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O WYKORZYSTYWANIU KOM PENSOW ANIA SIĘ DZIAŁAŃ  
ODWROTNYCH PRZEZ UCZNIÓW  NA PRZEŁOMIE CZWARTEJ 

I PIĄTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. UWAGI WSTĘPNE

W czasie szkolnych lekcji matematyki daje się zaobserwować liczne trudności 
uczniów z korzystaniem z wzajemnej odwrotności par działań: dodawanie-odejmowanie, 
mnożenie-dzielenie, potęgowanie-obliczanie pierwiastka, potęgowanie-obliczanie loga- 
rytmu. Artykuł ten zawiera opis badań, wykazujących nieprzyswojenie wspomnianych 
zależności między dodawaniem i odejmowaniem oraz mnożeniem i dzieleniem przez 
znaczną grupę uczniów. Chodzi tu zwłaszcza o kompensowanie się par operacji 
"dodać a" - "odjąć a" oraz "pomnożyć przez a" - "podzielić przez a".

Badałam 32 uczniów klasy IV szkoły podstawowej (dzieci 11-letnie), prowadząc 
wywiady indywidualne na temat sposobów rozwiązywania przez nich podanych im 
uprzednio zadań.

W rozdziale 1 części II niniejszej pracy zamieszczam przykłady wystąpienia 
wspomnianych wyżej trudności podczas hospitowanych lub prowadzonych przeze mnie 
lekcji matematyki.

Rozdziały 2 i 3 zawierają przegląd programu nauczania matematyki oraz 
podręczników do klas I-III pod kątem nauki o zależnościach między działaniami 
odwrotnymi. Służy to między innymi określeniu w pewnym przybliżeniu stanu wiedzy 
badanych czwartoklasistów na interesujący nas temat.

W rozdziałach 4-6 formułuję bardziej szczegółowo problem badań, opisuję sposób 
lch przeprowadzenia i zamieszczam treści zastosowanych zadań oraz krótko 
charakteryzuję badanych uczniów.

Część III pracy zawiera szczegółowy opis trzech etapów badań. W części IV 
dokonuję podsumowania otrzymanych rezultatów oraz zastanawiam się nad przyczynami 
wykrytych trudności uczniów.

II. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAŃ

1. Problem działań odwrotnych w świetle doświadczeń szkolnych

Oto kilka obserwacji poczynionych przeze mnie w czasie szkolnych lekcji matematyki:
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— Uczeń III klasy liceum prawidłowo podaje definicję logarytmu o podstawie a 
z liczby b, szybko i poprawnie oblicza w nieskomplikowanych przypadkach logarytmy
0 danej podstawie z danych liczb, natomiast staje zupełnie bezradny wobec 
problemu: 2lo825=?. Nauczyciel pyta o wartość wyrażenia 2loê28 , później 2loë216 . 
Uczeń zaczyna od wartości log28 (odpowiednio: log216), następnie oblicza odpowiednie 
potęgi liczby 2. Nie zwraca zupełnie uwagi na pewne regularności wyników. Nadal 
nie umie podać wartości 2 lo&25 .

— Żaden z uczniów pewnej klasy VI oraz pewnej klasy VII nie potrafi podać wartości 
(V3)2. Niektórzy proponują, aby wziąć przybliżenie V3~l,7, a następnie "1,7 podnieść 
do kwadratu". Natomiast wartość VTF wyznaczają następująco: VÎÏT = V121 = 11. 
Niektórzy uczniowie są bezradni wobec wyrażenia V 12 i.

— Uczeń klasy VII rozwiązuje równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
3W wyniku kolejnych przekształceń otrzymuje w końcu równanie 2*=— i tu stwierdza:

"Należy od obu stron odjąć 2". Inny uczeń tej klasy w przypadku równania 
2x—3=9 proponuje: :"Od obu stron równania odejmę 3". Zapytani przez nauczyciela 
obaj uważają, że w ten sposób "zabiorą z lewej strony równania" odpowiednio 2 lub 
3.

— Uczeń kończący klasę IV szkoły podstawowej nie umie określić operacji 
oznaczonej na schemacie znakiem "?":

7-9 -* 9
Po dłuższej i bezowocnej dyskusji nauczyciel pyta wprost: "Ile to jest 7*9 dzielone 
przez 7?" W odpowiedzi uczeń oblicza: 7*9=63 , 63:7 = 9. Identycznie zachowuje się 
przy kilku następnych zadaniach tego typu. Nauczyciel pyta jeszcze, czy od razu —bez 
wykonywania obliczeń —nie można by było przewidzieć wyniku. Uczeń stanowczo 
zaprzecza. Ktoś z klasy nieśmiało zauważa, że "tu się mnożyło i dzieliło przez tę 
samą liczbę, musiało wyjść 9". Większość uczniów wysłuchuje ze zdumieniem zarówno 
pytań nauczyciela, jak i ostatniej uwagi kolegi z klasy.

Powyższe obserwacje, wskazujące na kłopoty uczniów z korzystaniem z zależności 
między tak zwanymi działaniami odwrotnymi, zainspirowały mnie do przeprowadzenia 
badań nad operatywnością wiedzy uczniów o tych związkach. W niniejszej pracy 
ograniczyłam się do problemu przyswojenia przez uczniów wiedzy o dodawaniu
1 odejmowaniu oraz o mnożeniu i dzieleniu jako parach działań wzajemnie odwrotnych. 
Wspomniane badania odbyły się pod koniec czwartej klasy (maj-czerwiec) w tym 
zespole uczniowskim, w którym miała miejsce ostatnia z opisanych powyżej sytuacji.

