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Problematyka badawcza dydaktyki matematyki, którą formułowała prof. A. Z. Kry
gowska, znalazła swe odzwierciedlenie w pracach doktorskich pisanych pod jej 
kierunkiem.

Prof. Krygowska promowała 22 doktorów nauk matematycznych w zakresie dydaktyki 
tych nauk.

W problematyce badawczej tych prac można wyróżnić dwa główne kierunki:
I. Psycho-matematyczne problemy dotyczące uczenia się matematyki (trudności 

uczniów i analiza ich przyczyn, strategie rozwiązywania matematycznych problemów, 
rola intuicji i formalimu, uzdolnienia matematyczne i ich ocena itp.).

II. Metodyka uczenia się i nauczania matematyki (propozycje dydaktyczne realizacji 
pewnych działów matematyki szkolnej, nowoczesne środki i metody uczenia się 
i nauczania matematyki, zastosowanie tekstu matematycznego w nauczaniu, problem 
indywidualizacji nauczania, problem oceny i kontroli wyników nauczania itp.).

Do prac realizujących pierwszy z tych kierunków badań można zaliczyć następujące:
1. Stefan T u r n  au

"Rysunek i znak graficzny w nauczaniu matematyki" (1968)
W pracy dokonuje się analizy stosowanych dawniej i obecnie rysunków, grafów, 

schematów, wykresów, a także symboli literowych, z punktu widzenia ich funkcji 
heurystycznych i dydaktycznych w uczeniu się i nauczaniu matematyki.

W procesie rozwiązywania zadań tradycyjnej geometrii elementarnej ogromną rolę 
odgrywa rysunek. Rysunek geometryczny w znaczeniu tradycyjnym, jako element 
poglądowy w rozumowaniu, usiłuje się obecnie wyeliminować, co związane jest 
z algebraizacją matematyki, przenikającą również do nauczania szkolnego.

Niemniej intuicja geometryczna, tak istotna przy wykorzystywaniu modeli 
geomtrycznych — jest w pewnej mierze "podpierana" umiejętnością posługiwania się 
rysunkiem. Rysunek w toku rozumowania typowo "geometrycznego" może odgrywać 
pewną rolę w wyborze drogi rozumowania, w powstawaniu pomysłów. Jak to się 
odbywa—oto jedno z pytań, na które odpowiada się w pracy na podstawie badań 
eksperymentalnych.
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2. Bogdan N o w e c k i
"Pojęcie dowodu i dowodzenia w nauczaniu szkolnym" (1969)
Praca poświęcona jest wybranym problemom dydaktycznym związanym z rozumie

niem twierdzeń matematycznych, rozumieniem ich dowodów i umiejętności stosowania 
twierdzeń w prostach przypadkach. Realizuje się w niej następujące zadania badawcze:

I. Ustalenie głównych celów i zadań dydaktycznych, jakie winny być realizowane 
przez uczenie dowodzenia twierdzeń matematycznych w szkolnym kursie matematyki, 
z uwzględnieniem wymogów współczesnej metodologii matematyki.

II. Zbadanie, czy i w jakiej mierze nauczanie szkolne matematyki wprowadza ucznia 
w metodologię tej dyscypliny, w zakresie rozumienia przez nich:

a) hipotetycznej struktury twierdzenia,
b) dowodu i jego sensu jako kryterium prawdziwości twierdzenia,
c) stosowania twierdzeń.
III. Określenie, na tle analizy formalno-logicznej twierdzeń, pewnego minimum 

wiadomości z logiki i metodologii matematyki, koniecznego dla właściwego rozumienia 
przez uczniów pojęcia twierdzenia, jego prawdziwości i wywiedlności, dowodu 
i zastosowania.

IV. Przedstawienie propozycji dotyczących zabiegów dydaktycznych, mających na 
celu wprowadzenie uczniów w najprostsze elementy metodologii matematyki i logiki.

