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ROZUMIENIE RÓŻNICZKOWANIA PRZEZ STUDENTÓW I UCZNIÓW

Bodźcerri do napisania niniejszego artykułu była praca A. Ortona (1983), której 

autor postawił hipotezę, że rozumienie różniczkowania wśród uczniów szkół an

gielskich nie jest głębokie, a reguły różniczkowania stosowane są często bez 
ich zrozumienia. Przeprowadzone przez niego badania potwierdziły to przypusz

czenie.

Celem niniejszej pracy są badania nad rozumieniem różniczkowania przez 

uczniów i studentów polskich, a ściślej analiza ich błędów oparta na metodzie 

Ortona. Obok tego celu głównego, wspólna metoda umożliwia porównanie wyników 

polskich z angielskimi. Aczkolwiek porównanie to nie może być ścisłe, ze wzglę

du na duże różnice w organizacji nauczania w obu tych krajach, jednakże może 

być ciekawe, zwłaszcza dla polskiego nauczyciela.
Autorka jest świadoma, że badana grupa uczniów i studentów nie stanowi 

próbki reprezentatywnej. Chodziło jednak nie o statystyczną dokumentację pow

szechności błędów, lecz raczej o jakościowe wyłowienie niektórych typowych ich 

rodzajów oraz o sformułowanie wskazówek dla nauczycieli w celu uzyskiwania lep

szych wyników w nauczaniu.

1- Opis badań

Badaniami objęto 137 uczniów liceów ogólnokształcących Wrocławia i Trzebnicy 

(24 uczniów klas czwartych i 113 klas trzecich) oraz 30 studentów matematyki 

(21 studentów trzeciego i 29 czwartego roku sekcji nauczycielskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego). Badani rozwiązywali 12 zadań (patrz aneks) w czasie 2 godzin 

lekcyjnych. W przypadku nieukończenia pracy, czas ten mógł ulec przedłużeniu, 

ale ani razu nie było takiej potrzeby. Następnie z poszczególnymi grupami ba

danych przeprowadzano wywiady dotyczące wyników pisemnych prac.
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Żadne z 12 zadań nie wykracza poza program profilu podstawowego liceum 

ogólnokształcącego. Zadania 1-8 są zbliżone do zadań A. Ortona, natomiast za

dania 9-12 nie występowały w badaniach angielskich. Niektóre zadania zawierają 

części (a), (b), (c), itd. Rzeczowo zadania podzielono na 12 zagadnień, przy 

czym różne części jednego zadania mogą należeć do różnych zagadnień (p. Tabe

la 1). Ze względu na specyfikę polskiej szkoły, wyodrębniono nieco inne zagad

nienia niż w badaniach angielskich.

Przy ocenie prac stosowano skalę od 0 do 4.

T a b e l a  1

Zagadnienia dotyczące różniczkowania i średnie wyniki

Nr
za-
gad-
nie-
nia

Nr
zada-
nia

Wyniki angielskie Wyniki polskie

Tytuł jczniowie studenci uczniowie studenci

1 Granica nieskończonego
ciągu figur 1 2,92 2,78 1,35 3,53

2 Obliczanie wartości fun-
kcji w zadanych punk- 2(a),(b) 3,01" 3,84 'I
tach 3(a),(b) 1 I

3 Przyrost wartości funkcji >3,32 U 3,68 1-2,15 >3,
dla funkcji liniowej 2(c) J J
i kwadratowej 3(c) 1,28 J 3,71 J

4 Obliczenie ilorazu różni- 2(d), 1,22 'i 3,40 -1
cowego 3(d)

4(a)(b)(c)] kl ,58
1 ’

5 Wykorzystanie obliczo- 2(e),3(e) J 1,77 4[1,71 i
nych ilorazów różni-
cowych do obliczenia
pochodnej funkcji li-
niowej i kwadratowej

6 Obliczanie pochodnej
wielomianu i funkcji
l/x w zadanych punk- 5(a),(b) . 3,43 3,62 2,59 3,78
tach (c),(d)

7 Wyznaczanie funkcji po-
chodnej 6(a),(b) 3,62 3,50 3,07 3,48

8 Interpretacja geometry-
czna ciągu ilorazów
różnicowych i po-
chodnej 7 1,88 1,14 0,93 3,07

9 Symbolika przyrostów 8(a),(b)
i pochodnych (c),(d),(e) 1,52 1,40 1,82 3,90
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Tahela 1 cd.