Należałoby już na początku zaznaczyć, że termin "para działań odwrotnych" używany 
jest w szkole w co najmniej dwóch kontekstach:

(1) Działanie odwrotne do danego—to działanie, które trzeba wykonać, aby od 
wyniku danego działania "wrócić" do jednego z jego argumentów.

S. Turnau (1986a) charakteryzuje ten kontekst następująco: "Jeżeli więc dwu liczbom 
fl, b przyporządkowaliśmy liczbę c, wykonując ich dodawanie, to mając c i a, możemy 
wrócić do h, wykonując odejmowanie a od c, mając zaś c i b — wrócimy do o, 
wykonując odejmowanie b od c".
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Podobnie Z. Krygowska i H. Siwek (1986), omawiając zależności między mnożeniem
1 dzieleniem, piszą:

"Gdy b * 0 , wtedy (a-b):b=a i (b-a):b=a oraz (a:b)-b=a .
Równości wyrażają, że dzielenie i mnożenie są działaniami odwrotnymi. Jeżeli 

pewną liczbę a pomnożymy przez różną od zera liczbę b oraz ten iloczyn podzielimy 
przez b, to otrzymamy »z powrotem« liczbę a. Podobnie będzie, gdy liczba a jest 
podzielna przez liczbę b i najpierw podzielimy a przez b, następnie zaś pomnożymy 
ten iloraz przez b. Rezultatem kolejnego wykonania tych dwóch działań jest liczba a”.

Warto zwrócić uwagę na to, że przy wyznaczaniu działania odwrotnego możliwe 
są dwa sposoby postępowania:

a) obliczanie wyniku pierwotnego działania, a następnie w wyniku operacji — "pow
rotu" od tego jednoliczbowego wyniku do jednego z argumentów pierwotnego działania,

b) poszukiwanie od razu —nie interesując się wcale wynikiem pierwotnego działania 
- takiej operacji, że wskutek kolejnego wykonania działania pierwotnego oraz 
znalezionej operacji otrzymałoby się jeden z argumentów działania pierwotnego. Obie 
drogi są skuteczne, gdy chodzi o przekształcanie wyrażenia arytmetycznego. 
W przypadku wyrażenia algebraicznego użyteczna pozostaje na ogół tylko druga.

(2) Odejmowanie można zastąpić dodaniem liczby przeciwnej, a dzielenie—mnoże
niem przez odwrotność dzielnika:

a -b = a + (-b )  i a : b = a .

Ten kontekst pojawia się dopiero po zapoznaniu uczniów z odejmowaniem i dzieleniem 
liczb wymiernych (według obecnie obowiązującego programu nauczania (IPS 1984) 
następuje to zasadniczo w klasie V).

2. Działania odwrotne w świetle zaleceń obecnie obowiązującego programu 
nauczania matematyki w szkole podstawowej

Badaniami celowo objęłam uczniów kończących klasę czwartą. Według obowiązu
jącego obecnie programu nauczania matematyki w szkole podstawowej (IPS, 1983 i 
1984) począwszy od klasy piątej wymaga się od uczniów przekształceń wyrażeń 
algebraicznych, w szczególności przy rozwiązywaniu równań I stopnia z jedną 
niewiadomą. Muszą oni zatem swobodnie korzystać z własności działań oraz związków 
między działaniami, zwłaszcza zależności między działaniami odwrotnymi. Jednocześnie 
czwartoklasiści mają już za sobą—jak należy wnioskować z programu -  naukę 
0 dodawaniu i odejmowaniu oraz o mnożeniu i dzieleniu jako parach działań 
odwrotnych. Hasła na ten temat znajdują się bowiem jedynie w programie nauczania 
początkowego. W rozdziale poświęconym celom kształcenia i wychowania (IPS 1983) 
Czytamy: "W wyniku realizacji programu nauczania matematyki w klasach I-III uczeń 
Powinien umieć (...) świadomie posługiwać się działaniami odwrotnymi przy 
rozwiązywaniu zadań; wykorzystywać własności działań przy wykonywaniu obliczeń". 
£ kolei w wykazie treści podstawowych, tzn. takich, "które powinny być zrealizowane
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w całości; należyte ich opanowanie przez uczniów jest niezbędne dla realizacji programu 
następnej klasy", znajdujemy hasła:

— pojęcie dodawania i odejmowania jako działań wzajemnie odwrotnych,
— pojęcie mnożenia i dzielenia jako działań wzajemnie odwrotnych,
— rozumienie i stosowanie własności czterech działań arytmetycznych i związków 

między nimi (wyjaśniono to następująco: "można uznać, że dziecko zna własności 
działań, gdy umie poprawnie użyć ich w zadaniach, gdy zdaje sobie sprawę z 
zakresu ich stosowalności, gdy korzysta z nich świadomie, a nie mechanicznie").

Prawie zupełnie nie ma szczegółowych haseł dotyczących związków między 
działaniami odwrotnymi, a te, które występują, nie są bardziej precyzyjne niż wyżej 
cytowane. Jedynie w uwagach o realizacji programu nauczania matematyki w klasie 
I znajdujemy jeszcze następującą wskazówkę:

"Odejmowanie powinno być wprowadzone jako działanie odwrotne najpierw na 
poziomie konkretnych czynności (np. dołączamy 3 kasztany, potem wykonujemy 
czynność odwrotną: zabieramy 3 kasztany). Następnie stopniowo kształtujemy
rozumienie działań odwrotnych na liczbach, np. tego, że działanie »odjąć 3« jest 
odwrotne do »dodać 3«. W nauczaniu początkowym, mówiąc o »działaniach 
odwrotnych« mamy na myśli wzajemną odwrotność działań typu »dodać 5« i »odjąć 
5« (oraz działań typu »pomnożyć przez 5« i »podzielić przez 5«); nie bierzemy 
natomiast pod uwagę odwracania odejmowania względem drugiej zmiennej (takiego 
jak przy równaniach 7— x=4  )".

