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NAUCZANIE MATEMATYKI A NAUCZANIE TEORII MATEMATYCZNEJ

1. WSTĘP

Z okazji Międzynarodowego Kongresu Ma tea* tycznego w Warszawie w roku 

1983 odbyło się sympozjum na temat „aatea»tyka dla wszystkich", zorganizowane 

przez Międzynarodową Kaaisję do Spraw Nauczania Mateantyki. W przedmowie do 

tomu 6 Dydaktyki Matematyki, poświęconego w całości temu sympozjum, czytamy:

«Chodzi tu o wypracowanie koncepcji nowoczesnej matematyki szkolnej, 

uwzględniającej rozwój nauki oraz potrzeby i postępy techniki, ale równocześ

nie szeroko dostępnej, dopasowanej do przeciętnych możliwości percepcyjnych 

uczniów, pobudzającej i rozwijającej ich intelektualną aktywność. „Matematyka 

dla wszystkich” ma realizować ideę ^kształcenia przez ma tea» tyką«'szerokich 

mas, a nie wyuczania nie każdenj potrzebnych elementów matematyki".

Kształcenie szerokich mas - to przede wszystkim zadanie szkoły podstawowej, 

którą objęty jest ogół społeczeństwa, i głównie z tym poziomem wiążemy problem 

„matematyki dla wszystkich”. Jectiak współcześnie także szkolnictwo drugiego po

ziomu ma również charakter szkoły masowej. Według Małego Rocznika Statystyczne

go 1982, w roku szkolnym 1981/82 do wszystkich typów szkół średnich dla niepra

cujących uczęszczało 906 tysięcy uczniów, co stanowi około 34 procent grupy 

wiekowej 15-19 lat. Tak znaczny udział młodzieży w kształceniu się na tym po

ziomie zmusza do rozważania probleau „matematyki dla wszystkich” także w odnie

sieniu do niego.

Aktualna sytuacja w nauczaniu matematyki jest bardzo daleka od zarysowanej 

w ten sposób idei powszechnego kształcenia przez matematykę. W tymże tamie 

„Dydaktyki Mateantyki" Zofia Krygowska (1986), omawiając trzy poziomy celów 

nauczania matematyki pisze: „Pewne nasze badania ujawniają, że uczenie się ma

tematyki przez niektórych uczniów nie tylko nie rozwija u nich postaw i zachowań 

drugiego poziomu [tj. specyficznych dla aktywności matematycznej, z ob. Z. Kry

gowska 1981, s. 47-49], ale utrwala to, co nazywamy z degenerowanym formalizmem
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i co charakteryzuje się nieobecnością w myśli ucznia semantycznego sensu termi

nów i symboli i chaosem w stosowaniu reguł syntaktycznych (a liczba tych uczniów 

nie jest tak mała, by z punktu widzenia społecznego ignorować to zjawisko)". 

Hassler Whitney (1987) jeszcze surowiej ocenia obecny stan nauczania matematy

ki: „Rozumowanie matematyczne staje się coraz ważniejsze w wielu dziedzinach; 

stwarza to potrzebę doskonalenia się uczniów w takich rozumowaniach. Muszę oni 

w dodatku nauczyć się kontrolować wyniki swojej pracy, dostrzegać powiązania' 

z innymi aspektami zagadnienia oraz komunikować się w tych sprawach z kolegami 

i innymi osobami. Tak więc najważniejszym celem uczenia się matematyki musi być 

rozszerzenie u uczniów ich naturalnych umiejętności rozumowania, szczególnie 

w tych dziedzinach, gdzie ceni się w nim ścisłość. Musi tu być włączone myśle

nie twórcze i krytyczne, coraz pełniejsza kontrola własnej pracy, dostrzeganie 

związków z rzeczami pokrewnymi i coraz większa sprawność w komunikowaniu się 

z innymi. (...) A tymczasem w przeciętnej klasie uczniowie są skupieni zupeł

nie na czym innym. Na przeciętnej lekcji matematyki uczeh próbuje zazwyczaj 

zapamiętać poszczególne schematy myślowe, nie zważając zupełnie na rozumowania, 

z których te schematy się wywodzą. Zgubiona zostaje w ten sposób sama istota 

tego procesu. Mówiąc po prostu, uczniowie zwykle próbują zapamiętać szeregi słów 

i symboli, nie zastanawiając się nawet nad tym, czy one cokolwiek znaczą. Efekty 

takiej nauki są, oczywiście, zupełnie bezużyteczne. (...) Główna przyczyna tego 

nieszczęścia jest z pewnością następująca. Nauczanie podające ma wpływ bardzo 

negatywny. Powoduje ono, że słuchacz skupia się na słowach nauczyciela, myślach 

nauczyciela, a nie własnych. Tak więc o ile słuchacz nie ma czasu i swobody na 

przemyślenie tego, co usłyszał, porównanie tego z wiadomościami, które poznał 

wcześniej, a także z własnym doświadczeniem w danej dziedzinie - zagubi sens 

bądź wcale go nie uchwyci. W szkole prawie wszystkiego się n a u c z a  , brak 

zaś czasu i swobody, które są niezbędne dla przyswojenia nauczanej wiedzy". 
(Whitney 1987).

„Matematyka dla wszystkich" odpowiadająca współczesnemu zapotrzebowaniu na 

ścisłe rozuaowenie w każdej niemal dziedzinie - to zatem nie tyle specjalnie 

dobrane treści, co octaienny od niemal powszechnie praktykowanego styl naucza

nia: taki, w którym dominowałaby samodzielna, twórcza, swobodna praca uczniów 

nad eksploracją różno rosłych sytuacji problemowych, w którym swobodna wymiana 

myśli między uczniami i między uczniem a nauczycielem zajęłaby miejsce monologu 

lub (*J8S i -monologi necczyciela. Jest jasne, że taka zmiana stylu nauczania jest 

daleko trucfriiejsza do osiągnięcia niż wymiana nauczanych treści na nowe. Nie 

tylko bowiem wymaga ona od nauczyciela rezygnacji z przyswojonych w ciągu lat 

nawyków i Miraż ani a się niejako od nowa do pracy z uczniami. Proponowany styl
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nauczania Jest dla nauczyciela trudniejszy: współpraca z uczniaa1 pracującymi 

nad zadaniami wymaga stałej koncentracji i podzielności uwagi, szybkiego rea

gowania na nieprzewidziane propozycje i pytania, odbierając przy tym poczucie 

bezpieczeństwa, Jakie daje autorytarny stosunek do uczniów. To przekształce

nie - czy raczej stopniowe przekształcanie - stylu nauczania może być znacznie 

ułatwione przez oparcie pracy w klasie na podręczniku, którego struktura za

chęcałaby do nauczania zgodnego z proponowanym podejściem.

Z taką właśnie intencją został napisany podręcznik matematyki dla klasy 

I liceum profilu podstawowego, którego autorami są: Marek legutko, Maria Lę

gu tko i Stefan T u m a u ^ .  Stanowi on konstrukcję zupełnie nową, niepodobną do 

zawartości i iśtładu tradycyjnych podręczników szkolnych. W tworzeniu podręcz

nika autorzy kierowali się wypracowaną wcześniej koncepcją nauczania. Zachętę 

do radykalnego zerwania z obowiązującym dotąd kanonem otrzymali autorzy od 

uczestników sympozjum 1CMI w Kuwejcie w roku 1986 na temat „Matematyka szkolna 

w latach 1990". W sprawozdaniu z niego czytamy: «... podręcznik (do którego 

zalicza się drukowane materiały do lekcji) przeszedł w ostatnim dwudziestole

ciu zadziwiająco małe zmiany; pod względem wizualnym notuje się pewien postęp, 

ale w głębszych warstwach niewiele było istotnych zmian. Jaka jest przyszłość 

podręcznika w latach 1990?” (School mathematics in the 1990s, 1986, str. 77). 

Proponowana konstrukcja stanowi próbę znalezienia częściowej odpowiedzi na to 

pytanie.

Budowę podręcznika omówimy tu jedynie w dużym skrócie; będzie jej poświę

cona odrębna praca. Podręcznik składa się z trzech części o różnym przeznacze

niu dydaktycznym, jednak wszystkie w zamierzeniu służące do pracy uczniów, kie

rowanej przez nauczyciela bądź samodzielnej. Część pierwsza to ZADANIA, ułożo

ne w sekwencje stanowiące jetfiostki dydaktyczne. Ma to ułatwić nauczycielowi 

prawidłową organizację nauczania, bez potrzeby sięgania do innych źródeł i pra

cochłonnego dobierania zadań do każdej lekcji. Część druga to LEKTURY, będące 

tekstami o różnym stopniu trudności i różnorodnej zawartości merytorycznej, od 

populamonaiśuMego i interdyscyplinarnego wprowadzenia po ścisłą prezentację 

fragmentów teorii. Głównym przeznaczeniem lektur jest naiśta rozimienia i przy

swajania treści matematycznych na podstawie samodzielnie przeczytanego tekstu. 