Praca składa się z trzech rozdziałów.
Pierwszy poświęcony jest sprecyzowaniu pojęć omawianych w pracy oraz krytycznej 

analizie propozycji wprowadzania uczniów w elementy metody matematychnej, 
podawanych w podręcznikach szkolnych i opracowaniach metodycznych. Dwa pozostałe 
rozdziały mają charakter badawczy i oparte są na sprawdzianach przeprowadzonych 
w starszych klasach szkoły średniej oraz małej próbie wprowadzania uczniów klas 
dziesiątych w dowodzenie twierdzeń na przykładzie stereometrii.

Badania diagnostyczne ujawniły wiele nieporozumień związanych z dowodzeniem 
twierdzeń.

We wnioskach końcowych podano też problematykę ewentualnych dalszych badań 
związanych z tematyką rozprawy.
3. Zygfryd D y r s z l a g

"Sposoby kontroli rozumienia pojęć matematycznych w procesie dydaktycznym" 
(1972)

Treścią pracy są zagadnienia rozumienia oraz sposoby kontroli rozumienia pojęć 
matematycznych w procesie nauczania. Główna jej teza, oparta na wynikach badań 
dydaktycznych: ze względu na typ rozwiązywanych zadań można wyróżnić pewne 
poziomy rozumienia przez uczniów elementarnych pojęć matematyki szkolnej.

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono 
problemy, tezy i metody pracy. Treścią rozdziału drugiego są spotykane w literaturze 
próby zdefiniowania rozumienia pewnych treści oraz określenia poziomów rozumienia. 
W rozdziale trzecim omówione są różne aspekty rozumienia pojęć przez matematyka 
oraz charakterystyczne cechy rozumienia pojęć matematycznych przez uczniów. Czwarty 
rozdział zawiera wyniki badań eksperymentalnych, które doprowadziły do określenia
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czterech poziomów rozumienia pojęcia matematycznego przez ucznia oraz wyniki 
próby przeprowadzonej ze studentami. W rozdziale piątym wyróżniono i sklasyfikowano 
wiele różnorodnych sposobów kontroli rozumienia pojęć matematycznych.

Tezy pracy sugerują kierunek opracowania pewnych zagadnień w praktyce nauczania. 
Sprawy te omówione zostały we wnioskach dydaktycznych. Tekst zasadniczy uzupełniają 
przepisy, dwa aneksy i spis wykorzystanej literatury.
4. Helena S i we k

"Naturalne i formalne rozumienie przez uczniów funktorów zdaniotwórczych 
i kwantyfikatorów w nauczaniu matematyki" (1973)

Praca wyrosła na gruncie dyskusji nad nauczaniem logiki formalnej w ramach 
matematyki. W części wstępnej ustosunkowano się do tej dyskusji, wykorzystując 
literaturę z zakresu dydaktyki matematyki. W przeprowadzonych badaniach chodziło 
o wykrycie zależności zachodzących między naturalnymi i formalnymi elementami 
języka matematyki szkolnej na przykładzie funktorów zdaniotwórczych i kwantyfika
torów, a w szczególności o to:

A) w jakiej mierze zrozumienie definicji i niektórych praw logicznych może być 
ugruntowane na nieformalnej logice języka codziennego,

B) czy nauczanie matematyki koryguje rozbieżności między językiem naturalnym 
a początkami języka formalnego używanego w matematyce,

C) czy krótki kurs logiki w naszym liceum w dostatecznym stopniu usuwa te 
rozbieżności,

D) czy i w jakim stopniu elementarna formalizacja w postaci zapisu symbolicznego 
ułatwia uczniowi rozumienie wypowiedzi matematycznej.