Cytowane zalecenia programowe są więc na tyle ogólnikowe, iż nie sposób się na 
ich podstawie zorientować, w jakim zakresie autorzy przewidują kształtowanie pojęcia 
"działań odwrotnych" w klasach I-III (przypominam na przykład o dwóch możliwych 
sposobach postępowania ucznia przy wyznaczaniu działania odwrotnego, wyszczegól
nionych w ramach kontekstu (1) w II.l). Poza tym uderza brak jakiejkolwiek wskazówki 
na temat pracy w klasie nad ustalaniem zależności między mnożeniem i dzieleniem 
jako działaniami odwrotnymi, co sprawia przecież i nauczycielowi, i uczniom 
nieporównywanie więcej kłopotu niż w przypadku pary działań dodawanie-odejmo- 
wanie.

Dodajmy, że autorzy opracowań metodycznych, np. Z. Cydzik (1986), podkreślają 
mocno znaczenie ustalania przez dzieci zależności odwrotnych między parami działań 
"logicznie pokrewnych" dla kształtowania u nich pojęć kluczowych w nauczaniu 
początkowym matematyki — pojęcia działania arytmetycznego i pojęcia liczby. Sugero
wane przez nich zabiegi dotyczą wyłącznie tej drogi postępowania ucznia, gdzie szuka 
on "powrotu" od obliczonego wyniku dodawania (mnożenia) do któregoś ze składników 
(czynników).

W klasach IV-VIII (IPS 1984) brak jakiegokolwiek hasła na temat par działań 
odwrotnych (również o zależności potęgowanie — obliczanie pierwiastka, chociaż ta 
para działań dopiero tu się pojawia). Jedynie w uwagach o realizacji programu 
znajdujemy sugestie, aby sprawdzać wynik odejmowania liczb naturalnych za pomocą 
dodawania, a dzielenia —za pomocą mnożenia oraz aby odejmowanie (dzielenie) 
w zbiorze liczb całkowitych (wymiernych) wprowadzać jako działanie odwrotne do 
dodawania (mnożenia).
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3. Działania odwrotne w świetle podręczników nauczania początkowego

Przyjrzyjmy się z kolei, w jaki sposób zinterpretowali przytoczone hasła programowe 
autorzy podręczników i zeszytów ćwiczeń do matematyki dla klas I-III, tych 
podręczników, z których korzystali badani uczniowie (Cydzik 1973, 1979, 1981, 1985; 
Jóźwicki 1985, 1986). Pomoże to nam bliżej określić przypuszczalny stan wiedzy 
czwartoklasistów na rozważany temat.

KLASA I
Przy wprowadzaniu i utrwalaniu operacji odejmowania pojawia się stale ciąg 

zależności:
2+3=5, 3+2=5,
5 -3 = 2 , 5 -2= 3 ,

Zależności te są zapisywane symbolicznie (jak wyżej), ilustrowane na grafach typu

-10



84 AGNIESZKA DEMBY

Podręcznik zawiera odpowiadające omawianym zależnościom ciągi zadań tekstowych, 
do których należy dobrać działanie, oraz ćwiczenia na układanie zadań do danego 
ciągu zależności. Z kolei na równoważności poszczególnych zależności w eksponowanym 
ciągu opiera się rozwiązywanie równań. Zapis rozwiązania równania ma w podręczniku 
postać następującą:

*+5=9,
* = 9 -5 ,
*=4.

Sprawdzenie: 4+5=9.

Podobnie jak przy wprowadzaniu odejmowania, po wprowadzeniu dzielenia jako 
mieszczenia oraz jako podziału na równe części pojawia się trójka zależności typu

3-2=6,
6:2=3,
6:3=2,

a następnie od razu (tzn. bez ilustrowania—jak to było w przypadku odejmowania) 
seria ćwiczeń na dobór właściwego działania do odpowiedniego zadania tekstowego 
i na układanie zadań do podanej trójki zależności.

Znajdujemy również w podręczniku ćwiczenie — ale tylko jedno —trochę innego 
rodzaju:

Zadanie 1.
12+ 2- 2= 12,
12- 0= 12,

Zeszyt ćwiczeń, stanowiący uzupełnienie omawianego podręcznika, zawiera wśród 
zadań (dotyczących uzupełniania tabelek) następujące:

Zadanie 2.

□ □  + 2 n i □  - 2
2 4 4 2
0 2
4 6
3 5
1 3
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Zadanie 3. ,

Podkreślam, że żądanie wypełnienia tabelki—to jedyne polecenie w zadaniu.
KLASA II
Podręcznik zawiera szereg ćwiczeń podobnych (z wyjątkiem zadania 1) do 

cytowanych wyżej, a ponadto literowy zapis omawianych zależności:
— Odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania:

a+b=c b+a=c,
c—b=a, c—a=b,

— Dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia:
a-b=c, c:b=a, c:a=b.