Wreszcie część trzecia to SŁOMNIK, zawierający potrzebne uczniowi do rozwiązy

wania zadań i studiowania lektur wiadomości, ułożone alfabetycznie, z zachowa

niem stylu i budowy leksykom. Będący głównie źródłem informacji, słownik sta

nowi także materiał do naiśti rozimienia tekstu naukowego.

^ W  artykule odwołujemy się do tej wersji podręcznika, Jaka w listopadzie 
1987 roku została oddana w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych.
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2. MATEMATYKA JAKO NAUKA I JAKO PRZEDMIOT NAUCZANIA W SZKOLE ŚREDNIEJ

Tradycyjnie nauczanie matematyki w szkole średniej, rozpoczynającej się 

w Polsce po sześciu, siedmiu, czy - ostatnio - ośmiu latach nauki w szkole pod- 

stawowoj, jest przede wszystkim nauczaniem pewnej teorii matematycznej, wyłożo

nej w podręczniku przez autora-matematyka. Najwyraźniej jest to widoczne w ge

ometrii, ktdra do tej pory była zawsze prezentowana uczniom w ujęciu globalnie 

dedukcyjnym, determinującym niemal całkowicie sformułowania definicji i twier

dzeń, ich kolejność, oraz przebieg dowodów. Także jednak algebra jest traktowana 

w szkole jako system gotowych 1 niezmiennych - bo „doskonałych" - reguł rachunku 

symbolicznego i metod rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Takie traktowa

nie matematyki jako przedmiotu nauczania w szkole średniej nie stoi bynajmniej 

w sprzeczności z postulowanym przez współczesną dydaktykę nauczaniem problemo

wym. Dzięki odpowiednio sformułowanym problemom doświadczony nauczyciel może 

prowadzić uczniów do quasi-samodzielnego odkrywania kolejnych cegiełek teorii 

czy metod rozwiązywania zadań, co wielokrotnie obserwowano. Dlaczego więc pro

blemowe nauczanie ustalonej teorii matematycznej jest w praktyce niezmiernie 

rzadko stosowane? Nauczyciel ma jasno wytyczoną drogę, którą chciałby poruszać 

się z uczniami możliwie najszybciej, bez ryzyka zboczenia z niej i niepotrzebnej 

straty czasu. Teoria jest też wymagająca: materiału do opanowania jest dużo, 

jego selekcja jest trodna, a dla nauczyciela, który nad całością teorii nie pa

nuje - ryzykowna; obowiązują także określone reguły ścisłości języka i sformi- 

łowań. Czynniki te, w mocno zróżnicowanych i licznych klasach, przy znacznym 

obciążeniu uczniów nauką kilkunastu przedmiotów, a więc zredukowanym do minimum 

czasie pracy domowej, prawie wymuszają stosowanie metod nauczania sprowadzają

cych się do przekazu wiadomości i egzekwowania wykonania ćwiczeń dla ich utrwa

lenia. Brakuje już czasu i motywacji dla rozwiązywania problemów, refleksji, 

innego spojrzenia na wyuczone definicje, twierdzenia, dowody. Wynikiem takiego 

nauczania jest u większości uczniów powierzchowna i nietrwała znajomość frag

mentów teorii, bez głębszego zrozumienia istoty i roli definicji w precyzowaniu 

znaczenia pojęć oraz déditeji jako drogi ostatecznego ustalania «tematycznej 

prawdy, a w przypadaj nauczania teorii aksjommtycznej - także bez głębszego 

rozumienia istoty i roli aksjomatyki oraz dedukcyjnej struktury teorii.

Przekonuje o tym następująca obserwacja. Kilku grupom nauczycieli szkół 

średnich przypomniano poniższe zadanie z podręcznika Zofii Krygowskiej, Geome
tria dla klasy I i II liceum:

Udowodiij, że dwie cięciwy okręgu równo oddalone od środta tego okręgu
są przystające.
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by polegać wyłącznie na ich definicyjnej charakterystyce, a w badaniu ich włas

ności i związków wzajemnych - na dedukcji. Przy tym w tworzeniu pojęć i wykry

waniu ich własności definiowanie i dowodzenie często motywują się wzajemnie: 

definicja staje się potrzebna wtedy, gdy chcemy udowodnić intuicyjnie wykrytą 

własność intuicyjnie poznanego pojęcia; intuicyjnie oczywistą własność trzeba 

udowodnić, gdy pojęcie intuicyjne, którego pierwotnie dotyczyła, zostało zde

finiowane, nie jest więc już tym samym pojęciem. W procesie tym całkowita swobo

da wyboru definicji i przesłanek wyjściowych przeplata się z surową dyscypliną 

bezwzględnego uznawania logicznych konsekwencji podjętych decyzji. Głębokie 

zrozumienie, poznanie i operatywne przyswojenie tych interakcji definicji i 

dowodu oraz swobody i dyscypliny uważamy za najważniejszy metodologiczny cel 

nauczania matematyki. Jego realizacja nie jest łatwa w drodze przyswajania 

przez uczniów ustalonej, gotowej teorii; konieczny tu jest bowiem autentyczny 

udział uczniów w tworzeniu matematyki: intuicyjnym tworzeniu pojęć, wykrywaniu 

ich intuicyjnych własności, definiowaniu i dowodzeniu. Można to osiągać przez 

problemowe nauczanie teorii matematycznej; jednak naszym zdaniem skuteczniejsze 

jest - ze względu na ten cel - podejście w pełni otwarte, a więc nie zoriento

wane na żadną ustaloną teorię.

Poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie przez uczniów wymienionych cech 

metody matematycznej musi się dokonać w kontekście kilkunastu innych przertniotów 

nauczania, metodologicznie radykalnie się różniących od matematyki i dających 

znacznie mniej okazji do odkryć i małej twórczości. Nawet bowiem lekcje fizyki, 

w których często występują elementy dedukcji zbliżone do dedukcji matematycz- 

nej » stały się współcześnie przede wszystkim werbalnym przekazem aktualnego ka

nonu wiedzy o fizycznych własnościach materii. Przerwa między lekcjami różnych 

przeplotów to dla ucznia zawsze granica ómj światów i jej przekroczenie wymaga 

adaptacji, MprzełączeniaN myślenia na inny tor. (Od umiejętności takiego szyb

kiego -przełączania się- zdaje się zresztą w dużej mierze zależeć powodzenie 

szkolne.) Przerwa dzieląca lekcję matematyki od innych lekcji to w tej metafo

rze granica między światem i antyświatem. Tak radykalne Mprzełączenie" myślenia 

dla wielu uczniów okazuje się zbyt trudne i w efekcie rygory matematyki pozos
tają dla nich niezrozumiałe.

Sądzimy, że przyswojenie metody matematycznej w scharakteryzowanym wyżej 

rozsianiu byłoby dostępniejsze i dałoby się z lepszym skutkiem realizować 

w szkole, gdyby zostało świadomie rozłożone na następujące trzy poziomy:

p o z i o m  1 - definicja rozumiana jako ogólny opis (w przeciwień

stwie do charakterystyki pojęcia za pomocą przykładów); dowód rozumiany
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jako argument ogólny (w przeciwieństwie do przekonania na podstawie spraw

dzenia kilku przypadków szczególnych);

p o z i o m  2 - definicja rozumiana jako określenie znaczenia za pomocą 

innych pojęć (w przeciwieństwie do jakiegokolwiek ogólnego opisu); dowód 

jako rozumowanie odwołujące się do wcześniej sformułowanych definicji' i 

twierdzeń (w przeciwieństwie do jakiegokolwiek argumentu ogólnego);

p o z i o m  3 - definicja i dowód w zwykłym rozumieniu globalnie-deduk- 

cyjnej teorii matematycznej.

Uważamy, że w kształceniu masowym dążyć należy do osiągania przez ogół 

uczniów pierwszego poziomu rozumienia metody matematycznej w szkole podstawowej 

i drugiego poziomu w szkole średniej. Działania zmierzające do przyswojenia 

pełnego znaczenia dedukcji, tj. osiągnięcia trzeciego poziomu jej rozumienia, 

dotyczyć powinny tylko uczniów okazujących szczególne zainteresowanie dedukcyj

nym aspektem matematyki.

Jak pokazują obserwacje prowadzone w klasach, a także wyniki egzaminów 

wstępnych na studia matematyczne, wielu uczniów liceum nie osiąga nie tylko 

drugiego poziomu rozumienia definicji i dowodu, ale nawet niezupełnie pewnie 

rozumie je na poziomie pierwszym; świadczy o tym częste odwoływanie się do przy

kładu dla wyjaśnienia znaczenia pojęcia lub uzasadnienia prawdziwości twierdze

nia.- Jednocześnie zaś ci uczniowie są programem nauczania zobligowani do przy

swojenia tekstów licznych definicji i dowodów, co - w przypadku uczniów pil

nych - prowadzi pozornie do przyswojenia teorii wraz z jej dedukcyjną struktu

rą, w rzeczywistości zaś często do bardzo krótkotrwałej zdolności reprodukowania 

jej językowej, formalnej reprezentacji przy jednoczesnym całkowitym lub częś

ciowym nierozumieniu elementów matematycznej metody.