1 2 3 4 5 6 7

10 Zastosowanie pochodnej 
w fizyce 9(a),(b) 1,02 3,10

11 Odczytywanie pochod
nej z wykresu 
funkcji

10(a),(b),
(c),(d),
11

- - 1,22 2,85

12 Wyznaczanie ekstremów 
funkcji 12 - - 1,80 2,99

Tabela 2

Zagadnienia, z którymi badani mieli najmniej kłopotów

Nr zagadnień

Uczniowie angielscy 1,2,3, 6,7
Studenci angielscy 1,2,3, 6,7

Uczniowie polscy 2, 6,7
Studenci polscy 1,2,3,4 ,5,6,7, 9

Zagadnienie 12 oparte na innym niż polskie zadaniu dało angielskim uczniom 

średnią 2,30, a studentom średnią 2,54. Ze względu na różnice w wynikach, zde

cydowano się rozdzielić zagadnienia 6 i 7.
Można zauważyć, że uczniowie angielscy osiągnęli podobne wyniki, jak ich 

starsi koledzy, natomiast wśród badanych w Polsce nie było takiej zgodności. 

W kilku przypadkach uczniowie angielscy miefr lepszą średnią niż studenci, 

w Polsce jednak nie zdarzyło się to ani razu. Trudno również powiedzieć, któ

rzy badani lepiej wypadli, gdyż prace angielskie i polskie oceniały różne 

osoby, a sposoby oceny mogły się znacznie różnić.

Ogólnie można jednak stwierdzić, iż wyniki zebrane w Tabeli 1 potwierdza

ją słuszność hipotezy A. Ortona, że reguły różniczkowania są opanowywane me

chanicznie, bez głębszego zrozumienia.

2. Klasyfikacja błędów

W ocenie błędów popełnianych przez badanych uczniów i studentów w Polsce po

służymy się klasyfikacją zaproponowaną przez Oonaldsona (1963). Donaldson 

wyróżnił 3 rodzaje błędów:
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1) strukturalne, tj. polegające na niezrozumieniu głównej zasady przy roz
wiązywaniu zadania;

2) samowolne, tj. polegające na rozwiązaniu innego zadania (rozwiązujący 

samowolnie bierze pod uwagę niewłaściwe warunki zadania);

3) wykonawcze, tj. takie, kiedy główna zasada jest zrozumiała, a błędy wy

stępują w wykonaniu.

T a b e l a  3

Błędy popełniane przez badanych

Nr Rodzaje błędów
zagad
nienia strukturalne samowolne wykonawcze

badani badani badani badani badani badani
angielscy polscy angielscy polscy angielscy polscy

1 + •¥ - + - -

2 + - - + + +

3 + + - + + +

4 + + - - + +

5 + + - - - +

6 + + - - + +

7 - + - - + -
8 + + - + - -

9 + + - - - -

10 ■¥ - . -

11 + -
12 -T- + + - - +

(+ oznacza wystąpienie błędu, - nieobecność błędu, brak danych)

3. Omówienie błędów

Tylko 35 polskich uczniów odpowiedziało poprawnie na pytanie zawarte w zadaniu 

1, a 20 nie potrafiło odpowiedzieć wcale. Najczęściej pisano, że sieczna dąży 

do zera, że staje się coraz krótsza, lub że długość siecznej maleje (łącznie 54 

osoby), przy czym uczniowie nie potrafili wyjaśnić, skąd wzięły się te błędy. 

Zapytani o to, czy sieczna jest odcinkiem, odpowiadali z przekonaniem, że jest 
całą prostą.
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17 uczniów odpowiedziało, źe odległość PQ dąży do zera, co jest praw

dą, ale nie o to pytano w zadaniu 1. Jest to więc przykład błędu samowolnego.

Inne uczniowskie odpowiedzi na zadanie 1:

- nic się nie dzieje,

- pole odcinka kołowego maleje,

- sieczna ma mniejszy tangens z poziomem,

- sieczna ma coraz krótszy odcinek z okręgiem,

- odcinek PQ podzieli okrąg na dwie części,

- sieczna staje się punktem.

Polscy studenci wypadli tu trochę lepiej niż uczniowie: 42 osoby udzieliły 

poprawnej odpowiedzi, 4 odpowiedziały, że ogległość PQ dąży do zera, pozo

stałe, że zmienia się kierunek siecznej, ciąg cięciw dąży do stycznej i siecz

na przybliża styczną w punkcie P.
Błędy występujące w rozwiązaniu zagadnienia 1 można zaliczyć do błędów 

strukturalnych i samowolnych.
Angielscy badani mieli również trudności z odpowiedzią na pytanie z zagad

nienia 1. Aż 43 ze 100 osób nie potrafiły stwierdzić, źe sieczna staje się sty

czną, a typową odpowiedzią było, że linia staje się krótsza.