Poza tym pojawiają się pojedyncze ćwiczenia takiego typu, jak:
Zadanie 4.
Oto sumy liczb: 8 + 2, 10 + 1, 12 + 6, 14 + 3.
Wykonaj dodawanie i do każdego przykładu napisz działanie odwrotne —odejmo

wanie.
6+3=9, 9 -3 = 6 , 9 -6= 3 . 

oraz analogiczne dla pary działań mnożenie-dzielenie.
Znajdujemy w podręczniku jedno, a w zeszycie ćwiczeń drugie zadanie następującego 

typu:
Zadanie 5.

a) (16:4)-4= b) (3*6):6= c) (3-5):a=3
(24:6) *6= (7-2):2= (4-3):rf=4
(25:5)-5= (l-8):8= (2-10):m=2

Zeszyt ćwiczeń zawiera ponadto zadania, w których uczeń przyzwyczajany jest do 
sprawdzania poprawności dzielenia za pomocą mnożenia, a dodawania za pomocą 
odejmowania.

KLASA III
Oprócz ćwiczeń podobnych do wypisanych już przeze mnie z klas I i II oraz 

identycznego zapisu literowego cytowanego ciągu trzech zależności między parą działań 
odwrotnych znajdujemy w podręczniku następujące stwierdzenia:

+ 1

6 7

-1



86 AGNIESZKA DEMBY

"Mówimy, że odejmowanie 7—1=6 jest działaniem odwrotnym do dodawania 
6+1=7".

8

•4
32

:4

(U w a g a. W oryginale górna strzałka jest niebieska, dolna—czerwona.)
"Ponieważ niebieska strzałka na grafie ilustruje mnożenie przez 4, a strzałka w stronę 

odwrotną, to znaczy strzałka czerwona—dzielenie przez tę samą liczbę, mówimy, że 
działanie 32:4=8 jest działaniem odwrotnym do działania 8-4=32".

Z zależności między działaniami odwrotnymi korzysta się następująco przy 
rozwiązywaniu równań zawierających już dwa działania:

I sposób
3-*+4=40.

3-x  + 4 =40.
składnik składnik

3-x 40
3-jc=40—4, 
3-jc=36,

x

II sposób

jc=36:3,
x=12.

3* x + 4

-4
1 3' x 1

:3
□

3-jr+4=40,
-4 :3 3 j Uj

x=12.

! 40 !
36 12

:3 -4

Odczytując od strony prawej d° 
lewej mamy:

(40—4):3=vC,
jc=36:3,
jc=12.
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Zeszyt ćwiczeń zawiera ponadto jedno następujące zadanie:
Zadanie 6.
Uzupeinij działania przedstawione na osi liczbowej

(28-...)+ (28+...)-...=...

-a ♦a

/ -ft.

•►a -a

(jc—a)+a=...,
(* + a)-a= ...

Zauważmy, że autorzy wspomnianych podręczników prezentują zależność między 
działaniami wzajemnie odwrotnymi (oznaczmy te działania — 0  i A) według 
Ustępującego schematu:

działanie A jest odwrotne do działania © znaczy, że
o©h=c (ewentualnie: bGa—c, gdyż działanie "wyjściowe” jest tu zawsze przemienne),
cAb^a
c&a=zb
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lub nawet globalnie:
cAb=a (i ewentualnie cAa—b ) jest działaniem odwrotnym do aOb=c, 

zatem w sposób (la) spośród wyszczególnionych w II.l.
Miałam okazję na bieżąco śledzić pracę uczniów badanej klasy—w czasie lekcji 

oraz przeglądając sprawdziany pisemne—jako ich nauczycielka matematyki począwszy 
od klasy czwartej. Na podstawie tych obserwacji stwierdzam, że raczej nie dostrzegłam 
kłopotów z dopisaniem przez ucznia (w razie potrzeby, np. przy rozwiązywaniu równań 
zawierających jedno działanie) do danej równości a+b=c (a-b—c) równości 
c - b - a  (c:b=a) lub równości c -a = b  (c:a -b ), zwłaszcza w przypadku, gdy a, b, 
c były liczbami naturalnymi—a więc przy korzystaniu wprost z powyższego schematu.

Zresztą uczniowie ci byli starannie uczeni matematyki w klasach I-III, w tym 
w klasach I-II przez nauczyciela—metodyka nauczania początkowego. Ich nauczyciele 
dbali o realizowanie wskazań programu, raczej wyjątkowo byli nieobecni w szkole. 
Sądzę zatem, że nie byłoby dużym błędem zakładać dalej, że badani uczniowie 
opanowali tzw. treści podstawowe programu (zobacz II.2), przynajmniej w tym zakresie, 
w jakim były one omówione w "Uwagach o realizacji" oraz zinterpretowane 
w używanych podręcznikach matematyki. W przypadku podręczników nie biorę, 
oczywiście, pod uwagę pojedynczych, uzupełniających zadań, o których wspomniałam 
podczas prezentacji podręczników i zeszytów ćwiczeń.

4. Przedm iot badań oraz ich organizacja

Przeprowadzone badania—jak już wspomniałam — dotyczyły operatywności wiedzy 
uczniów o związkach między elementarnymi działaniami odwrotnymi.