Z powyższych względów sądzimy, że konieczna jest świadoma rezygnacja z dro

gi pozornie z naukowego punktu widzenia najwłaściwszej - nauczania teorii usta

lonej i sprawdzonej pod względem matematycznej poprawności, jako drogi niesku

tecznej dla prawdziwego matematycznego kształcenia uczniów. Proponujemy zamiast 

tego organizowanie uczenia się matematyki przez odpowiednio ustrukturowane 

serie zadań, w tym zadań wprowadzających w różnorodne sytuacje problemowe cał

kowicie otwarte, tj. nie stanowiące jedynie drzwi wejściowych do następnej 

sali w gmachu teorii, po którym uczeń jest oprowadzany przez nauczyciela; sy

tuacji, w których można naprawdę samemu definiować według potrzeb dedukcji 

i naprawdę dedukować z własnych definicji.
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3. ZADANIA I SYTUACJE PROBLEMOWE

Na przykładzie wybranych zadań i lektur z naszego podręcznika (zob. roz

dział 1 tej pracy) pokażemy, jak rozumiemy nauczanie metody matematycznej nie 

związane z ustalonym naprzód ujęciem'teoretycznym. Symbolem [z]  oznaczono za

dania, symbolem [ Q  - fragmenty lektur.

3 . 1 .  D e f i n i o w a n i e  i k o r z y s t a n i e  z d e f i n i c j i

Przykład 1. [7] W pewnym zadaniu jest mowa o wielokącie. Oto lista nie

których informacji o bokach, kątach, przekątnych i symetriach w tym wieloką

cie:

I. Wszystkie boki są przystające.

II. Jest to figura środkowo-symetryczna.

III. Ma osie symetrii.

Zbadaj, czy dla rombu wszystkie te informacje są prawdziwe. Czy możesz 

być pewien, że ten wielokąt Jest rombem?

Podano Jeszcze dwie informacje o tym wielokącie:

IV. Jest to czworokąt.

V. Przekątne przecinają się pod kątem prostym.

Czy prawdziwość informacji:

a) od I do IV, b) od II do IV, c) od II do V, 

wystarczy do rozpoznania rombu? Jeśli nie, to podaj odpowiedni kontrprzykład. 

Jeśli tak, to w uzasadnieniu posłuż się definicją -romtx/5\  Podaj inny niż 

w tej definicji zestaw informacji wystarczających do rozpoznania rombu; zapro

ponuj nową definicję rombu. Q

Pierwsza część tego zadania ma spowodować rozróżnienie przez uczniów włas

ności obiektu matematycznego i własności charakteryzujących ten obiekt, wyróż

niających go jednoznacznie spośród innych obiektów danej rodziny. W drugiej 

części zadania użyto słowa ..rozpoznać", którym posługujemy się w podręczniku 

często; ma ono zawsze sens «rozpoznać niezawodne", co w języku logiki znaczy, 

że cechy «po których rozpoznajemy" obiekt są warunkami wystarczającymi do zali

czenia obiektu do «rozpoznanego" zbioru. (Do znaczenia tego słowa wrócimy 

w 3.3). Trzecia część zadania żąda uzasadnienia odpowiedzi, przy czym odpowiedź 

pozytywna ma być uzasadniona na podstawie definicji rombu odszukanej w słowni-

Symbol - jest odesłaniem do hasła w słowniku.
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ku. Jest to definicja, którą uczeń może pamiętać ze szkoły podstawowej. Będzie 

to ważny moment nawiązania do wiadomości zdobytych na poprzednim szczeblu nau

czania, do czego przywiązujemy dużą wagę. Uważamy bowiem, że zachowanie ciągłoś

ci wiedzy pomiędzy szkołą podstawową i średnią, dające uczniowi świadomość sta

łego postępu, a przez to zaufanie do swojej wiedzy i wiarę w siebie, jest waż

niejsze od zachowania logiczno-matematycznej struktury wiedzy budowanej w szkole 

średniej od nowa, na rzekomo „wyższym poziomie". Wreszcie ostatnie polecenie 

zadania - to propozycja samodzielnego sformułowania definicji rombu przez wyko

rzystanie wyników poprzednich analiz. Celem dydaktycznym jest tu nie tylko ćwi

czenie w redagowaniu tekstu definicji, ale przede wszystkim uświadomienie ucz

niowi, że definicja może wykorzystywać jakiekolwiek cechy jednoznacznie charak

teryzujące obiekt, a nie tylko te, które doprowadziły do jego wyróżnienia czy 

konstrukcji.

Przykład 2 . jT| Oceń podane niżej określenia.

a) Trójkątem równobocznym nazywamy trójkąt, w którym wszystkie kąty i 

wszystkie boki są przystające.

b) Równoległobokiem nazywamy wielokąt, w którym przeciwległe boki są równe 

i równoległe.
c) Sześcianem nazywamy wielościan, który ma sześć przystających ścian.

d) Czworokątem ostrokątnym nazywamy czworokąt wypukły, który ma wszystkie 

kąty ostre. jT]

Przez „ocenę" określenia należy tu rozumieć nie waloryzację (dobre - błęd

ne), ale krytyczną analizę w różnych aspektach. Tak więc nie wystarczy powie

dzieć o określeniu a), że jest „nadmierne" (uczniowie nie znają zresztą tego 

terminu), ale przedyskutować zalety i wady tej „nadmierności". Definicja nad

mierna dostarcza dodatkowej informacji o definiowanym obiekcie, co może się 

okazać dogodne np. przy rozwiązywaniu niektórych zadań. Gdy jednak definicja ma 

być użyta do rozpoznania obiektu - tym lepiej, im mniej zawiera ona koniecznych 

do sprawdzenia warunków; wtedy definicja nadmierna niepotrzebnie utrudnia zada

nie. Ponieważ definicje matematyczne służą przede wszystkim do tego ostatniego 

celu, więc staramy się formułować je w sposób możliwie „oszczędny".

Określenie b) tak bardzo przypomina standardową definicję równoległoboku, 

że łatwo przeoczyć, iż mowa o wielokącie, a nie o czworokącie. Odkrycie tego 

uprzytomni, że „wielokąt równoległoboczny", to co innego niż równoległobok, a 

więc że sens tej obrazowej nazwy jest w końcu umowny. Ale nawet po wprowadze

niu poprawki (tj. zamianie słowa „wielokąt" na „czworokąt") sformułowanie to
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jest nie jednoznaczne : czy chodzi o k a ż d e  dwa, czy o jakieś dwa boki prze

ciwległe? Przy pierwszej interpretacji mamy definicję nadmierną. Należy więc 

przypuszczać, że jej autor miał na myśli tę drugą interpretację, lecz wyraził 

się nie dość precyzyjnie.
Szybko się orientujemy, że tak rozumiana definicja nie jest nadmierna: ani 

równoległość ani równość dwu boków nie wystarcza, by czworokąt niezawodnie uznać 

za równo 1 egłobok. Czy jednak równoległość i równość do tego wystarczą? Rzecz 

jasna, wymaga to zbadania, a następnie - ewentualnie - dowodu; byłby to dowód 

równoważności nowej definicji z dawniejszą. Podobna analiza przeprowadzona z 

uczniami wskaże im konieczność krytycznego czytania tekstu matematycznego, do

chodzenia jego właściwego znaczenia, a niekiedy także uzupełniania lub popra

wiania; ostrzeże ich przed błędnym przeświadczeniem, że podręcznik matematyki 

zawiera jedynie sformułowania wzorcowe, które można i należy bezkrytycznie cy

tować.

Powiedzieliśmy o dowodzie jako „ewentualności” , gdyż zadanie można rozwią

zywać na różnych poziomach rozumienia przez uczniów prawdy matematycznej. Na 

poziomie pierwszym - według podziału przedstawionego w rozdziale 2 tej pracy - 

wystarczy, iż uczniowie spostizegą, że gdy „dwa odcinki dowolnie przesuwamy 

względem siebie nie zmieniając ich długości i tak, by pozostawały równoległe, 

to wolne ich korice też są zawsze na prostych równoległych". Choć oczywiście 

nie jest to dowód, jest lepiej, gdy uczeó, który jeszcze nie zrozumiałby dowo

du, tak właśnie poglądowo zbada sytuację i podobnie uzasadni swój wniosek, niż 

gdy zapamięta gotowe, a nierozumiane, choć matematycznie poprawne rozwiązanie. 

Do zadania tego można zaś wrócić (zresztą nie jeden tylko raz) wówczas, gdy 

rozimiienie przez uczniów pojęcia dowodu wzniesie się na wyższy poziom, oraz 

gdy będą dysponowali środkami do przeprowadzenia tego dowodu.