Odpowiedzi na te pytania oparto w głównej mierze na sondażach przeprowadzonych 
w 16 klasach drugich liceum; konfrontowano wyniki tu uzyskane z wynikami grup 
uczniowskich ze szkoły podstawowej, szkoły średniej i z grupami studenckimi.
5. Marianna C i o s e k

"Dydaktyczne problemy związane ze strategiami stosowanymi w rozwiązywaniu zadań 
matematycznych" (1976)

Praca mieści się w kręgu badań, które uznaje się obecnie w dydaktyce matematyki 
za niezwykle ważne i które były dotychczas w dużej mierze zaniedbane, badań 
dotyczących procesu matematycznego myślenia uczniów w naturalnych sytuacjach oraz 
*ch matematycznej aktywności. Celem pracy było ujawnienie metod i sposobów 
poszukiwania rozwiązywania zadania matematycznego na wybranych przykładach. 
Materiał do analizy stanowiły prace uczniów—finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Matematycznej z lat 1965, 1968 oraz 1969. Analiza prac, w szczególności ich brulionów 
wykazała, jak bardzo sam temat zadania i cała wiedza, która się z nim wiąże, wpływa 
na przebieg rozwiązywania, jak różne tematy wyzwalają różne postawy i różne czynności 
myślowe rozwiązującego zadanie. Analiza pozwoliła zauważyć także, że to samo zadanie 
u różnych osób wyzwala różne postawy i różne czynności myślowe. Do opisu tej 
różnorodności postaw matematycznych zostały użyte kategorie: strategia, metoda 
rozumowania, sposób realizacji strategii i metody oraz pomysł rozwiązania. Te kategorie
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odnoszą się do różnych aspektów poszukiwania rozwiązania zadania: aspektu 
heurystycznego, metodologicznego oraz matematycznego.

Praca może być traktowana jako przyczynek do poznania trudnego i nie poddającego 
się łatwo badaniu procesu rozwiązywania zadania matematycznego.
6. Zofia Z a m o r s k a

"Pewne problemy percepcji definicji matematycznej przez uczniów szkoły średniej" 
(1978)

Praca obejmuje dwa główne problemy. Pierwszy wiąże się z formalnym statusem 
definicji matematycznej w teorii, a w szczególności z rozumieniem przez uczniów 
szkoły średniej polecenia "skorzystaj z danej ci definicji". Problem drugi dotyczy 
błędów i trudności uczniów w interpretowaniu tekstu definicji. Badania, których 
rezultaty są omawiane w pracy, miały charakter pisemnych sondaży oraz indywidualnych 
rozmów. Zostały one przeprowadzone zarówno wśród uczniów szkoły tradycyjnej jak 
i zmodernizowanej.

Praca zawiera również wyniki 3-letniego eksperymentu, w którym podjęto próbę 
wypracowania zabiegów dydaktycznych mających na celu pokonanie trudności 
wiążących się z powyższymi problemami.
7. Maciej KI a k i a

"Problemy rozpoznawania uzdolnień matematycznych uczniów" (1979)
Rozprawa poświęcona jest diagnostycznym badaniom uzdolnień matematycznych 

o charakterze twórczym u uczniów na poziomie szkoły średniej. Dla takich czynników 
aktywności matematycznej, jak twórcze odbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie 
informacji matematycznej, zdyscyplinowane myślenie, dostrzeganie problemów w sy
tuacji otwartej — konstruowane są odpowiednie sprawdziany, nietypowe dla stan
dardowych zadań szkolnych. Za pomocą tych sprawdzianów weryfikuje się 
występowanie uzdolnień do wyróżnionych uprzednio czynników aktywności matema
tycznej w grupie uczniów uznanych przez opinię szkolną za pilnych, ale niezbyt 
zdolnych. Przeprowadzany sondaż uzupełniono badaniami indywidualnymi uczniów, 
obserwując rozwiązywanie przez nich serii zadań, których rozwiązanie wymagało 
różnych rodzajów aktywności matematycznej, ściśle ze sobą powiązanych.