Zagadnienie 2 polegające na wyznaczeniu wartości funkcji w zadanych punk

tach, było, patrząc na średnie wyniki, dużo łatwiejsze. 87 uczniów i 47 stu

dentów odpowiedziało na postawione pytania dobrze, 25 uczniów i 2 studentów 

częściowo dobrze, natomiast 15 uczniów i 1 student nie odpowiedziało wcale. 

Przeważały błędy wykonawcze, występujące głównie w zadaniu 3Cb). Odpowiadano, że 

y=3h2+18h+28, y=3a2+6ah+h2+l,

y=3a2+6ah+6h2+l, y=3a2+3h2+l,

y=3(a2+2ah-h2)+l, y=3a2+2ah+h2+l,

zamiast poprawnej odpowiedzi
y=3a2+6ah+3h2+l.

10 uczniów podało w zadaniach 2£) i 3fc) wartości liczbowe (y=8 i y=28). 

Wynikało to ze złego zrozumienia treści zadań i potraktowania odciętej x=a 

jako współczynnika kierunkowego prostej (zadanie 2(a)) oraz paraboli (zadanie 

3(a)). Błąd ten zaliczoipo do błędów samowolnych.
Zagadnienie 3 było trudniejsze, szczególnie dla uczniów. Tylko 33 z nich 

udzieliło na postawione pytanie poprawnej odpowiedzi, a w 58 przypadkach zano

towano jej brak. Studenci nie mieli aż takich kłopotów (42 dobre odpowiedzi).

Często podawano przedział zmienności y, zamiast przyrostu y (13 ucz

niów i 3 studentów). Popełniano też błądy wykonawcze, np. pominięcie pewnych
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wyrazów przy porządkowaniu wielomianów, czy błędne wyłączanie wspólnego czyn

nika przed nawias.

W zagadnieniu 3 wystąpiły więc wszystkie rodzaje błędów.

Obliczanie ilorazów różnicowych (zagadnienie 4) okazało się dla polskich 

uczniów bardzo poważnym problemem. Tylko 18 z nich rozwiązało poprawnie zada

nie, natomiast aż 60 pominęło je. W grupie studentów było nieco lepiej (31 do

brych odpowiedzi i ani jednego przypadku braku odpowiedzi).

Typowym błędem wykonawczym było nieprawidłowe opuszczenie nawiasu, co na 

przykład w zadaniu 3(d) dawało odpowiedź

W zadaniu 4 największą trudność sprawiał przykład(b), w którym iloraz różnico

wy był ujemny. Badani mylili jego znak. Podobne kłopoty mieli uczniowie i stu

denci w Anglii.

Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że polscy uczniowie*po prostu nie 

pamiętali, czym jest iloraz różnicowy.

W zagadnieniu 5 zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie obliczonych 

ilorazów różnicowych do wyznaczenia pochodnej funkcji liniowej i kwadratowej 

w zadanych punktach. Tylko 5 uczniów i 35 studentów skorzystało z wcześniej

szych wyników, pozostali natomiast albo nie odpowiedzieli wcale (29 uczniów), 

albo wyznaczyli pochodne ze wzorów, podstawiając następnie odpowiednie odcięte 

punktów (64 uczniów i 7 studentów). Ciekawe, że angielscy uczniowie i studenci 
nie mieli tu takich problemów.

Niektórzy uczniowie obliczali wartości funkcji w zadanych punktach, a da

lej różniczkowali stałe, otrzymując zero. Pewna grupa badanych wyznaczyła po

chodne z definicji, ale bez wykorzystania poprzednio obliczonych ilorazów 

różnicowych. Popełniono też wiele błędów rachunkowych, otrzymując na przykład 

6 • 2 j = 13. Niektórzy uczniowie i studenci nie wiedzieli, co to jest x. 

Przypuszczali, że chodzi o całą dziedzinę podanych funkcji.

Z obliczeniem pochodnej funkcji w zadanych punktach (zagadnienie 6) pol

scy badani mieli stosunkowo mało trudności. 43 uczniów i 40 studentów odpowie

działo dobrze na postawione pytanie, 15 uczniów nie odpowiedziało wcale, a po

została grupa częściowo dobrze, popełniając liczne błędy wykonawcze.