Reakcja ucznia na określenie c) będzie testem rozróżniania przez niego 

warunku koniecznego od warunku wystarczającego. Gdy zaś uzna, że odpowiedź 

jest nieoczywista - natrafi na trudność. Nie wiadomo bowiem a priori, że nie 

można skonstruować wielościanu o sześciu przystających ścianach nie będących 

kwadratami. Być może, najpierw przyjdzie mu na myśl prostopadłościan o ścia

nach przystających niekwadratowych. Próba konstrukcji takiego prostopadłościanu 

prowadzi do wniosku, że musiałby on mieć (frfie ściany kwadratowe, nieprzystają

ce do pozostałych. To dowodzi, że taki prostopadłościan nie istnieje. A więc 

proponowane określenie jest poprawne? Przecież nie musi to być prostopadłoś

cian. Odpowiednią bryłę otrzymamy sklejając podstawami dwa jednakowe czworo

ściany. Określenie, *darew pierwotnemu przypuszczeniu, jest więc niepoprawne. 

Zadanie stwarza więc naturalną sytuację motywującą weryfikowanie definicji,
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dedukowanie, sprawdzanie, czy zostały uwzględnione wszystkie przypadki, i uzu

pełnianie dowodu, a więc autentycznie twórcze postępowanie matematyczne. Rozumo

wanie to jest przy tym w pełni dostępne dla przeciętnego ucznia klasy I.

Wreszcie określenie d) jest pułapkę dla ucznia łatwo sugerującego się 

formalną analogią, nie dość odpornego na jej pokusę. W tym przypadku jest to, 

oczywiście, analogia z definicją trójkąta ostrokątnego.

Przykład 3. 0 Klasyfikacja równoległoboków. Równoległoboki klasyfikujemy 
zwykle według równości sąsiednich boków lub kątów (przeciwległe boki i kąty są 

zawsze równe - dlaczego?^). Na poniższym grafie (rys. 2) przedstawiono kolej

ne zastosowanie obydwu tych klasyfikacji.

Równoiegłobok

równer
romb

sąsiednie boki

7— 7 nierówne

rownoleątobok
nierównoboczny

równe

sąsiednie kąty

7— 7
kwodrat

nierówne

_ l
romb
nierównokgtny

sąsiednie kąty

równe 7 nierówne

prostokąt
nierównoboczny

równotegtobok
nierównoboczny
nierównokgtny

Rys. 2

Możesz wykorzystać ten graf do sformułowania definicji poszczególnych typów 

równoległoboków. Na przykład prostokąt to równoległobok, w którym sąsiednie 

kąty są równe (sprawdź!).

(4)Pytanie to jest w podręczniku umownym hasłem wskazującym na potrzebę 
uzasadnienia poprzedniego zdania.
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Ten fragment lektury pokazuje, na czym polega problemowy charakter tej 

części podręcznika. Informacje sę tu często opatrywane pytaniem „dlaczego?" 

lub poleceniem „sprawdź!", na które uczniowi uważnemu odpowiedzieć nie jest 

trudno. W tym przypadku uzasadnienie własności, której dotyczy pytanie, znajdu

je się na poprzedniej stronie tekstu; o ile więc uczert je przeczytał - powinien 

bez trudu przypomnieć. Jednak najistotniejszy dydaktyczny aspekt tego fragmentu, 

na który chcemy zwrócić uwagę, to sugestia wykorzystania klasyfikacji do defi

niowania rodzajów równoległoboków. Swoboda, z jaką można dobierać własności 

definiujące obiekt, to tylko jedno oblicze twórczości w zakresie pojęć matema

tycznych. Drugie oblicze tej twórczości - to umotywowany wybór wśród tych nie

zliczonych możliwości. Można się w nim kierować komfortem dedukcji, prostotą 

sformułowania, konstruktywnym charakterem warunku definicyjnego itp. W cytowa

nym fragmencie proponuje się uczniowi tworzenie definicji według wspólnej zasa

dy, którą jest tutaj jednolita klasyfikacja równoległoboków. Umiejętność jed

nolitego definiowania ma znaczenie wykraczające poza matematykę.

Przykład ». Jedną z dróg w najbardziej naturalny sposób wiodących ucznia 

ku tworzeniu i definiowaniu pojęć jest analogia. Jest ona też wielokrotnie wy

korzystywana w naszej propozycji. Oto przykładowe zadanie. 

m  Półprosta AB" na prostej i półpłaszczyzna aß" na płaszczyźnie są figurami 

analogicznymi. Co jest na płaszczyźnie figurą analogiczną do odcinka AB na pro

stej? Jeśli nie spotkałeś się dotąd z tą figurą, to zaproponuj jej definicję 

i oznaczenie. ( U w a g a  : Odpowiedzi mogą być różne!) [z~l

Zadania typu „Utwórz przez analogię..." są bardzo otwarte w tym sensie, 

że liczba rodzajów obiektów, które spełniają warunki zadania, jest bardzo duża. 

To bogactwo, wraz z nieokreślonością drogi poszukiwania czy konstruowania żąda

nych obiektów, sprawia wielu uczniom dodatkową trudność. W cytowanym zadaniu 

krąg poszukiwać został radykalnie zmniejszony, a sposób konstrukcji obiektu 

sprecyzowany przez wskazanie innej*pary obiektów analogicznych. Uczeń zanali

zuje więc przede wszystkim, na czym polega analogia wskazanych obiektów, a na

stępnie według niej skonstruuje żądany obiekt. Rozwiązanie nie jest zresztą 

wcale jednoznaczne: analogię półprostej i półpłaszczyzny można zinterpretować 

np. w taki sposób, że fi^jrą analogiczną do odcinka będzie półkole, lub tak, 

że będzie to część wspólna ómj półpłaszczyzn o równoległych krawędziach i 
przeciwnych zwrotach.

Przykład 5. M tradycyjnym podręcznikowym wykładzie teorii każdy termin 

może być zdefinimany tylko raz. Czytelnik nie ma.więc okazji zobaczyć i porów-
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nać kilku definicji tego samego pojęcia. Niektóre „lektury" proponowanego przez 

nas podręcznika są raczej swobodnymi gawędami o matematyce, w których nie obo

wiązują rygory wykładu matematycznego. Oto fragment jednej z początkowych lek

tur na temat geometrii, gdzie m.in. wyjaśnia się sens i rolę definicji, pokazu

jąc i porównując kilka definicji kwadratu.

I D  Pojęcie figury geometrycznej

Figury wokół nas. Znane figury geometryczne: koło, kula, odcinek, prosto

kąt, prostopadłościan - to kształty przedmiotów spotykanych na każdym kroku*. 

Każde dzieło sztuki graficznej, rzeźbiarskiej czy architektonicznej ma też pe

wien kształt; można w nim również widzieć figurę geometryczną. Każda figura 

(każdy kształt) jest schematem przedmiotów realnych i jego wynik myślowej idea- 

lizacji tych przedmiotów jest obiektem abstrakcyjnym. 0 figurze można więc myś

leć i mówić, nie można jej dotknąć ani zobaczyć. Rysunki i modele figur nie są 

figurami. Rysunek prostokąta tylko reprezentuje prostokąt, podobnie jak słowo 

„prostokąt" albo symbol „ABCD". Patrząc na konstelacje niebieskie też „widzimy" 

(a raczej tworzymy w wyobraźni) różne figury geometryczne, które przecież z ma

terialną budową kosmosu niewiele mają wspólnego.

Figury jako pojęcia matematyczne. Abstrakcyjny przedmiot myśli staje się 

pojęciem matematycznym, gdy zostanie zdefiniowany (inaczej: określony). Będzie

my definiować figury geometryczne i inne pojęcia geometrii. Nie byłoby jednak 

możliwe zdefiniowanie wszystkich pojęć, którymi będziemy się tu posługiwać. 

Wiele z nich.znasz i na tej znajomości będziemy polegać. Definicje, a także 

inne wyjaśnienie znaczenia wielu słów znajdziesz w słowniku na kortcu tej książ

ki.

Definicje figur geometrycznych. Definiując figurę geometryczną często po

dajemy c e c h y  w y r ó ż n i a j ą c e  tę figurę spośród innych figur lub 

s p o s ó b  k o n s t r u k c j i  t e j  f i g u r y  z innych figur.

Ilustrują to nast®xjjące definicje kwadratu.

D.l Kwadrat jest to prostokąt o wszystkich bokach równych.

D.2 Kwadrat jest to zbiór punktów, których współrzędne x, y w pewnym ukła

dzie kartezjartskim spełniają warunki:

0 <  x <  1 i 0 <  y <  1 .