Przeprowadzone badania pozwoliły wyróżnić pewne cechy charakterystyczne dla 
aktywności matematycznej grupy uczniów uznanych w opinii szkolnej za zdolnych. 
Mogą one posłużyć do określenia na ich podstawie pewnych kryteriów uzdolnień 
matematycznych uczniów.
8. Werner M n i c h

"Aktywności matematyczne jako kryterium doboru zadań w nauczaniu matematyki" 
(1981)

Rozprawa zawiera analizę niektórych form aktywności matematycznej w aspekcie 
metodologicznym i dydaktycznym oraz propozycje zadań uczniowskich, paradygma- 
tycznych dla wybranych form aktywności. Dokonano analizy następujących form 
aktywności matematycznej: stosowanie analogii, uogólnianie i specjalizowanie, klasyfi-
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kowanie, rozumowanie nie wprost, rozwiązywanie problemów istnienia, poszukiwanie 
błędów.

Propozycje zadań obejmują wiele dziedzin elementarnej matematyki, uwzględniają 
różne poziomy i fazy procesu nauczania matematyki. Jednocześnie nie odbiegają one 
od tradycyjnych treści programowych i nie są technicznie skomplikowane. Jeden 
z rozdziałów zawiera zadania stymulujące różne formy aktywności matematycznej 
zgrupowane monograficznie w tematach: Prostokąt i prostopadłościan; Ciągi liczbowe. 
Rozprawa ma charakter projektu dydaktycznego.
9. Antoni P a r  d a ł a

"Pewne dydaktyczne problemy związane z interwencją nauczyciela w toku 
rozwiązywania metematycznych zadań przez uczniów" (1981)

Rozprawa koncentruje się szczególnie na: 1) obserwacji, opisie i kategoryzacji 
czynności nauczyciela sterującego pracą ucznia rozwiązującego zadania matematyczne 
w naturalnych warunkach szkolnych; 2) porównaniu tak rozpoznanego postępowania 
dydaktycznego nauczyciela w podanej sytuacji z wzorcami takiego postępowania 
opisanymi przez G. Pólya i W. Walscha oraz jego ocenie z tego punktu widzenia; 
3) wysnuciu stąd wniosków dotyczących kształcenia nauczycieli matematyki.

Autor rozprawy dokonał próby charakterystyki interwencji nauczyciela; charaktery
styka ta wyrasta w pracy z dokładnej analizy wybranego wycinka szkolnej rzeczywistości 
i jednocześnie służy opisowi tej rzeczywistości.

Wyróżnił on sześć kategorii opisu i dydaktycznej oceny roli interwencji nauczyciela 
w toku rozwiązywania przez ucznia zadania matematycznego: 1) formę interwencji, 
2) zakres interwencji, 3) cel interwencji, 4) konieczność interwencji nauczyciela w 
danej sytuacji, 5) adekwatność interwencji nauczyciela do danej sytuacji, 6)skuteczność 
interwencji nauczyciela .

W opracowaniu zebranych materiałów zarysowała się pewna metoda analizy procesu 
rozwiązywania zadania sterowanego przez nauczyciela z punktu widzenia czynności 
nauczyciela, w której autor wyróżnił cztery etapy: 1) obserwację i rejestrację toku 
rozwiązywania zadania przez uczniów w całym zespole klasowym pod kierunkiem 
nauczyciela; 2) wyodrębnienie form interwencji nauczyciela; 3) opis i dydaktyczną 
ocenę zaobserwowanych interwencji w wyróżnionych kategoriach; 4) porównanie tak 
zarysowanego postępowania dydaktycznego nauczyciela z pewnymi wzorcami takiego 
postępowania wynikającymi z teorii dydaktycznej.

