i geometrii analitycznej. Zaraz po wojnie ukazały się książki
i zbiory zadań poświęcone specjalnie badaniu zależności funkcjonalnej, np.: St.
Bóbr [52]; R. Witwiński ([80]–[81]).

Przytoczone przykłady dają podstawę do stwierdzenia, że

idee programu merańskiego były zaakceptowane i realizowane w polskich
szkołach średnich w okresie jego powstania i powszechnego wdrażania.

5. Program Merański w szkołach niepodległej Polski
Po uzyskaniu niepodległości sytuacja szkolnictwa była bardzo trudna. Oto

jeden z jej opisów ([26], s. 1):
Odradzająca się Polska otrzymała w spadku po okresie niewoli najrozmaitsze
typy i systemy państwowe szkolnictwa średniego stworzone przez zaborców.
Mamy więc gimnazja pruskie w Wielkopolsce i austriackie z typu, choć polskie
z języka wykładowego w Galicji. Szkolnictwo prywatne byłej Kongresówki
nosi na sobie jeszcze ślady więzów rosyjskich, a przy tym nie stanowi ono
bynajmniej jednolitej całości; jest to raczej pstrokata mozaika, na którą się
składał częściej przypadek niż twórcza myśl pedagogiczna. Jasną jest rzeczą,
że w tych warunkach nie można budować systemu szkolnictwa średniego za
pomocą drobnych jedynie poprawek i mizernej łataniny. Tu trzeba budowę
rozpocząć od fundamentów.

Na szczęście Polacy mieli przygotowane elity nauczycielskie, które mogły na-
tychmiast zająć się organizacją polskiego szkolnictwa. Pierwszy program, pod
nazwą Program szkoły średniej ogólnokształcącej został wydany w roku 1916 –
po ewakuowaniu Rosjan w roku 1915. Podyktowany był bieżącą potrzebą:
Odnowienie polskiego Uniwersytetu i otwarcie polskiej Politechniki w War-
szawie wysunęło na czoło naszego szkolnictwa średniego sprawę umiejętnego
przygotowania młodzieży do tych dwóch wyższych uczelni ([29], s. 923).

Zasadnicze prace nad reformą wykonała Komisja Pedagogiczna przy Sto-
warzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Opracowany przez nią
program (1917) stał się punktem wyjścia dla prac, powołanego w roku 1918,
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W roku 1919
został ogłoszony Program naukowy szkoły średniej – ministerialna propozycja
organizacji szkolnictwa średniego w Polsce. W programie nauczania matematy-
ki znalazły się – oczywiście – wszystkie postulaty Programu Merańskiego.

Przed przedłożeniem Programu do aprobaty Sejmowi, Program został
poddany ogólnej dyskusji. Zakwestionowano w niej głównie wprowadzenie
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elementów analizy matematycznej. Uwagi krytyczne wypowiedział między
innymi Stanisław Zaremba ([45], s. 100):

A. O gruntownym uczeniu początków analizy matematycznej nie może być
mowy, ze względu na czas jakiego wymaga ta nauka, jak również ze względu
na brak potrzebnych wiadomości z matematyki elementarnej, które uczeń musi
opanować przed przystąpieniem do poznania pojęć tego działu matematyki.
B. Korzyści jakie daje poznanie rachunku różniczkowego stają się tylko złu-
dzeniem, jeżeli nie pozna się go w sposób gruntowny.

Jak pisze Samuel Dickstein ([7], s. 263): Uwagi krytyczne prof. Zaremby nie
pozostały bez wpływu na prace sekcji opracowującej programy matematyki dla
szkół średnich.

Faktem jest, że ogłoszone w roku 1921 programy, pod zmienionym tytułem
Zasady planu nauczania w szkole średniej, nie zawierały już elementów analizy
matematycznej.

Zmiana ta nie spotkała się z powszechną aprobatą. Lucjan Zarzecki ([49],
s. 133) tak uzasadniał swoje niezadowolenie:

Jak wiadomo program MWRiOP usunął z klas wyższych elementy rachun-
ku różniczkowego i całkowego, które znalazły już tam przedtem swe prawo
obywatelstwa i nawet wyrabiać się zaczęła pod wpływem praktyki metoda
ich nauczania. Przed laty dziesięciu witaliśmy to wprowadzenie rachunków
wyższych jako postęp w nauczaniu, jak ukoronowanie wykształcenia matema-
tycznego i rzecz wielkiej doniosłości praktycznej. Tymczasem ze względów
niewiadomych sprawa została przesądzona w naszem Ministerstwie w sposób
inny, negatywny, hamujący postęp naszej szkoły i naszej myśli dydaktycznej.

Następnie odpierał zarzuty, że jest to materiał zbyt trudny. Twierdził, że ten argu-
ment można odnieść także do innych, ogólnie akceptowanych, partii materiału:
liczby niewymierne, logarytmy, sin 0◦ lub tg π/2 itp. Będąc konsekwentnym

[...] należałoby powiedzieć wtedy tak, jak Marks w stosunku do historii: nie
uczmy matematyki w szkole średniej, to jest niemożliwe. Atoli ścisłość myśle-
nia nie jest jeszcze tym samym co mądrość.

Bronisław Bielecki ([4], s. 230) swoje poparcie dla rachunków wyższych w szko-
le średniej, tak motywował:

[...] ustalonem jest faktem, że najbardziej twórcze procesy przebiegają naj-
pierw w podświadomości, w głębiach intuicji, a logika dopiero wykończa
i rewiduje to, co intuicja stworzyła. Czy słusznym jest więc podporządkowanie
w początkowym okresie studiów, tej głównej u nas siły twórczej, logice?

dodając
I jeszcze jeden wzgląd za tym, aby kurs propedeutyczny umieścić w gimna-
zjach. Jeśli nie dać uczniom rachunku różniczkowego i całkowego w szkole
średniej to ci, którym warunki życiowe nie pozwolą na dalsze studia będą
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zacofani w swym wykształceniu o całe dwa wieki. Dodajmy, że szkoła średnia
w innych krajach dawała i daje sobie radę z tym zagadnieniem.

Pomimo takich krytycznych opinii, dotyczących usunięcia z programu elemen-
tów analizy matematycznej, swoje obszerne ustosunkowanie się do pierwszych
ministerialnych programów nauczania matematyki w szkołach średnich nie-
podległej Polski, zakończył stwierdzeniem:

Każdego z nas starszych nauczycieli, którzy wykładali jeszcze według starych
metod i programów, ale czuli potrzebę reformy nauczania, w konieczność tej
reformy wierzyli i w miarę możliwości, w dowolnych granicach, zasady jej
starali się w czyn wprowadzić, programy naszych szkół muszą zadowolić swą
postępowością.

Wypowiedź ta pokrywa się z większością nauczycielskich opinii w tym cza-
sie, pokazuje atmosferę akceptacji i zadowolenia, z wypracowanej w Polsce,
koncepcji nauczania matematyki.
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The Merano Program in Poland
Summary

Scientific and economic development in the second half of XIX century for-
ced changes in school-teaching of mathematics. Among variety of reforms
the German Merano Program (1905) was outstanding. The key concepts of
this program was introduced also in Polish schools in that time. The article
contains source data which support this statement.
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