W zadaniu 5(a) powtarzały się błędne odpowiedzi: y'=x-4, y'=2x, y'=
=4x-4. W przykładzie 5(b) 7 uczniów dobrze wyznaczyło pochodną funkcji

3(a+h)2+l-3a2+l

h h
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y=2x+l, ale miało kłopoty z określeniem, jaka jest pochodna dla x=2. Nato

miast w przykładzie 5(c), 5 uczniów i 5 studentów odpowiedziało, że (2x3+2)/=

=6x. Najwięcej błędów wystąpiło w zadaniu 5(d). 11 uczniów pominęło ujemny znak 

i otrzymało (l/x)'=l/x2; inne nieprawidłowe odpowiedzi to: y'= fx, y/=l/2/ST ,

y'= l/\lxl, y-1/x, y'=-x2, y'=-l/x, y'=lnx. Błędy występujące w zagadnieniu 6 zali
czono do błędów wykonawczych i strukturalnych.

W zagadnieniu 7 polscy uczniowie uzyskali najwyższe średnie. 60 uczniów 

i 35 studentów wyznaczyło pochodne bezbłędnie, 7 uczniów i 4 studentów nie od

powiedziało wcale. Błędy strukturalne wystąpiły przy wyznaczaniu pochodnej 

funkcji y=xn i y=2/x2. W pozostałych przykładach przeważały błędy wykonaw
cze.

Do najczęściej występujących nieprawidłowych odpowiedzi należały: (xn)"=

=nx, (xn)'=nxn+1, (xn )'=-nxn, a przy wyznaczaniu pochodnej funkcji x=2/x2 

nieuwzględnienie ujemnego znaku (10 uczniów). Charakterystyczne było to, że 
nawet uczniowie, którzy poprawnie wyznaczyli pochodną funkcji y=xn, nie wyko

rzystali otrzymanego wzoru do obliczenia pochodnej funkcji y=2/x2. W wywia

dzie tłumaczyli, że nie byli pewni,czy wzór (xn)'=nxn_* jest prawdziwy rów

nież dla ujemnych wartości n i w  związku z tym bezpieczniejsze wydawało im 

się skorzystanie ze wzoru na wyznaczanie pochodnej ilorazu dwóch funkcji. Kilku 

badanych obliczając pochodną ilorazu zastosowało niewłaściwy wzór.

Zagadnienie 8 polegało na geometrycznym zinterpretowaniu ciągu ilorazów 

różnicowych i pochodnej, jak w obowiązującym podręczniku dla klasy drugiej 

(A. Ehrenfeucht i 0. Stande, 1968). Zadanie okazało się dla uczniów bardzo 

trudne i wystąpiły tu duże rozbieżności między odpowiedziami uczniów a stu

dentów. Tylko 25 uczniów odpowiedziało poprawnie i aż 87 uczniów nie odpowie

działo wcale. W 3 przypadkach napisano, że interpretacją geometryczną pochodnej 

jest wzór y-yo=f'(xo)(x-xQ). Kilka osób odpowiedziało, że pochodna jest sty

czną lub że jest kątem nachylenia stycznej. W 5 przypadkach nie podano lub źle 

wyznaczono punkt styczności. 6 uczniów odpowiedziało na inne pytanie pisząc, 

że pochodna jest granicą ciągu ilorazów różnicowych. W grupie studenckiej wy

niki są lepsze. 32 osoby odpowiedziały dobrze i tylko 2 osoby nie odpowiedziały 

na zadane pytanie. 4 studentów napisało, że pochodna jest styczną, a ilorazy 

różnicowe odpowiadają siecznym. Inne odpowiedzi to:
- pochodna jest równa w przybliżeniu tangensowi kąta,

- pochodna to tangens nachylenia siecznej,
- pochodna jest równa tg ot, gdzie oc jest kątem nachylenia prostej 

(której?) do osi 0X,
- pochodna to styczna, a jej wartość to tangens.
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Błędy występujące w zagadnieniu 8 zaliczono do strukturalnych i samowol

nych.
Angielscy badani mieli także kłopoty z tym zagadnieniem; większość z nich 

odpowiedziała, że wzór

lim f(xłh)-f(x) 
h-0 h

przedstawia iloraz różnicowy, a nie jego granicę.