D.3 Kwadrat jest to część wspólna dwóch prostopadłych pasów tej samej sze

rokości (rysunek 3).
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y

1

• B

•A
i - -Ł._-I---- 1---- 1-----£>■
1 X

Rys. 3
0.4 Kwadrat jest to figura otrzymana w wyniku następującej konstrukcji:

- obieramy dwie proste prostopadłe k i l ,  które przecinają się w punk

cie 0,
- odkładamy odcinki OA i OA* na prostej k oraz odcinki OB i OB' na pro

stej 1 , wszystkie tej samej długości,

- łączymy kolejno punkty A, B, A', B*; czworokąt ABA'b ' jest kwadratem.

Figura geometryczna jako zbiór punktów. Definicja 0.2 mówi wprost, a defi

nicja D.3 pośrednio, że kwadrat jest pewnym zbiorem punktów. Każdą figurę bę

dziemy uważać za zbiór punktów, nawet wówczas, gdy wprost nie mówi o tym defi

nicja. Także odwrotnie, każdy zbiór punktów uznamy za figurę. Takie traktowanie 

figur pozwala m.in. wykonywać na nich bez ograniczeń -działania mnogościowe, tj. 

tworzyć ich sumę (U), iloczyn (0) i różnicę (\).

Figury takie, jak prosta, wielokąt, koło, składają się z nieskończenie wielu 

punktów. Figura może się też składać ze skończonej liczby punktów, np. pięciu, 

dwu, a nawet jednego. Może też być zbiorem pustym; nazywamy ją wtedy figurą pus

tą. Figura pusta jest pojęciem potrzebnym choćby po to, by każde działanie mno

gościowe na figurach było zawsze wykonalne. [T]

Tekst ten nie ma być - jak można by sądzić - wprowadzeniem do geometrii. 

Przeciwnie, będzie on w myśl naszej koncepcji metodycznej przeczytany przez ucz

niów po pracy nad licznymi zadaniami, gdzie będą oni mieli wiele okazji do kon

frontowania pojęć matematycznych z rzeczywistością materialną, do definiowania 

i korzystania z definicji. Lektura ta będzie więc raczej podsumowaniem doświad

czeń uczniów. Będzie ona też jednocześnie testem ich rozumienia tekstu matema

tycznego; test ten - jak łatwo przewidzieć - nie zawsze wypadnie pozytywnie. 

Każdą z definicji 0.1 - 0.4 trzeba bowiem zanalizować i sprawdzić, że rzeczywiś

cie określa kwadrat; potem skonfrontować z wstępem mówiącym o dwu sposobach de

finiowania figur; wreszcie znaleźć w nich informację, że kwadrat jest zbiorem 

punktów. Tekst daje też nauczycielowi okazję do zwrócenia uczniom uwagi na za-
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sadniczą zmianę rozumienia figury spowodowaną jej określeniem mnogościowym: 

wszak skończony zbiór punktów drastycznie kłóci się z potocznym rozumieniem fi

gury. Przyjęcie nowej konwencji będzie wtedy aktem świadomym, połączonym z ro

zumieniem jej wad i zalet oraz ograniczenia przez nią wiarygodności dotychcza

sowej intuicji.

3 . 2 .  O d k r y w a n i e  i f o r m u ł o w a n i e  t w i e r d z e ń

Przykład 1 . Jedną z dróg prowadzących do odkrycia przez uczniów ogólnej 

prawidłowości i sformułowania tego odkrycia w postaci twierdzenia jest roz

wiązywanie odpowiednio dobranych i uszeregowanych zadań. Oto dwie takie serie 

zadań.

fz~l Porównywanie ułamków. Staraj się jak najmniej rachować.

1. Porównaj podane ułamki z ułamkiem :

a) 7 + 7 
18'"+ 10 » b) 7 •

I T T
7
"TB ’ c) 7

TB"
• 7
T T  » d) 7 + 7 

T B T T  ’

f)
7 + 18

g)
7 • 18 h) 7

i)18 + 10 » 10 > 16 . ? »

7 • 18 
10 - 18

2. Porównaj podane ułamki z ułamkiem + -^ :

7 + 17 .x 7 + 17 _x 7 • 17 7 . 17 _x 1 . 17
a) T8“ T T  » b) 10 > 5' » c) T F T T  • d) 77 + 77 • e) ?  + “ff ’

f)
8 • 7 + 17 . 18

18
17 . 18 x 28 153 h x 17 7 n  2 5

• 8 ’ Q) Tl + ~n » TB B  ’ Z,5‘

3. Porównaj podane ułamki z ułamkiem
7 17 
18 * “B *

ax 17 7
a) 18 * I  '

hï 28 I”  cl 
» b' TÏ iTl * C)28 • 153

--- 75—
j\ 8 7 

, TB " TT ’
0X 1 17 
e) T  *

.X 17 • 7
f) b t h t  » g) 1 , h) ^  .

2 17
l} 7  • ~S ■ i) 2.

4. Porównaj podane ułamki z ułamkiem
7 17

TB : “B :
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a) T7  . b) T  : 15 ' c) 18 i' 5" • d) 15 * ^5 * e) 18 ’ Tf ’

f) , 9) ^ : 3, h) f : 2, i) 0,1. 0

GD Jeszcze porównywanie ułamków. Upewnij się, czy dobrze rozunujesz.

5 ^ 5 3
, . 2 / 2+1 2 / 2+2 2 1. Sprawdź, czy 3 \  -j^y

/ 2+3
T \ 3 T 3

a) Sprawdź, czy dla każdej liczby naturalnej k: j <  .

2 ab) Zastęp ułamek y  innym ułamkiem Ponownie sprawdź, czy dla każdej 

liczby naturalnej k, ę  ̂  5 3  ̂•

c) Czy dla każdego ułamka ę  i dla każdej liczby naturalnej k ?

2. Sprawdź, czy: I7 ZT » 15 \ 15-2 15 \  15-3
T 7 > T T 7  » T 7 > T T 3  •

a) Sprawdź, czy dla każdej liczby naturalnej k mniejszej od 17:

15
17 > 15-k

T T *  •

b) Podstaw w miejsce 15 i 17 inne liczby naturalne i ponownie wykonaj 

polecenie z punktu a).

c) Czy dla każdego ułamka £  i .dla każdej liczby naturalnej k mniejszej

00 b: E > F *  ?

d) Wykonaj ponownie polecenia z punktów b) i c) przyjmując, że liczba na

turalna k jest większa od b. | Z )

Seria p o r ó w n y w a n i a  u ł a m k ó w  ma doprowadzić nie tyle do odkry

cia nowych prawidłowości, co do wtórnego odkrycia dobrze uczniowi znanych za

leżności w nowych sytuacjach. Na przykład z bardzo pozornie podobnych wyrażeń 

1 a)-c) pierwsze i trzecie są równe ułamkowi obydwa na podstawie „reguły 

skracania", ale jakby inaczej zastosowanej. Natomiast w wyrażeniu lb) reguła ta 

się nie da zastosować, ale ani jego nierówność z ani - tym bardziej - to, 

że jest od -ję mniejsze, nie będzie dla ucznia oczywiste. Jeżeli odpowiedź w tym 

przypacfcu nie będzie znaleziona za pomocą rachunku, ale np. przez porównanie wy

rażeń lb) i c), to nie tylko da to okazję do zastosowania reguły porównywania
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ułamków o równych licznikach, ale może też doprowadzić do odkrycia (na jednym 

przykładzie!) nowej prawidłowości: podnoszenie do kwadratu zmniejsza ułamek 

mniejszy od 1 i zwiększa ułamek większy od 1 .

Seria druga ( j e s z c z e  p o r ó w n y w a n i e  u ł a m k ó w )  powinna 

doprowadzić do odkrycia przez uczniów praw „monotoniczności" dla ułamków. Suge

ruje to wyraźnie struktura tej serii, gdzie po „materiale obserwacyjnym" nastę

puję zadania prowadzęce wprost do uogólnień. Nie sugeruje się tu wprawdzie do

wodzenia odkrytych prawidłowości, co przy małym wyrobieniu algebraicznym ucz

niów na tym etapie mogłoby być przedwczesne, jest jednak oczywiście możliwe. 

Natomiast przy zawężaniu zbioru wartości k do liczb całkowitych, prawidłowości, 

o których mowa, staję się oczywiste dzięki intuicji rekurencji.

Przykład 2 . Źródłem odkrycia może być obserwacja modelu i dokonywane na 

nim fizyczne eksperymenty. Do takich właśnie eksperymentów zachęca następujęce 

zadanie.

a Wskaż na modelu i na rysunku sześcianu punkty krawędzi sześcianu, przez 

które może przechodzić płaszczyzna, jeśli przekrój sześcianu tę płaszczyznę 

jest:

a) odcinkiem, b) prostokętem, c) trójkętem,

d) trapezem, e) pięciokętem, f) sześciokętem. | Z |

Trzeba bardziej rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, by bez modelu, lub w 

drodze samej jego obserwacji, odkryć możliwość przecięcia sześcianu dajęcego 

pięciokęt czy sześciokęt. Eksperymenty z użyciem gumki rozpiętej na modelu poz

wolę na wykrycie wszystkich typów wielokętów, jakie mogę być przekrojami sześ

cianu, określenie dajęcych te przekroje płaszczyzn, wreszcie udowodnienie - na 

różnych poziomach ścisłości - wymienionych obserwacji jako twierdzeń.