S. Turnau (1986 b) definiuje ogólnie operatywne rozumienie własności działań jako 
"dobre rozumienie, na jaką zmianę programu [tj. rachunku w wyrażeniu arytmetycznym, 
przyp. AD] one pozwalają, oraz umiejętność dokonania tej zmiany w każdej 
wymagającej tego sytuacji". Na podstawie powyższej definicji oraz cytowanego w IL2 
objaśnienia hasła programowego "rozumienie i stosowanie własności czterech działań 
arytmetycznych i związków między nimi" wyróżniam następujące przej awy ope r a 
tywności wiedzy ucznia o za leżnościach  między dzi ał ani ami  odwrotnymi :

1) umie on poprawnie skorzystać z tych zależności w celu przekształcenia wyrażenia 
arytmetycznego w sprzyjającej temu sytuacji (np. dla uproszczenia rachunków),

2) korzysta z zależności świadomie, tzn. nie w sposób mechaniczny, ewentualnie 
bezpodstawny z punktu widzenia jego dotychczasowej wiedzy (do dotychczasowej 
wiedzy zaliczam jednak również wiadomości i umiejętności zdobyte poza szkolnymi 
lekcjami matematyki),

3) zdaje sobie sprawę z zakresu stosowalności tych zależności.
Prezentowane tu badania służyły określeniu stopnia nieopanowania przez uczniów

powyższych umiejętności. Badania te składały się z trzech etapów. Każdy z nich 
rozpoczynał się od sprawdzianu pisemnego (nazwy sprawdzianów, a —w rezultacie-  
nazwy poszczególnych etapów badań, przyjęły się w trakcie rozmów na ich temat 
z dziećmi). Sprawdzian ten podany był w formie pracy samodzielnej na lekcji, Przy 
czym jego czas trwania nie był ograniczony—ostatnie prace otrzymywałam zazwyczaj
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po około 20-25 minutach. Już w czasie trwania części pisemnej uważnie obserwowałam 
spontaniczne reakcje dzieci —ich wątpliwości i pomysły.

Rezultaty stanowiły punkt wyjścia do centralnej części każdego etapu—rozmowy 
z uczniem na temat jego własnego sposobu rozwiązania zadania. W przypadku gdy 
było to uzasadnione celem sprawdzianu, pytałam ucznia na zakończenie takiej rozmowy, 
czy widzi jeszcze jakąś inną metodę rozwiązania zadania (np. czy w zadaniu 1 ze 
sprawdzianu 1 można obyć się bez rachunków).

Sprawdziany pisemne odbywały się w odstępach kilkutygodniowych (między innymi 
w związku z prowadzeniem wywiadów)—w takiej kolejności, w jakiej je tu opiszę. 
Dzieci mogły, oczywiście, na ich temat między sobą rozmawiać, natomiast ja nie 
komentowałam uzyskiwanych odpowiedzi —z wyjątkiem sprawdzianu 1, kiedy to po 
zakończeniu wywiadów na jego temat oznajmiłam, że wiele osób obyło się tu bez 
rachunków.

5. Charakterystyka poszczególnych etapów badań

Etap 1 ze sprawdzianem MOŻNA NIE LICZYĆ służył zbadaniu dwóch pierwszych 
umiejętności świadczących o operatywnej wiedzy na temat związków między działaniami 
odwrotnymi. Sprawdzian pisemny składał się z dwóch następujących zadań:

Zadanie 1.
Wstaw w kratki odpowiednie liczby (zanim zabierzesz się do pracy, przyjrzyj się

uważnie każdemu z wyrażeń!):
a) 28 + 75 - 7 5 = 0 0 2-35:2= 0
b) 1 7 + 4 -1 7 = 0 g) 1320:11-11=0

,  2  I - I

C) 5 25 5_ n h) 14-15:14=0

d) 2,3—1,6+1,6 = D i) 2 - f:2 = Q

Zadanie 2.
Skróć ułamki:

e) 27 :9 -9= 0 j) 3-± :3=D

„V 2-3 . - 3-2 . 5-9 .. 3-13
2-7’ 2-7’ C) 5-2’ d> 13-2 '

Uczniowie poddani badaniom znali następującą umowę o kolejności wykonywania 
działań: w przypadku wyrażeń zawierających tylko dodawanie i odejmowanie 
(analogicznie—tylko mnożenie i dzielenie) —o ile nie ma nawiasów—działania wykonuje 
S1Ç po kolei od strony lewej do prawej.

Aby wyrażenia, którymi zajmują się dzieci, miały dla nich sens, w czasie badań 
niÇ wychodzi się poza zakres liczbowy, w którym umieją one wykonać wszystkie 
działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, dodawanie 
1 odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz mnożenie i dzielenie ułamków 
^ k ły c h  przez liczby naturalne, a ułamków dziesiętnych przez naturalne potęgi 
Uczby 10).
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Badane dzieci nie były uczone w szkole skracania ułamków takiej postaci, jak 
ułamki dane w zadaniu 2, za pomocą mechanicznego "skreślania" jednakowych 
czynników w liczniku i mianowniku. Zostało im natomiast zasugerowane na jednej z 
lekcji bezpośrednio poprzedzających sprawdzian 1, że można i warto skracać ułamki 
tego typu bez uprzedniego obliczania iloczynów w liczniku i mianowniku, korzystając 
z zależności między mnożeniem i dzieleniem jako działaniami odwrotnymi przy 
dzieleniu licznika i mianownika przez wspólny czynnik.