Tematem zagadnienia 9 było użycie symboli. Ogólnie można powiedzieć, że 

polscy uczniowie nie znają symboliki związanej z różniczkowaniem, natomiast 

studenci posługują się nią dość dobrze. Tylko 22 uczniów poprawnie opisało uży

wane oznaczenia (w tym 15 z bardzo dobrej matematycznej klasy), a 22 uczniów 

nie udzieliło żadnych wyjaśnień. Najmniej kłopotów było z A x  i Ay, choć 

byli i tacy, którzy pisali, że Ay=b2-4ac. Typowa błędna odpowiedź opisują

ca symbol dy/dx brzmiała: jest to iloraz pochodnej y do pochodnej x. Po

równania dy/dx z Ay/Ax dokonało 26 osób. W pozostałych przypadkach pisano, 

że symbole te oznaczają to samo (13 osób) lub nie odpowiadano wcale (91 osób). 

Wśród studentów było 46 poprawnych odpowiedzi, w 3 przypadkach napisano, że 

dy/dx oznacza różniczkę, a w jednym brakowało porównania oznaczeń dx/dy 

i Ay/Ax.
Błędy występujące przy opisie symboli zaliczono do strukturalnych.

Uczniowie i studenci angielscy mieli podobne kłopoty.

' Zagadnienie 10 dotyczyło zastosowania pochodnej w fizyce. 22 uczniów i 31 

studentów nie miało trudności z wyznaczeniem prędkości średniej i chwilowej, 

a 42 uczniów nie rozwiązało zadania wcale. Najczęściej występującym błędem było 

zastosowanie wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym do ruchu 

jednostajnie przyśpieszonego (25 uczniów i 3 studentów). Ponieważ s=5t2 i 

v=s/t, otrzymano v=5t2/t. Prędkość chwilową obliczano wówczas, podstawiając 

t=5, a prędkość średnią wykorzystując jeden ze wzorów: Vgr=v/t, vśr =

= (v^-vq)/2 lub Vgr=(v^+vQ)/2. Badani popełniali też błędy w rachunkach. 

Błędy występujące w zagadnieniu 10 zaliczono do strukturalnych i wykonawczych.

Zagadnienie 11 ściśle wiąże się z geometryczną interpretacją pochodnej.

W grupie badanych uczniów tylko 1 osoba rozpatrzyła poprawnie wszystkie wy

kresy, wśród studentów było 10 takich osób. 37 uczniów nie podało żadnej odpo

wiedzi.
Pierwszy wykres z zadania 10 sprawił najmniej kłopotów, przypuszczalnie 

dlatego, że przypominał wykres funkcji y=|x| rozważanej w szkole (37 ucz-
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niów i 48 studentów poprawnie wskazało punkt nieróżniczkowalności). Ostatni wy

kres z zadania 10 skojarzył się badanym z wykresem funkcji sinus, odpowiadali 

więc, że funkcja tak przedstawiona jest różniczkowalna w każdym punkcie dzie

dziny. Tylko 4 uczniów i 19 studentów odpowiedziało poprawnie. Wykresów podob

nych do (b) i (c) (p.rys. 6) nie omawia się w szkole, pisano więc, że obie 

funkcje są różniczkowalne. Poprawnych odpowiedzi udzieliło: 

w przykładzie (b): 26 uczniów i 43 studentów, 

w przykładzie (c): 30 uczniów i 45 studentów.

Mniej kłopotów mieli badani z zadaniem 11. 30 uczniów i 21 studentów wska

zało wszystkie punkty zerowania się pochodnej. 41 uczniów i 20 studentów zaz

naczyło maksimum i minimum funkcji, nie zaznaczając punktu przegięcia, a 21 

uczniów i 1 student zaznaczyło miejsca zerowe funkcji (nie potrafili wytłuma

czyć dlaczego).

Zagadnienie 12 dotyczyło praktycznego zastosowania pochodnej. Użyte tu za

danie 12 zostało zaczerpnięte z podręcznika algebry do klasy pierwszej liceum 

ogólnokształcącego (A. Ehrenfeucht i 0. Stande, 1967) i można je było rozwią

zać wykorzystując własności funkcji kwadratowej. Tylko 2 uczniów (i żaden stu

dent) skorzystało z tego sposobu. 47 uczniów i 29 studentów odpowiedziało do

brze, 50 uczniów i 3 studentów nie rozwiązało zadania wcale. Część badanych 

wiedziała, że należy znaleźć miejsca zerowania się pochodnej, ale zwykle na tym 

poprzestawała (9 uczniów i 13 studentów). 14 uczniów podało tylko wynik, bez 

żadnego uzasadnienia. Popełniano też błędy rachunkowe, głównie przy obliczaniu 

pochodnej (11 uczniów i 4 studentów). Błędy występujące w tym zagadnieniu za

liczono do strukturalnych i wykonawczych.