Drugi kierunek badań realizowany jest w pracach:
10. Tadeusz S a w i c k i

"Wprowadzenie elementów probabilistyki w polskiej szkole średniej" (1969)
Praca zawiera obszerny przegląd różnych propozycji dydaktycznych wprowadzenia 

rachunku prawdopodobieństwa w szkole, sporządzony na podstawie zagranicznej 
literatury dydaktycznej. Z zagadnień metodologicznych omówiono w pracy proces 
aksjomatyzacji w nauczaniu rachunku prawdopodobieństwa oraz pewne zasady 
opracowywania propozycji dydaktycznych.
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Analiza materiału teoretycznego objętego programem szkoły średniej stanowi 
podstawę dla koncepcji jego realizacji wg tematów:

— nauczanie algebry zbiorów,
— pojęcie prawdopodobieństwa w skończonej przestrzeni probabilistycznej,
— aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa,
— zmienna losowa i parametry jej rozkładu.

11. Gustaw T r e l i ń s k i
"Programowanie pracy samodzielnej studentów I roku matematyki na przykładzie 

ćwiczeń z analizy matematycznej" (1972)
W rozprawie opracowano wyniki badań nad wykorzystaniem tekstów semiprogra- 

mowanych dla sterowania samodzielną pracą studentów I roku matematyki studiów 
nauczycielskich w obrębie ćwiczeń z analizy matematycznej. Między innymi 
zweryfikowano empirycznie pewien specyficzny sposób organizowania pracy studentów 
oraz sformułowano zasady konstrukcji tekstów, za pomocą których można organizować 
tego typu zajęcia. W wyniku pełnej analizy postawiono szereg hipotez dotyczących 
możliwości pomocy studentom I roku w dostosowaniu się do metod pracy na studiach, 
sposobów wykorzystania omawianych tekstów w pracy z młodzieżą, wpływu na obniżenie 
odpadu i odsiewu przez stworzenie możliwości pokonania trudności, z jakimi spotykają 
się studenci I roku studiów matematycznych.
12. Zofia K o w a l e w s k a

"Organizowanie samodzielnego przygotowania studenta I roku do ćwiczeń z mate
matyki na kierunku »Budowy Maszyn« politechniki" (1972)

Celem podjętych badań, których przebieg i rezultaty przedstawiono w rozprawie, 
było: 1) opracowanie takiej organizacji procesu uczenia się matematyki przez studenta 
I roku studiów politechnicznych, która by mu ułatwiła pokonanie progu dzielącego 
szkołę średnią od wyższej; 2) przygotowanie odpowiednich materiałów dla indywi
dualnej pracy studentów; 3) weryfikacja opracowanej metody w toku naturalnego 
eksperymentu.

Eksperyment zapoczątkowano w roku 1967/68. Obejmował on przez trzy kolejne 
lata nauczanie matematyki na I roku. Główną podstawą wniosków i tez rozprawy są 
badania przeprowadzone w ciągu drugiego roku eksperymentowania. Istotnym 
elementem stosowanej metody były teksty programowane, które dostarczono studentom 
i które stanowiły pomoc w przygotowaniu ich do ćwiczeń audytoryjnych. Dydaktyczne 
walory tej metody zweryfikowano przez porównanie wyników kolokwiów i egzaminów 
w grupie eksperymentalnej i kilku grupach kontrolnych. Wyniki te opracowano 
dokładnie statystycznie; analiza statystyczna potwierdziła w pełni hipotezę, że 
zastosowana metoda podniesie wyniki nauczania matematyki na I roku politechniki.
13. Jan K o n i o r