Etap 1 miał dać odpowiedzi na następujące pytania:
—Jak duża część dzieci nie dostrzega samodzielnie, że można tu obyć się bez 

rachunku, oraz czy zmienia cokolwiek zadanie im pytania na ten temat?
— Dlaczego—ewentualnie—dzieci uważają, że rachunek nie jest tu konieczny?
Po tym etapie badań, zgodnie z moim wcześniejszym przypuszczeniem, została 

wyłoniona liczna grupa uczniów, którzy nie tylko sami nie rezygnowali z obliczeń, ale 
nie widzieli również podstaw, aby to uczynić, nawet po mojej sugestii na ten temat. 
W związku z tym warto teraz było nakłonić uczniów do dokładnego przeanalizowania 
budowy danych wyrażeń, aby stwierdzić, czy dostrzegają w niej coś specyficznego— 
wspólnego dla całego zestawu. Interesująca byłaby bowiem konfrontacja zachowania 
ucznia w czasie sprawdzianu MOŻNA NIE LICZYĆ z odczytywaniem przez niego 
budowy danych wyrażeń — zarówno w przypadku uczniów nie wykonujących żadnych 
obliczeń, jak i tych, którzy nie potrafią się bez nich obyć. Warto było się również 
przekonać, jakimi sposobami uczniowie określają "typ" wyrażeń oraz czy przypadkiem 
któryś ze sposobów nie przeszkadza w dostrzeganiu w wyrażeniach cech istotnych 
z interesującego nas punktu widzenia.

Etap 2 rozpoczynał się od sprawdzianu WYRAŻENIA TEGO SAMEGO TYPU, 
w którym zestaw tych samych 10 wyrażeń opatrzono poleceniem:

"Dopisz 4 wyrażenia tego samego typu".
Okazało się, że uczniowie świadomi możliwości niewykonywania rachunków (bądź 

od samego początku, bądź deklarujący to podczas wywiadu) tę właśnie cechę wymieniali 
na ogół jako pierwszoplanową oraz starali się dopisać wyrażenia zawierające parę 
działań odwrotnych. Natomiast bardzo wielu uczniów spośród tych, którzy w czasie 
sprawdzianu woleli obliczać, określało "typ" wyrażeń w taki sposób, że wątpliwe było, 
aby uświadamiali sobie występowanie w wyrażeniach wspomnianych par działań 
odwrotnych.

Z kolei dopisanie przez niektórych uczniów w ramach tego sprawdzianu wyrażeń 
typu b —a+b oraz b:a-b jako analogicznych do danych potwierdziło potrzebę zbadania 
trzeciej z umiejętności wyszczególnionej wśród przejawów operatywności wiedzy 
o działaniach odwrotnych, tzn. uświadamiania sobie zakresu stosowalności zależności 
między działaniami odwrotnymi (tym bardziej, że podczas sprawdzianu 1 uczniowie 
ci przynajmniej raz wpisywali wynik bez obliczania).

Służył temu etap 3 badań ze sprawdzianem PUŁAPKI, w czasie którego uczniowie 
rozwiązywali następujące zadanie:

Wstaw w kratki brakujące liczby:
a) 18:5- 5 = n f) 14-14:4=0
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b) 108:4- 108= n

c) 10-0,25:10=D
d) 100-19+100= 0

e) 1 2 |+ 1 2 |-1 6 = D

8) 3*H = a
h) 32 :4+ 4= n
i) 100:8- 4 = n

j) 100-8:4=0

Zanim uczniowie zabrali się do pracy, wyraźnie podkreśliłam, aby bardzo uważali, 
bo zadanie jest "podstępne" i co prawda gdzieniegdzie może uda się obejść bez 
rachunków, ale nie wszędzie. Mimo tego znaczna część klasy i tak nie ominęła 
wszystkich pułapek. Co więcej — czwarta część klasy systematycznie podawała jako 
wartość wyrażeń z zestawu nie powtarzającą się liczbę. Z kolei wśród uczniów, którzy 
nie popełnili błędu w tym zestawie, znaczna część nadal wszędzie obliczała.

6. Krótka charakterystyka badanych uczniów

Prezentowane badania, co wyraźnie zaznaczam, miały charakter sondażowy. Objęłam 
nimi tylko jedną klasę, liczącą wówczas 32 uczniów (odtąd będę ich nazywać U-l, 
U-2, ..., U-31, U-32). Wszyscy oni —z wyjątkiem U-31 —mieli po 11 lat. U-31 miał 
12 lat (powtarzał klasę trzecią). Tabela 1 zawiera informacje o ich szkolnych wynikach 
w nauce matematyki.

T abela  1
Informacje o szkolnych wynikach badanych uczniów w zakresie 
nauki matematyki

Uczeń
Ocena z matematyki

KL. III
semestr II

KL. IV
semestr I

KL. IV
semestr II

KL. V
semestr I

U-l bdb bdb db + bdb
U-2 dst dst dst dst-
U-3 dst dst dst- ndst
U-4 db dst db dst
U-5 dst dst dst- dst-
U-6 dst dst + db db
U-7 dst dst dst dst-
U-8 dst dst dst dst
U-9 bdb db + bdb bdb
U-10 bdb db db dst
U -ll dst dst dst dst
U-12 db dst + dst db
U-13 dst dst dst dst
U-14 db dst + db db
U-15 db db db . db
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Ocena z matematyki
Uczeń KL. III

semestr II
KL. IV 

semestr I
KL. IV 

semestr II
KL. V

semestr I
U-16 bdb bdb bdb bdb
U-17 db bdb bdb bdb
U-18 bdb db db-f db
U-19 dst db dst dst
U-20 db dst- dst dst
U-21 db dst dst- dst-
U-22 bdb db db db
U-23 db dst db db
U-24 bdb bdb bdb db
U-25 db db db dst +
U-26 db dst db dst
U-27 bdb db db db
U-28 dst dst- dst- dst-
U-29 bdb bdb bdb bdb
U-30 dst dst dst dst
U-31 dst dst- dst = ndst

U-32 db db-f db
brak

danych

Dzięki temu, że począwszy właśnie od klasy czwartej sama uczyłam tych uczniów 
matematyki, w momencie badań znaliśmy się dosyć dobrze, co sprzyjało—jak 
sądzę — naturalności oraz wiarygodności przeprowadzonych rozmów. Co więcej, dzieci 
już wcześniej przywykły do zastosowanej podczas badań formy pracy—indywidualnych 
rozmów na temat swoich uprzednio wykonywanych prac pisemnych.