Przykład 3. Do interesujęcego rodzaju twórczości uczniów należy interpre

towanie pojęć w innej dziedzinie, wyrażanie ich własności i związków między nimi 

w języku tamtej dziedziny, a więc tworzenie na tej drodze i ewentualne dowodze

nie nowych faktów.

Ilustruje to poniższe zadanie.

m  Niech x oznacza długość jednego, y - długość drugiego boku prostokęta oraz 

niech punkt A(x,y) koduje ten prostokąt w danym układzie współrzędnych na płasz

czyźnie.

a) Zakoduj postokęt o bokach długości 2 i 3. Zakoduj prostokąt podobny do 

danego. Wyznacz zbiór punktów kodujących wszystkie prostokąty podobne do 

danego. Jaka to figura? Czy należy do niej punkt (0,0)?
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b) Przedstaw na rysunku (w danym układzie współrzędnych) inne figury repre

zentujące zbiory prostokątów podobnych.

c) Oto dwa punkty reprezentujące prostokąty podobne (rys. 3). Narysuj te 

prostokąty. Podaj skalę podobieństwa. Jak tę skalę odczytać z rysunku 3?

d) Przedstaw na wykresie figury reprezentujące:

- zbiór prostokątów podobnych do prostokąta o wymiarach 3 i 3,

- zbiór prostokątów podobnych do prostokąta o wymiarach 1 i 3 (zmniej

szono wymiary o 2).

Czy prostokąt (3,5) jest podobny do prostokąta (1,3)?

Czy odpowiedzi można odczytać z kodu? [T]

Fakt, że kodem zbioru prostokątów podobnych jest półprosta otwarta, będzie 

odkryciem dokonanym indukcyjnie. Jednak może ono być natychmiast wsparte niefor

malnie związkami z twierdzeniem Talesa, jednokładnością, proporcjonalnością pro

stą czy liniową zależnością wektorów. Ta nieformalna argumentacja może być nas

tępnie zapisana w formie dowodu (bądź kilku dowodów). Zadanie d) pozwoli dodat

kowo skorzystać z „kodów" zbiorów prostokątów do uprzedzenia nagminnego błędu, 

jakim jest uznawanie wewnętrznego i zewnętrznego prostokąta „ramki" za podobne.

Przykład A . Kryteria współliniowości punktów są typowymi dla matematyki 

„regułami gry", które do wielu celów wystarczy znać, nie wiedząc, skąd się wzię

ły i dlaczego dobrze „działają". Skłonność uczniów do szybkiego uczenia się ta

kich „reguł gry" i ćwiczenia w ich stosowaniu (co daje szybkie spektakularne 

efekty) jest dostatecznie duża, by szukać sposobów zmiany tej postawy. Jednym 

z nich jest stworzenie sytuacji, w której dojdzie do wykrycia przez uczniów 

takiej „reguły", w tym przypadku kryterium współliniowości. Oto odpowiednie za
dania.

(TJ Dane są punkty A(0,0), B(3,l) i C(l,5). Współrzędne punktów B i C zwiększ 

o 2 - otrzymasz współrzędne punktów B^ i C^; po zwiększeniu 2 razy współrzęd

nych punktów B i C otrzymasz współrzędne punktów B2 i C2 .

a) Które trzy punkty spośród punktów A, B, Bj, B2, C, C^, C2 są współli- 
niowe?

b) Porównaj odległości BC i BjC^ oraz BC i B2C2. Co zauważasz? Porównaj 

jeszcze inne odległości. |~Tj

fŹl Z warunków AB+BC=AC, AB+BC <AC, AB+BC > AC otrzymasz sześć dalszych zastę

pując jednocześnie litery A, B, C literami następującymi po nich według sche

matu:
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A ----------- ►  B

U J
Rys. 4

(wypisz wszystkie warunki!). Na podstawie -warunku trójkąta i -kryterium współ- 

liniowości rozstrzygnij:
a) które z tych dziewięciu warunków są niemożliwe, tj. nie mogą być speł

nione przez żadne trzy punkty A, B, C;

b) które z nich decydują o współliniowości punktów A, B, C;

c) które decydują o ich niewspółliniowości. m
3 . 3 .  D o w o d z e n i e  j a k o  w y p r o w a d z a n i e  

j e d n y c h  w ł a s n o ś c i  z i n n y c h

Przykład 1. „Rozpoznawanie" figur geometrycznych pojawiło się w polskich 

programach matematyki lat 80-tych jako termin o niejasnym znaczeniu. Mówi się o 

rozpoznawaniu trójkątów, kół itp. przez małe dzieci w sensie zmysłowego rozpoz

nawania kształtów przedmiotów. W nieco innym chyba sensie mówi program o rozpo

znawaniu figur płaskich i przestrzennych przez uczniów wyższych klas szkoły 

podstawowej: wprawdzie rozpoznawanie rysunku figury odgrywać tu musi dużą rolę, 

jednak dokonywać się ono powinno nie tyle przez wzrokowe badanie jego cech fi

zycznych, co przez jego potraktowanie jako języka symbolicznego przekazującego 

o figurze określone informacje. W omawianym podręczniku termin „rozpoznawanie" 

jest używany w sensie dedukcyjnym: „rozpoznać, że obiekt o własności W należy 

do klasy X" znaczy uznać - i ewentualnie udowodnić - że z W wynika warunek de

finicyjny klasy X. Używając tego terminu można doprowadzić do znajdowania przez 

uczniów związków dedukcyjnych na różnych poziomach formalizacji, unikając zara

zem postaw negatywnych wywoływanych u wielu uczniów poleceniem „udowodnij". 

Oto seria zadaó na temat rozpoznawania figur.

[T| Rozpoznawanie figur geometrycznych. Podczas rozwiązywania problemów matema

tycznych często mamy rozpoznać, na podstawie kilku podanych własności, o jaką 

figurę geometryczną chodzi. Jak w znanej grze w dwadzieścia pytań, trafne roz

poznanie figury geometrycznej polega na właściwym zawężeniu „kręgu podejrza

nych".
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1. W pewnym zadaniu jest mowa o prostokącie. Który z podanych niżej faktów 

n i e  w y s t a r c z y  do stwierdzenia, że ten prostokąt jest kwadratem? Podaj 

odpowiedni kontrprzykład.

I. Wszystkie kąty wewnętrzne są proste.

II. Przekątne są prostopadłe*.y

III. Przekątne są przystające.

IV. Wszystkie boki są przystające.

2. ' Który z podanych niżej faktów n i e  w y s t a r c z y  do stwierdzenia, że 

dany prostopadłościan jest sześcianem?

I. Wszystkie kąty wewnętrzne ścian są przystające.

II. Na każdej ścianie przekątne są przystające.

III. Przekątne wszystkich ścian są przystające.

IV. Wszystkie przekątne prostopadłościanu są przystające.

V. Wszystkie krawędzie są przystające.

4. W pewnym zadaniu mowa jest o czworokącie ABCD. Z danych zadania wynika, że:

I. Przekątne połowią się.

II. Czworokąt ten ma osie symetrii.

III. Boki są parami przystające.

Jaką figurą jest czworokąt ABCD?

Pewien uczeó orzekł, że w zadaniu tym jest mowa o prostokącie. Oto uzasadnienie 

podane przez tego ucznia:

- Skoro przekątne połowią się, to punkt ich przecięcia jest środkiem syme

trii tego czworokąta. Przeciwległe boki muszą być równe i równoległe. To na 

pewno jest równoległobok.

- Wśród równoległoboków tylko prostokąty i romby mają osie symetrii (muszą 

być prostopadłe boki lub przekątne).

- Są tu A ń e  pary przystających boków, a to znaczy, że nie wszystkie boki 

są przystające, więc to nie może być romb. To jest prostokąt'.

Ocert wszystkie trzy fragmenty tego uzasadnienia. f~Z~]

(Zadanie 3 tej serii cytowano już w przykładzie 1 w 3.1, zadanie 5 tej serii cy

towano w przykładzie 2 w 3.1.)

Zadanie 1 jest łatwe na poziomie poglądowG-intuicyjnym; jednak uczeó nie 

jest jeszcze przygotowany (jest to początek nauki geometrii) do tego, by uzasad

nić dostateczność warunku II (do tego zadania można będzie powrócić później). 