"Dedukcja lokalna w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej" (1973)
W pracy podjęte zostały zarówno problemy o charakterze teoretycznym, jak też 

zagadnienia bezpośrednio związane z praktyką nauczania, opracowane na podstawie 
naturalnego eksperymentu.
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Część pierwsza rozprawy poświęcona jest bardziej szczegółowej charakterystyce (na 
podstawie literatury) zakresu i treści pojęcia organizacji nauczania opartej na lokalnych 
dedukcjach oraz ustaleniu wzajemnych stosunków niektórych innych pojęć związanych 
z taką organizacją. W dalszym ciągu wysunięto hipotezę dotyczącą charakteru trudności 
uczniów w procesie tworzenia dowodu, a także sposobu rozumienia przez nich 
niektórych elementarnych zasad metody dedukcyjnej. Zgodnie z tą hipotezą (wstępnie 
zweryfikowaną) tzw. przetwarzanie informacji jest dla uczniów trudniejsze niż 
korzystanie z twierdzeń (m.in. monograficzne opracowywanie dowodu oraz konstruo
wanie schematów blokowych). Propozycje te zostały również zweryfikowane i są 
bezpośrednio użyteczne dla praktyki nauczania.
14. Irena G u c e w i c z - S a w i c k a

"Elementarne pojęcia topologiczne w nauczaniu na poziomie średnim" (1976)
Praca przedstawia próbę modyfikacji programu nauczania matematyki (w zasadzie 

geometrii) w kl. I i II liceum.
Modyfikacja polegała na "nasyceniu" geometrii pewnymi elementami topologii 

mnogościowej i wykorzystaniu tego faktu do określonych celów poznawczych i 
kształcących. Wprowadzane pojęcia to nie tylko pojęcia topologiczne, ale też takie, 
które do nich prowadzą. Praca zawiera szczegółowy projekt dydaktyczny wprowadzania 
tych pojęć, opis jego realizacji i wnioski.

W końcowej części pracy autorka omawia problem przyswajalności wybranych pojęć 
na poziomie wieku 15-16 lat, ich wpływu na aktywność poznawczą ucznia, jego udział 
w samodzielnym definiowaniu, a także ich rolę w zapoznawaniu ucznia z metodą 
aksjomatyzacji, systematyzacji, strukturalizacji, oraz znaczenie dla wprowadzenia 
w metodę uogólniania.
15. Maria S z n a j d e r

"Teksty sterujące pracą ucznia w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej" 
(1977)

Praca obejmuje opis i analizę badań empirycznych prowadzonych przez autorkę w 
ciągu kilku lat w szkole, a dotyczących możliwości i skuteczności wykorzystania tekstów 
sterujących samodzielną pracą ucznia w nauczaniu matematyki. Zawiera tekże zestaw 
tekstów autorki pracy do nauki elementów rachunku prawdopodobieństwa w szkole 
podstawowej. W pracy znajduje się również analiza przykładowo wybranych spośród 
istniejących tekstów sterujących (francuski i niemiecki), która jest dla autorki podstawą 
-wraz z analizą porównawczą tekstu sterującego z tekstem podręcznika konwenc
jonalnego i tekstu programowanego—do sporządzenia charakterystyki tekstu sterujące
go.

16- Tadeusz R a m s

Rola algorytmów i organigramów w nauczaniu matematyki" (1977)
Wychodząc od historyczno-porównawczej analizy algorytmu rozważano w pracy, jaki 

Poziom rozwoju tego pojęcia jest najbardziej przydatny w dydaktyce matematyki. 
W związku z tym przeanalizowano różnice między ścisłym pojęciem algorytmu 
a Przepisami algorytmicznymi oraz porównano podejście algorytmiczne i podejście
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pojęciowe w toku rozwiązywania różnych problemów matematycznych. W pracy zawarto 
też metodykę wprowadzenia uczniów w algorytmizację procesów w różnych działach 
matematyki szkolnej oraz różne klasyfikacje przepisów algorytmicznych przydatne do 
celów dydaktycznych.