Angielscy uczniowie i studenci w zbliżonym zagadnieniu popełniali głównie 

błędy strukturalne i samowolne.

4. Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały, że polscy uczniowie traktują różniczkowanie 

jako pewną regułę, co wiąże się z opanowaniem przez nich odpowiednich wzorów. 

Zazwyczaj nie pamiętają drogi prowadzącej do tych wzorów, a widać, to szczegól

nie u uczniów klasy maturalnej. Wywiady z badanymi (a także ich nauczycielami) 

wskazują na zaniedbanie geometrycznej interpretacji pochodnej (nauczyciel: 

..mówi się o niej na jednej lekcji w drugiej klasie, a potem już do tego się nie 

wraca").

Być może trudności z geometrycznym przedstawieniem pochodnej wynikają z 

Przyzwyczajenia do rozważania głównie ciągów liczbowych, a nie ciągów figur
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geometrycznych. W rezultacie uczniowie próbują problemy geometryczne przekła

dać na język liczb, i stąd prawdopodobnie tak dużo błędnych odpowiedzi w zada

niu 1. W każdym razie takie uczniowskie wyniki stawiają szkołę przed alterna

tywą: albo ograniczyć się do operacyjnego traktowania pochodnej, podając kilka 

wzorów i reguł, albo poświęcić dodatkowy czas na stronę geometryczną. Podej

ście pierwsze miałoby pewnie zwolenników wśród fizyków, którzy często tak właś

nie wprowadzają pochodne; z przeprowadzonych badań wynika jednak, że uczniowie 

mają kłopoty również z zastosowaniem pochodnej w fizyce, mimo że reguły róż

niczkowania znają dość dobrze. Tak więc podejście operacyjne nie zadowala, a 

że geometryczna interpretacja pochodnej przybliża jej rozumienie, opowiadamy 

się za podejściem drugim.
Badania wykazały także, że polskim uczniom i studentom trudno uwolnić się 

od rutynowego podejścia do rozwiązywania pewnych zagadnień (zadanie 12). W od

różnieniu od polskich kolegów, angielscy uczniowie w wielu przypadkach popi

sali się dużą świeżością umysłu i nietypowym spojrzeniem na rozwiązywane za

dania. Polscy studenci natomiast zaprezentowali dość równy poziom i okazali 

się nieco lepiej przygotowani do swojej przyszłej pracy w szkole niż studenci 

angielscy.

5. Wskazania dla nauczycieli

Wydaje się, że z analizy przeprowadzonego eksperymentu można wysnuć następujące 

zalecenia:

1° Zwrócić uwagę uczniów na geometryczną interpretację pochodnej, wyko

rzystując ją przy:

(a) obliczaniu pochodnej funkcji w zadanych punktach,

(b) szukaniu punktów ekstremalnych i punktów przegięcia,

(c) wyznaczaniu punktów nieróżniczkowalności.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że uczniowie nie wiedzą lub nie 

pamiętają, jak geometrycznie przedstawia się pochodną (p. Tabela 1, zagadnienia 

8,11). Ich wiedza opiera się na następującej definicji pochodnej (A. Ehren- 

feucht i 0. Stande, 1968):

„Pochodną funkcji f w punkcie xQ nazywamy granicę ciągu ilorazów róż

nicowych

« x n)-f(x0 )

X -  Xn o
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jeżeli ta granica istnieje i jest wspólna dla wszystkich ciągów {x } takich,
A l n j
ueN xn^xo xn € *̂ * xn=xo"’ Po wProwaclzer,iu takiej definicji zwy-

n-oo
kle oblicza się pochodne prostych funkcji w zadanych punktach. Definicja taka 

jest odległa od tła geometrycznego pojęcia. Przyjmując ją za podstawę naucza

nia, należałoby jednak większą uwagę zwrócić na jej sens geometryczny. W szcze

gólności obliczeniom pochodnej mogłoby towarzyszyć wyznaczanie stycznej do wy

kresu funkcji w rozważanych punktach.