Z drugiej jednak strony, ponieważ są to uczniowie tylko jednej klasy—zatem uczący 
się pod kierunkiem tych samych nauczycieli — odczuwam potrzebę zweryfikowania w 
przyszłości uzyskanych tu wstępnych wyników poprzez badania o szerszym zasięgu. 
Na razie mogę tylko dodać, że sprawdzianowi 1 poddani byli również uczniowie 
trzech innych klas czwartych, uczeni przez różnych nauczycieli. Nie przeprowadziłam 
tam—co prawda—osobiście szczegółowych rozmów z uczniami, jednakże ich nauczy
ciele zaobserwowali postawy bardzo zbliżone do tych, które dalej opisuję.

Każdy z etapów przeprowadzonych badań omówię za chwilę szczegółowo, tzn. 
zasygnalizuję, czemu miały służyć podawane uczniom zadania, następnie zaprezentuję 
uzyskane przez uczniów rezultaty, a na samym końcu spróbuję sformułować wnioski 
oraz nasuwające mi się wątpliwości. Dokonam też porównań między wynikami 
poszczególnych sprawdzianów. Przy omawianiu wyników każdego z etapów badań 
prezentuję łącznie informacje uzyskane w czasie wywiadu wraz z rezultatami części 
pisemnej.
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III. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE KOLEJNYCH ETAPÓW BADAŃ

1. Etap 1 ze sprawdzianem MOŻNA NIE LICZYĆ

1.1. Omówienie treści zadań

Za pomocą zadania 1 (zobacz II.5) chciałam przede wszystkim zbadać, jak duża 
część uczniów w sytuacji—jak się zdawało—niezbyt skomplikowanej z punktu widzenia 
stosowania zależności między działaniami odwrotnymi nie potrafi obyć się bez 
rachunków. Stąd też ważne było, aby w poleceniu nie tylko nie żądać wykonywania 
obliczeń, ale wręcz sugerować, że oczekiwane jest bardziej pomysłowe rozwiązanie. 
Warto było jednocześnie zorientować się, czy na postępowanie dziecka wpływają takie 
formalne cechy wyrażenia, jak:

— rodzaj użytych w nim liczb (tzn. czy są to liczby naturalne, ułamki zwykłe, czy 
ułamki dziesiętne),

— stopień trudności ewentualnych rachunków,
— budowa wyrażenia (tzn. na przykład, czy jest ono postaci a + b -b , a —b+b, czy 

b+a—b; analogicznie dla wyrażeń z mnożeniem).
Zadanie 2 miało służyć sprawdzeniu, ilu uczniów potrafi skorzystać z zależności 

między działaniami odwrotnymi w sytuacji bardziej złożonej niż w zadaniu 1 (dodatkowo 
musieli przewidzieć, przez jaką liczbę warto podzielić licznik i mianownik ułamka). 
Polecenie jest tak lakoniczne, gdyż uczniowie spotkali się już z takim zadaniem na 
jednej z lekcji poprzedzających ten sprawdzian (zobacz uwagę w II.5). Olbrzymie 
trudności, na jakie wtedy natrafiłam, skłoniły mnie właśnie do uważniejszego przyjrzenia 
się rozumieniu związków między działaniami odwrotnymi przez moich uczniów.

12. Wyniki
W etapie ze sprawdzianem MOŻNA NIE LICZYĆ uczestniczyło 32 uczniów. 

Szczegółowe wyniki zamieszczam w tabeli 2.

T abela  2
Szczegółowe wyniki etapu MOŻNA NIE LICZYĆ

Symbol
ucznia

Wykonywanie obliczeń w zadaniu 1 Zachowanie 
związane z wykony
waniem obliczeń w 

zad. 1

Wykonywanie 
obliczeń w 
zadaniu 2

wyrażenia 
z dodawa

niem

wyrażenia 
z mnożeniem

a b c d e f g h i j a b c d
__u - i — BEZ OBL +  +  +  +

__U-2 + + + - + + + + - + CZEŚCIOWO-A +  +  +  +

—U-3 — BEZ OBL +  +  +  +
_ U -4 + + + - +  + ----------- CZEŚCIOWO-A +  +  +  +

_U -5 +  +  +  + -t- + + + — — CZĘŚCIOWO-A +  +  +  +

L U -6 +  +  +  + + + + + + + ZE WSZ OBL +  +  +  +
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1 Wykonywanie obliczeń w zadaniu 1 Zachowanie 
związane z wykony
waniem obliczeń w 

zad. 1

Wykonywanie 
obliczeń w 
zadaniu 2

Symbol
ucznia

wyrażenia 
z dodawa

niem

wyrażenia 
z mnożeniem

a b c d e f g h i i a b c d
U-7 - 4 - ------ + ------------------ CZĘŚCIOWO-B -  +  +  -
U-8 — BEZ OBL 4- -  4- 4-