Natomiast zadanie 2 nie jest łatwe nawet na tym najniższym poziomie. Bez odpo

wiedniej wiedzy o wielościanach lub dobrej wyobraźni przestrzennej ocena, czy 

warunek IV wyróżnia sześcian, nie jest łatwa. Zadanie 4 wymaga nie tylko orze

czenia, czy "rozpoznanie" prostokąta jest możliwe, ale także oceny cytowanego
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rozumowania, która zawiera dwa błędy natury logicznej: I* „dwie pary" to nieko

niecznie dokładnie dwie pary, 2* boki przystające w parach mogę być także przy

stające między parani. Ocena poprawności cudzego rozumowania wyczula na błędy 

i przez to stanowi dobrą szkołę logiki.

Przykład 2 . W ostatnich latach często używa się pojęcia dedukcji lokalnej 

w odróżnieniu od globalnej struktury dedukcyjnej materiału nauczania. Nie wda

jąc się w precyzowanie tego pojęcia, można powiedzieć, że dedukcja lokalna to 

quasi-dedukcyjna struktura niewielkiego fragmentu materiału, dającego się „objąć 

wzrokiem" (zob. Konior, 1988). Taka sytuacja ułatwia uczniowi na tyle dobre 

panowanie nad fragmentem, w którym poznaje związki dedukcyjne, że dobór prze

słanek przestaje stanowić trudność, a jedynym problemem staje się znalezienie 

łańcucha wnioskowań. Badanie takiej lokalnie dedukcyjnej struktury jest celem 

następującej seri zadań.

m  Rozpoznawanie rodzaju wielokąta

1. Z danych pewnego zadania uczniowie wywnioskowali, że punkt 0 należy do 

boku AB trójkąta ABC, w którym (rysunek!):

I. kąt BAC jest przystający do kąta ABC,

II. kąt AOC jest przystający do kąta BDC,

III. kąt ACD jest przystający do kąta BCD,

IV. boki AD i DB są przystające,

V. boki AC i BC są przystające.

Następnie stwierdzili, że w takim razie punkt D jest „spodkiem" wysokości AD 

trójkąra równoramiennego ABC. Jeden z uczniów zauważył, że w zadaniu tym jest 

„za dużo danych": wystarczyłoby tylko podać własności V i II.

a) Czy rzeczywiście z własności V i II wynikają wszystkie pozostałe?

b) Czy poniższe zdania są prawdziwe? Dlaczego?

- Z własności I i II wynika własność III.

- Trójkąty AOC i BOC są podobne.

- Trójkąty AOC i BDC są przystające.

- Z faktów I i II wynikają wszystkie pozostałe fakty.

c) Pokaż, że z faktów III i V wynikają wszystkie pozostałe.

d) Zbadaj, czy jeszcze inne pary faktów mają taką własność.

e) W pewnym trójkącie dwa wewnętrzne kąty są przystające. Czy to wystarczy,

by uznać, że trójkąt jest równoramienny?

f) Zaproponuj różne definicje (a może też nazwy) trójkąta równoramiennego.

g) Zaproponuj klasyfikację trójkątów ze względu na równości kątów.
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2. Punkt D należy do boku AB pewnego trójkąta ABC. W tym trójkącie (rysu

nek! ):

I. Kąt ADC jest przystający do kąta BOC.

II. Trójkąt ACO jest podobny do trójkąta ABC.

III. Trójkąt CBD jest podobny do trójkąta ABC.

IV. Kąt ACB jest prosty.

V. AC2 ♦ CB2 = AB2 .

a) Czy poniższe zdania są prawdziwe? Dlaczego?

- Z własności I i II wynika własność IV.

- Z własności IV wynikają własności III i V.

- Z faktów I i II wynikają wszystkie pozostałe fakty.

b) Pokaż, że z faktów I i IV wynikają pozostałe fakty.

c) Czy jeszcze inne pary faktów mają taką własność?

d) Pewien trójkąt można podzielić na dwa trójkąty podobne do niego. Czy

to wystarczy, by uznać, że trójkąt jest prostokątny?

3. Wykaż, że jeśli w trójkącie równoramiennym jeden z kątów ma 60*, to 

jest to trójkąt równoboczny.

4. W jakim trójkącie:

a) jeden z kątów jest równy różnicy dwóch pozostałych,

b) trzy wysokości przecinają się w jednym z wierzchołków?

5. Niech 0 oznacza punkt przecięcia przekątnych czworokąta ABCD. Zbadaj 

zależności logiczne między następującymi warunkami:

I. AB * CO, II. AO = BC, III. AO = OC, IV. BO = 00,

V. BAD = BCD, IV. ABC = ADC, VII. AB || CO, VIII. A01| BC,

IX. 0 jest środkiem symetrii czworokąta ABCD. [T]

Pierwsze z nich jest obudowane motywacyjną anegdotą. Ma ona na celu przed

stawienie naturalnej sytuacji, w której poszukiwanie związków dedukcyjnych było

by motywowane potrzebą uzgodnienia stanowisk. W klasach nauczanych interaktyw

nie prezentowanie podobnych sytuacji staje się zbędne, gdyż powstają one w na

turalnej dyskusji między uczniami. Zadanie la) zawiera interpretację potocznego 

stwierdzenia „Jest za dużo danych", rozumianego na ogół jako uznanie niektórych 

danych za nieużyteczne; tu żąda się pokazania, że te „nieużyteczne" dane są 

prawdziwe, tj. wynikają z pozostałych, a więc nie pozostają z nimi w sprzecz

ności. W zadaniach 1 b)-c) żąda się pokazania, że z danych przesłanek wynikają 

inne, wcześniej uznane za prawdziwe. Zwraca się w ten sposób uwagę na nową rolę 

dowodu: nie ma on przekonywać o prawdziwości faktu, ale o wywiedlności tego 

faktu z innych. Zadanie ld) ma doprowadzić do wykrycia wszystkich minimalnych 

zbiorów „aksjomatów" dla danej listy własności.
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Zadanie 2 to sytuacja, którą uczniowie wcześniej poznają z lektury dowo

du twierdzenia Pitagorasa. Teraz różne występujące w tym dowodzie związki będą 

poddane analizie ich dedukcyjnych zależności. Wreszcie zadanie 5 ma charakter 

otwarty: uczniowie mogą dowolnie dobierać spośród danych dziewięciu zdań prze

słanki dla innych. Propozycje różnych uczniów będą konfrontowane, a ich zesta

wienie może prowadzić do nowych odkryć.

Dobrego materiału dla takich „lokalnych dedukcji" dostarcza nierówność 

trójkąta. Oto seria zadać, które prowadzą do wykrycia różnych związków między 

konsekwencjami tej nierówności.

m  Odległości punktów trójkąta od wierzchołków i boków tego trójkąta.

1. Udowodnij, że jeśli punkt D należy do trójkąta ABC i jest różny od B, 

to obwód trójkąta ADC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. (Wskazówka. Roz

patrz najpierw przypadek, gdy D €  BĆ.) Czy prawdziwe jest twierdzenie ogólniej

sze: Jeśli punkty D p  02 , Dj, ..., Dn leżą wewnątrz trójkąta ABC, to obwód wie

lokąta A D ^ D j . . .DnC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC?

2. Punkt D leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij, że:

a) AD+BD+CD <  AB+BC+CA, b) AD+BO+CO > ^AB+BC+CA).

Wypowiedz słownie te nierówności.

3. Punkt 0 leży wewnątrz trójkąta. Wykaż, że suma odległości punktu 0 od 

boków tego trójkąta jest mniejsza od sumy odległości punktu 0 od jego wierz

chołków. [Tl

Innym przykładem takiej sytuacji są związki między odległością środków 

i promieniami dwóch okręgów a wzajemnym położeniem tych okręgów. Zagadnienie to 

było tradycyjnie treścią twierdzeń z dowodami w teoretycznej części podręcznika. 

W przygotowywanym podręczniku jest to temat serii zadań.

[Tl Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnie.

1. Punkt C jest odległy od punktu A o a, od punktu’B o b. Odległość między 

A i B wynosi c.

a) Jaki warunek spełniają liczby a, b i c?

b) Ola jakich a, b i c punkt C należy do odcinka AB?

c) Punkt D spełnia warunki DA=a, DB=b. Czy D=C?

2. Dane są punkty A i B. Odległość między A i B wynosi c. Jakie może być 

wzajemne położenie okręgów o(A,a) i o(B,b)? Odpowiedź przedstaw na rysunkach 

i opisz symbolicznie podając jednocześnie, jaki warunek spełniają liczby a, b
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3. Rozważ okręgi o(A,a) i o(B,b), gdy AB=c. Dowiedź, że:

I. jeśli każda z liczb a, b, c jest mniejsza od sumy dwóch pozostałych, 

to okręgi przecinają się w dwóch punktach;

II. jeśli jedna z liczb a, b, c jest równa sumie dwóch pozostałych, to 

okręgi są styczne;

III. jeśli jedna z liczb a, b, c jest większa od sumy dwóch pozostałych, 

to okręgi są rozłączne.

Jaki jest związek tych twierdzeń z konstrukcją trójkąta o bokach a, b i c? 

Wskazówka: Wybierz układ współrzędnych tak, by punkt A miał współrzędne (0,0) 

a punkt B współrzędne (c,0).