W zadaniu 5b (p. str. 68 ) część uczniów poprawnie wyznaczyła pochodną 

funkcji y=2x+l, ale mieli oni kłopoty z określeniem, jaka jest pochodna dla 

x=2. Być może skojarzenie pochodnej funkcji y=2x+l z obrazem stycznych do 

jej wykresu pozwoliłoby pokonać te trudności.

Natomiast w zadaniu 10 (p. str.69 ) nawet ci uczniowie, którzy poprawnie 

odpowiadali w przypaku (a) dowodząc, że nie istnieje granica ciągu ilorazów 

różnicowych dla x=4, nie potrafili powtórzyć podobnego rozumowania w pozos

tałych przykładach. Utrudnieniem był tu brak wzorów określających funkcje 

przedstawione na wykresach, ale gdyby odwołali się do stycznej do wykresu funk

cji w odpowiednich punktach, to być może pozwoliłoby to im odpowiedzieć pra

widłowo.

Nauczyciel mógłby omówić inne przykłady funkcji nieróżniczkowalnych w da

nym punkcie niż funkcja y=|x| (np. takie, jak w zadaniu 10).

Przed sformułowaniem warunku koniecznego istnienia ekstremum funkcji róż- 

niczkowalnej w danym punkcie uczniowie mogliby rozważyć przykładowo styczne 

do wykresów następujących funkcji: y=2x2-3x-5 dla x=3/4, y=6x2-6x dla

x=l/2, czy też y=2x3-3x2+5 dla x=0 i x=l. Zauważyliby, że styczne te są 

równoległe do osi 0X. Być może pomogłoby im to w sformułowaniu twierdzenia i 

lepszym zrozumieniu jego algebraicznego dowodu.

2° Przed wprowadzeniem geometrycznej interpretacji pochodnej przedyskuto

wać definicję stycznej do krzywej.

W szkole podstawowej uczniowie poznają definicję stycznej do okręgu 

(G. Treliński i E. Wachnicki, 1984) - jest to prosta, która ma z okręgiem 

jeden punkt wspólny. Uczniowie zauważają, że styczna nie przecina okręgu i 

uogólniają tę sytuację na przypadek innych krzywych. Styczna do krzywej jest 

więc dla ucznia prostą, która ma z tą krzywą jeden punkt wspólny i jej nie 

przecina. Definicja taka przeszkadza przy rozważaniu stycznej w punktach prze

gięcia.
Po wprowadzeniu pochodnej proponuje się inną definicję stycznej do krzywej 

- jest to prosta przechodząca przez punkt Ao(xQ,f(xo)) i taka, że tangens
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jej nachylenia do osi 0X równa się f "(x ) (A. Ehrenfeucht i 0. Stande,

1968). Definicję tę uzupełnia się uwagą, że nie obejmuje ona przypadku stycznej 

równoległej do osi 0Y.
Zgodnie z tą definicją, uczeń przystępujący do wyznaczania stycznej do wy

kresu funkcji w punkcie (xo,f(xQ)), powinien obliczyć pochodną funkcji dla 

x=x i narysować prostą przechodzącą przez punkt (xo,f(xQ)) o współczynniku 

kierunkowym równym f ( x o).

Często jednak uczniowie potrafią wskazać styczną bez obliczania pochodnej,

a potem na podstawie takiej stycznej odpowiedzieć, jaką wartość ma pochodna.

W związku z tym można uświadomić uczniom, że styczna w punkcie AQ(xo,f(xo))

jest granicą ciągu siecznych przechodzących przez punkty Aq i An , gdzie

A (x ,f(x )) i x -x . Udowodnienie, że dana prosta jest granicą ciągu siecz- n n n ) n o
nych wykraczałoby poza program szkolny, chodziłoby więc raczej o intuicyjne 

wskazywanie prostej granicznej.

3° Omówić różne przykłady ciągów siecznych i ich granic.

Wyniki przeprowadzonych badań (p. Tabela 1, zagadnienie 1) wskazują, że 

uczniowie mają trudności ze znajdowaniem granicy ciągu siecznych. Należałoby 

więc na to zagadnienie poświęcić więcej czasu. Można by rozważyć na przykład 

ciąg siecznych przechodzących przez punkty Ao(xQ ,f(xo)) i An(xn ,f(xn)) 

taki, że xq jest punktem ekstremalnym, punktem przegięcia dla funkcji f lub 

punktem nieróźniczkowalności tej funkcji.

4° Uświadomić uczniom, że pochodna jest liczbą, poprzez wprowadzenie ob

liczeń z użyciem kalkulatora (tak radzi również A. Orton w swojej pracy).