Zasadniczą część pracy stanowi koncepcja algorytmicznego podejścia w nauczaniu 
matematyki na poziomie szkoły średniej. Obejmuje ona: teoretycznie- wypracowaną 
koncepcję dydaktyczną opartą na analizie materiału matematyki szkolnej z punktu 
widzenia możliwości jego algorytmizacji, weryfikację tej koncepcji dydaktycznej 
w naturalnym eksperymencie, weryfikację wyników w zakresie wiadomości 
i umiejętności matematycznych uczniów.
17. Maria K o r c z

"Teksty sterujące jako środek podnoszenia efektywności czytania tekstu matema
tycznego" (1980)

W rozprawie podjęto próbę opracowania i wstępnej weryfikacji pewnego rodzaju 
materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane jako pomoc przy 
wprowadzaniu uczniów w lekturę tekstu matematycznego. Opracowano model tekstów 
sterujących czytaniem podręcznika, przyjmując za punkt wyjścia fragmenty pedago
gicznej teorii podręcznika przystosowane do potrzeb pracy oraz wskazania normatywne 
dydaktyków matematyki.

Wychodząc z założeń teoretycznych modelu, skonstruowano serię tekstów sterujących 
czytaniem podręcznika. Teksty te wykorzystano w badaniach empirycznych stano
wiących wstępną weryfikację następującej hipotezy: Teksty sterujące czytaniem 
podręcznika mogą być wykorzystywane w normalnym toku nauczania jako środek 
podnoszący efektywność lektury tekstu matematycznego.
18. Jan F i l i p

"Rola gier i zabaw matematycznych lub paramatematycznych w nauczaniu matematyki 
w szkole podstawowej" (1981)

Głównym zadaniem rozprawy było zbadanie roli gier i ich wpływu na wyniki 
nauczania matematyki. Realizacja tego zadania została oparta przede wszystkim na 
próbach przeprowadzonych w klasach piątych i siódmych. Próby odnosiły się do 
tematów z działu "Podzielność liczb" (klasa V) i pewnych problemów związanych 
z przekształceniami geometrycznymi (klasa VII). Wyniki przeprowadzonych prób 
poddano analizie statystycznej i jakościowej, prowadzącej do wniosków pozytywnych. 
Ponadto praca zawiera propozycje wykorzystania innych gier i zabaw, w tym 
strukturalnych gier algebraicznych oraz gier probabilistycznych. Propozycje poparte 
są obserwacjami indywidualnych i grupowych rozgrywek uczniów, a także wynikami 
prowadzonych wśród uczniów i eksperymentujących 'nauczycieli ankiet i sondaży. 
W rozprawie wskazano również na dydaktyczne, w szczególności motywacyjne, funkcje 
gier i zabaw matematycznych lub paramatematycznych oraz sposoby ich praktycznego 
wykorzystania na lekcjach matematyki.
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19. Gustaw S t u d n i c k i
"Zainteresowania matematyczne dzieci i młodzieży a zajęcia pozalekcyjne z mate

matyki" (1983)

Wychodząc od analizy pojęcia zainteresowań w psychologii i stosując metody 
wywiadu, ankiety i obserwacji, skonkretyzowano (na podstawie opinii uczniów i 
nauczycieli) określenie "zainteresowań matematycznych". Wyróżniono ich przejawy, 
postawy intelektualne i rodzaje aktywności związane z zainteresowaniami, czynniki 
sprzyjające ich powstawaniu oraz hamujące ich rozwój. Badano związki między 
zainteresowaniami a uzdolnieniami, zainteresowaniami a aktywnością na lekcjach.

Dokonano przeglądu form zajęć pozalekcyjnych z matematyki, stosowanych w ogóle, 
w tym również rozpoznania dotyczącego pracy pozalekcyjnej z matematyki w szkołach 
woj. bielskiego w r. 1979/80. Wyróżniono modele pracy kół matematycznych, 
uwzględniając sposób organizacji zajęć, i wskazano przykłady realizacji tych modeli. 
Sformułowano porady optymalizujące zwane zasadami dydaktyki pracy nad rozbu
dzaniem i rozwijaniem zainteresowań matematycznych.
20. Małgorzata Ćwi k

"Pewne problemy związane z kontrolą w nauczaniu matematyki" (1984)
Praca poświęcona jest problemom funkcjonowania tradycyjnej kontroli ciągłej 

w nauczaniu matematyki. W badaniach diagnostycznych dotyczących tej problematyki 
zastosowano metody kliniczne (wywiad, obserwację lekcji).