4. Dwa różne okręgi mają punkt wspólny A i wspólną styczną 1 w tym punk

cie . Jakie jest wzajemne położenie tych okręgów? Odpowiedź sformułuj jako twier

dzenie. Zbadaj, czy prawdziwe jest twierdzenie odwrotne.

5. Dwa okręgi mają punkt wspólny A. Czy styczne do tych okręgów w punkcie 

A mogą być prostopadłe? Jak będą wtedy położone środki tych okręgów względem 

stycznych? Odpowiedź sformułuj jako twierdzenie.
o

6. Co możesz powiedzieć o okręgach o(A,a) i o(B,b) wiedząc, że AB =

= a2 ♦ b2 ? [7]

Przykład 3 . W kształceniu u uczniów rozumienia dedukcji i umiejętności 

znajdowania i zapisywania łańcuchów wnioskowań ważną rolę będą oczywiście odgry

wać Lektury. W nich uczeń pozna matematyczne sformułowanie problemu wywiedlnoś- 

ci, eleganckie i krótkie dowody, wreszcie wzorce zapisu dowodów, które będzie 

naśladował w własnej twórczości. Prezentujemy to w zamykających listę przykładów 

dwu fragmentach. Oto pierwszy z nich.

m  Rozpoznawanie równoległoboków. Trzy najważniejsze własności równoległoboku 

to:

I. równość przeciwległych boków,

II. równość przeciwległych kątów,

III. połowienie się przekątnych.

Wszystkie trzy własności wynikają bezpośrednio stąd,’że punkt przecięcia prze

kątnych równoległoboku jest jego środkiem symetrii. Każda z tych własności wys

tarcza też do tego, by czworokąt był równoległobokiem, może więc służyć za kry

terium rozpoznawania równoległoboku. Udowodnimy to korzystając z kryterium rów
noległości prostych.

I. Gdy w czworokącie przeciwległe boki są równe, to jest on równoległo
bokiem.



NAUCZANIE MATEMATYKI A NAUCZANIE TEORII MATEMATYCZNEJ 33

przeciwległe kąty są równe, to jest on równoległo-

z założeń

z cechy przystawania bbb 

z (2)

z (3) i z kryterium równoległości 
prostych (sprawdź!)

z (4) i z kryterium równoległości 
prostych (sprawdź!)

z (3), (6) i z definicji

Założenia (rysunek!): AB=CD, AD=BC 

Teza: ABCD jest równoległobokiem.

(1) AB = CD i AD = BC

(2) A A B D  = ACDB

(3) <ABD = * CDB

(4) *  BDA = <  DBC

(5) AB K CO

(6) AD K BC

(7) ABCD jest równoległobokiem

II. Gdy w czworokącie 

bokiem.

Założenia (rysunek!): <  BCO = <BAD, 

Teza: ABCD jest równoległobokiem.

(1) $ B C D  = * B A D  i *ABC = * A D C

(2) C - środek odcinka DO#

(3) < A B C  + <  BCD = 180*

(4) <BCD' + < B C D  = 180*

(5) *ABC = <BCD'

(6) â b ||cô

(7) Â5 U BC
(8) ABCD jest równoległobokiem

<  ABC * <ADC. 

z założeń

konstrukcja punktu D*

z (1) i z twierdzenia o sumie kątów 
czworokąta (sprawdź!)

z (2)

z (3) i (4)

z kryterium równoległości 
prostych (sprawdź!)

(dlaczego?)

z (6), (7) i z definicji

III. Gdy w czworokącie przekątne połowią się, to jest on równoległobokiem. 

P l a n  d o w o d u .  N dowodzie wykorzystamy równość kątów wierzchołkowych. 

Oznaczmy punkt przecięcia przekątnych przez M i załóżmy, że AM = MC i BM = MD. 

Otrzymamy dwie pary trójkątów przystających (które, dlaczego?), a stąd równości 

kątów (których?) prowadzące do równoległości boków czworokąta (dlaczego?). Na

pisz ten dowód! [U]

Narto zauważyć, że akcent został tu położony nie na własności równoległo- 

boku, które uczeń zna - wraz z nieformalnym uzasadnieniem - ze szkoły podstawo

wej, których dowody przyjmowałby więc prawdopodobnie bez zainteresowania, ale na
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warunki wystarczające „równoległoboczności", czyli - w języku tego podręcznika - 

„rozpoznawanie" równoległoboków. Fragment zawiera też ćwiczenie w dopełnianiu 

i redagowaniu dowodu; można je potraktować jako wprowadzenie w całkowicie samo

dzielne dowodzenie.

Fragment powyższy prezentuje tabelaryczną formę zapisu dowodu: na prawo 

i nieco powyżej od każdego ogniwa łańcucha wnioskowań znajdują się przesłanki 

i związki ogólne, z których ono wynika. Linearyzacja tak zapisanego dowodu pole

ga na jego „zygzakowatym" odczytaniu. Jest to pewna modyfikacja zapisu wprowa

dzonego przez B. Iwaszkiewicza w jego podręcznikach geometrii. Inny zapis dowo

du, który pojawił się w podręcznikach z lat I960., stosowany m.in. w podręczni

kach geometrii Z. Krygowskiej, - w formie grafu-drzewa - zawiera następny frag

ment Lektur.

fr) Rozpoznawanie prostokątów i rombów. Sformułujemy i udowodnimy kryteria roz

poznawania prostokątów i rombów wśród równoległoboków. Kryteria te dotyczą tylko 

przekątnych.

Jeżeli czworokąt ABCD jest równoległobokiem, to

a) ABCD jest prostokątem wtedy i tylko wtedy, gdy jego przekątne są równe;

b) ABCD jest rombem wtedy i tylko wtedy, gdy jego przekątne są prostopadłe. 

(Wynika stąd, że równoległobok jest kwadratem wtedy i tylko wtedy, gdy jego 

przekątne są równe i prostopadłe).

Każde ze zdań a), b) jest zbudowane według schematu

P < = >  q,
co znaczy

(p = >  q) A  (q = >  p)

(Jakim zdaniem jest „p", a jakim „q" w a) i b)?)

Implikacje p = > q  (wypowiedz je!) wynikają bezpośrednio z symetrii osiowej 

prostokąta i rombu (sprawdź!). Udowodnimy implikacje q *=■> p (wypowiedz je!).

a) Założenie (rysunek!): AÖCO jest równoległobokiem, AC=BD.

Teza: ABCD jest prostokątem. (Dowód na rysunku 5.)

b) Założenie (rysunek!): ABCO jest równoległobokiem, AClBO.

Teza: ABCD jest rombem.

(1) AM = MC i MB = H)
(2) AClBO

(3) A ab m = A aom

z założeń (M - punkt przecięcia przekąt
nych)

z cechy bkb przystawania trójkątów 
(sprawdź!)

z (3)
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(4) AB = AD

(5) AßCO jest rombem
z (4) i założeń (-[Ź] 71.6)

□

ABCD jest równotegfobokiem AC«BD ( założenia )

I
+  ABC> +BAD

________________________ „tH 67.6“

u
ABCD jest prostokątem

Rys. 5

Zapis dowodu taki, jak w fragmencie a), jest - wbrew jego dużej czytelności 

i wizualnej atrakcyjności - trudny. Może być zalecony uczniom jako interesująca 

forma pracy nad dowodem, ale nie jako forma szybkiego zapisu znalezionego dowo

du. Dowód w formie byle jak zapisanego grafu jest mało czytelny i trudny do 

sprawdzenia. Z tych powodów ta kusząca forma zapisu dowodów jest w podręczniku 

stosowana raczej rzadko.

Zauważamy tu także inne, na wyższym poziomie ogólności i formalizacji doko

nane sformułowanie problemu. Ilustruje to zarazem stosowane w podręczniku podej

ście do języka logiki formalnej jako użytecznego środka wypowiedzi matematycz

nych.

Proponowane w tej pracy podejście do nauczania matematyki bez pomijania jej 

dedukcyjnego charakteru, ale przeciwnie - z silnym naciskiem na ten jej aspekt, 

wbrew odejściu od tradycyjnego prezentowania ustalonej teorii, uważają autorzy 

za skuteczniejsze od tradycyjnego i bardziej zgodne z założonymi celami kształ-
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cenie matematyczne w masowej szkole średniej. Słuszność tej hipotezy wymaga, 

oczywiście, eksperymentalnego potwierdzenia.
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TEACHING MATHEMATICS ANO TEACHING A MATHEMATICAL THEORY

S u m m a r y

Mathematics is not a collection of mathematical theories, and to teach this 

subject as a part of mass education at the upper secondary level does not 

necessarily mean to teach a definite theory. On the contrary, the essence of 

mathematics will better be perceived when students have a genuine opportunity 

to define concepts according to the needs of deduction, and to draw conclusion 

from definitions of their own. This statement is supported by examples from 

a new mathematics textbook to be published in Poland.