3° Podawać więcej przykładów zastosowań rachunku pochodnych w matematyce 

i poza nią.

6° Premiować nietypowe podejście do rozwiązywanych zadań, zachęcać do roz

wiązywania danego zadania różnymi sposobami.

Autorka dziękuje profesorowi R. Dudzie za dyskusję i udzielenie wielu 

cennych rad oraz mgr E. Mosiewicz za pomoc w przeprowadzeniu badań i sprawdza

niu prac.
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Aneks

ZADANIE 1.

Rysunek 1 przedstawia okrąg, punkt P na okręgu oraz sieczne przechodzące 

przez punkty P,Qp P,Q2; PjQj; P Ą ;  co się dzieje z sieczną PQ, 
kiedy Q zbliża się do P?

Rys. 1 Rys. 2

ZADANIE 2.
Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji y=3x-l;

(a) jaka jest wartość y, gdy x=a?

(b) jaka jest wartość y, gdy x=a+h?

(c) jaki jest przyrost y, gdy x rośnie od a do a+h?

(d) wyznacz iloraz różnicowy odpowiadający wzrostowi argumentu od a do 

a+h,



64 B. HEBDA

(e) jaka jest pochodna funkcji y=3x-l w punkcie x=2-̂ - i x=X?

ZADANIE 3.
Rysunek 3 przedstawia wykres funkcji y=3x2+l od x=0 do x=4,

(a) jaka jest wartość y, gdy x=a?

(b) jaka jest wartość y, gdy x=a+h?

(c) jaki jest przyrost y, gdy x rośnie od a do a+h?

(d) wyznacz iloraz różnicowy odpowiadający wzrostowi argumentu od a do 

a+h,

(e) wyznacz pochodną funkcji y=3x2+l w punkcie x=2^ i x=X.

ZADANIE 4.

Rysunek 4 przedstawia wykres pewnej funkcji od x=0 do x=6. Wyznacz 

iloraz różnicowy odpowiadający przyrostowi argumentu

(a) od 0 do 1,

(b) od 1 do 3,

(c) od 0 do 6.

ZADANIE 3.

W każdym z następujących przypadków oblicz pochodną funkcji w zadanych 

punktach

(a) y=x2-4x+l, x=l;

(b) y=2x+l, x=2;

(c) y=2x3+2, x=(-l);

(d) y=l/x, x=3.



ROZUMIENIE RÓŻNICZKOWANIA PRZEZ STUDENTÓW I UCZNIÓW 65

ZADANIE 6.

(a) Jaki wzór określa pochodną funkcji y=xn?

(b) Oblicz pochodne następujących funkcji: y=2x, y=3x3, y=4, y=2/x2.

ZADANIE 7.

Poniższy rysunek jest często używany przy wprowadzaniu definicji pochodnej 

funkcji w punkcie, jaka jest interpretacja geometryczna tego wzoru?

ZADANIE 8.

Wyjaśnij znaczenie każdego z następujących symboli:

(a) Ax,

(b) Ay,
(c) Ay /Ax ,
(d) dy/dx,

(e) jaki jest związek między Ay/Ax a dy/dx ?

ZADANIE 9.

Jeżeli przyjmiemy g=10 m/s2, drogę S mierzymy w metrach, czas t w 

sekundach, to drogę przebytą przez ciało spadające swobodnie w próżni 
obliczamy wg wzoru: S=5t2 ;

(a) wyznacz prędkość średnią tego ciała w czasie od tQ=3 do t^=7,

(b) wyznacz prędkość ciała w chwili t=5.

ZADANIE 10.

Czy funkcje, których wykresy przedstawione są poniżej (rys. 6), mają po

chodną w każdym punkcie należącym do dziedziny? Odpowiedź uzasadnij.
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Rys. 7
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ZADANIE 11.

Zaznacz te wartości x, dla których pochodna funkcji przedstawionej na 
wykresie jest równa 0 (rys. 7).

ZADANIE 12.

Suma długości boku trójkąta i wysokości opuszczonej na ten bok wynosi 

100 cm. Ile centymetrów powinien mieć bok, a ile wysokość, aby pole trój
kąta było największe?

PERCEPTION OF THE DERIVATIVE BY STUDENTS AND PUPILS 

S u m m a r y

A description of research on Polish high school and college students perception 

of the derivative, a presentation of the most common misconceptions and a com

parison of British and Polish results is given. Some suggestions for a mathem

atics teacher are included.