Przeprowadzono analizę wyników tych badań w zakresie następujących istotnych 
elementów tradycyjnej kontroli: pytań stawianych przez nauczyciela i uczniów w toku 
obserwacji lekcji; reakcji nauczyciela na błędy popełnione przez uczniów; wypowiedzi 
uczniów w toku przeprowadzonych z nimi wywiadów na temat popełnionych przez 
nich błędów w szkolnym zadaniu kontrolnym. Na podstawie badań stwierdzono, że:
1) kontrola za pomocą pytań nauczyciela w toku lekcji nie ujawnia na ogół 
rzeczywistych trudności uczniów i przyczyn popełnionych przez nich błędów;
2) występuje pewien "niedowład" w tradycyjnej kontroli w procesie nauczania 
matematyki, spowodowany przede wszystkim przeładowaniem programu nauczania, 
dużą liczebnością uczniów w klasie oraz brakami w dydaktyce i kształceniu nauczycieli.
21. Józef K o r p i k i e w i c z

"Wyniki nauczania matematyki uczniów szkół podstawowych w latach 1974-1975 
1 niektóre czynniki mające wpływ na poziom tych wyników" (1984)

Autor badał adekwatność wyników nauczania matematyki w latach 1974 i 1975 do 
wymogów określonych programem oraz porównywał uzyskane wyniki z rezultatami 
badań Centralnego Ośrodka Metodycznego w latach sześćdziesiątych. Ponadto 
mteresowało go, czy mają wpływ na wyniki nauczania następujące czynniki: możliwości 
percepcyjne ucznia, pochodzenie społeczne ucznia oraz wykształcenie rodziców.
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22. Kazimiera S k a ł u b a
"Charakterystyka błędów popełnionych przez uczniów w stosowaniu tożsamości 

algebraicznych na przykładzie wzorów skróconego mnożenia" (1986)
Celem rozprawy jest ujawnienie i kategoryzacja pewnych trudności i błędów 

związanych z tożsamościowymi przekształceniami algebraicznymi oraz szukanie ich 
źródeł w procesie dydaktycznym. Z tym celem głównym związany jest cel normatywny 
— sformułowanie propozycji metodycznych dotyczących nauki poprawnego korzystania 
z tożsamości i profilaktyki błędu.

Diagnozę oparto na: analizie sprawdzianów pisemnych rozwiązywanych przez 
uczniów kl. VIII szkół podstawowych oraz kl. II i III szkół średnich, obserwacji 106 
lekcji (w 45 klasach), rozmowach z nauczycielami, analizie podręczników szkolnych 
do matematyki i zbiorów zadań. Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie 
mają specyficzne trudności w rozpoznawaniu struktury wyrażeń algebraicznych, wyborze 
odpowiedniego twierdzenia do przekształcenia danego wyrażenia, dobraniu podstawień 
za zmienne i dokonaniu podstawień do tożsamości. Największe trudności występują 
na etapie doboru podstawień. Dokonano charakterystyki błędów popełnianych na 
każdym z etapów stosowania tożsamości, a także sformułowano wnioski dotyczące 
przypuszczalnych przyczyn trudności i błędów. Ważną przyczyną tych trudności jest 
niedoskonałość procesu dydaktycznego.

Wnioski z części diagnostycznej oraz analiza literatury metodycznej i niektórych 
podręczników zagranicznych pozwoliły opracować propozycje metodyczne przygoto
wania do wprowadzenia wzorów, jak i samego ich wprowadzania oraz stosowania.

U w a g a .  Maszynopisy wszystkich wymienionych prac doktorskich znajdują się 
w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, ul. Podchorą
żych 2.