U-9 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL +  +  +  4-

U-10 — BEZ OBL +  -f* 4- +

U -ll — +  4 - -------------- CZĘŚCIOWO-B 4- 4- 4- 4-

U-12 ------ 4 -4 - 4 - 4 - -------------- CZĘŚCIOWO-B 4- 4- 4- 4-

U-13 4- +  4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-14 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-15 ---------- 4- -  + ------4- + CZĘŚCIOWO-C 4- 4- 4- 4-

U-16 — BEZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-17 — BEZ OBL —

U-18 -1- +  +  4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL 4- 4* 4- 4-

U-19 - 4 - 4 - 4 - ------ 4 - 4 - -------- CZĘŚCIOWO-C 4- 4- 4- 4-

U-20 4- 4- 4- 4- +  4- -  4 - ------ CZĘŚCIOWO-B 4 - ----------

U-21 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-22 4- 4- 4- 4- + + + + + + ZE WSZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-23 — BEZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-24 — BEZ OBL —
U-25 - 4 - 4 - 4 - 4- 4- 4- 4- 4- 4- ZE WSZ OBL 4- 4- 4- 4-

U-26 — BEZ OBL 4- 4- 4- 4- I

U-27 4 - 4 - ------ +  4 - ------4-4- CZĘŚCIOWO-B 4- 4- 4- 4- 1

U-28 — + + + + - + CZĘŚCIOWO-B 4- 4- 4- -  1

U-29 — BEZ OBL 4 - ----------

U-30 4- 4- 4- - CZĘŚCIOWO-A

U 31 - 4 - ------ 4- + -------------- CZĘŚCIOWO-B + + + + _ □
U-32 — BEZ OBL + + + +— I
Oznaczenia: wykonuje obliczenia + ; nie wykonuje obliczeń 

1.2.1. Zachowania zaobserwowane podczas rozwiązywania zadania 1 
BEZ OBLICZEŃ

11 uczniów (oznaczonych w tabeli 2 —BEZ OBL) samodzielnie zauważyło, że 
w każdym z wyrażeń można nie wykonywać obliczeń. Stwierdzili to z przekonaniem 
już na początku części pisemnej, na przykład U-16: "Proszę pani! Tu wcale nie trzeba 
liczyć! Bo dodano ... później odjęto ... Można od razu napisać wynik!!!" Tłumaczyli 
taki sposób postępowania następująco: "liczbę najpierw zwiększa się, a później 
zmniejsza o tyle samo" (odpowiednio — "tyle samo razy") lub "tu się dodaje i odejmuje 
tę samą liczbę" (odpowiednio—"mnoży i dzieli przez tę samą liczbę"), lub jedynie 
twierdzili: "to tak wyjdzie".
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Mimo iż uczniowie ci bez wahania orzekli, że w zadaniu nie trzeba wcale wykonywać 
rachunków, to jednak niektórzy spośród nich (np. U-24) nawet w czasie wywiadu od 
czasu do czasu drogą rachunkową sprawdzali poprawność wpisanych uprzednio 
wyników.
CZĘŚCIOWO BEZ OBLICZEŃ

— 4 uczniów (w tabeli 2 — CZĘŚCIOWO-A) zaczęło pracę od wykonywania 
odpowiednich rachunków, lecz obserwując regularność otrzymywanych wyników 
stwierdziło, że właściwie można obejść się bez obliczeń. U-5 rachował aż do ósmego 
wyrażenia włącznie, po czym krzyknął: "O, to od razu widać, co wyjdzie w dwóch 
ostatnich przykładach". U-2 i U-4 dokonali dwukrotnie takiego odkrycia: pierwszy 
raz—po serii wyrażeń z dodawaniem, drugi—po serii wyrażeń z mnożeniem. U-2 
w czasie pracy nad przedostatnim wyrażeniem stwierdził: "Jak ktoś dobrze umie, 
dobrze się przyjrzy, to nie musi liczyć". Jednakże przy ostatnim wyrażeniu wykonał 
obliczenia—mimo świadomości, że nie musi. U-4 usiłował zataić swoje odkrycia, 
przyznał się dopiero wtedy, gdy miał kłopoty z wykonaniem trudniejszego rachunku. 
U-30 przestał obliczać wtedy, ędy nie był już w stanie wykonywać stosownych 
rachunków, tzn. począwszy od czwartego wyrażenia. Również i on usiłował ukryć, że 
nie rachuje, tylko wpisuje od razu wyniki. Powiedział, iż bał się, że stosowana przez 
niego metoda nie będzie przeze mnie akceptowana.

— 7 uczniów (CZĘŚCIOWO-B) wpisywało wyniki bez obliczeń bądź tam, gdzie nie 
byli w stanie ich wykonać (do czego przyznali się w czasie wywiadu), bądź tam, gdzie 
wzajemne neutralizowanie się działań odwrotnych było dla nich najbardziej ewidentne. 
Do tych ostatnich należy zaliczyć przede wszystkim interpretowane przez dzieci na 
zasadzie "dokładania i zabierania" wyrażenia z dodawaniem, zwłaszcza (a) i (d), które 
nie wymagały stosowania przemienności. Zdarzało się, że jakiś uczeń (np. U-31) 
podawał od razu wynik w sytuacji, w której umiałby wykonać rachunek, "aby sprawdzić, 
czy to dobrze".

1 uczeń (U-7) nie obliczał prawic wcale. Jednak na jego sposób postępowania 
istotnie wpłynął fakt, że większości obliczeń po prostu nie umiałby wykonać. Tłumaczył 
S,Ç ze swojego postępowania dosyć mgliście, np. "bo tu jest 14 dzielone na 14" 
(w wyrażeniu (h) ) —bez większego przekonania. Odnosiło się wrażenie, że każde 
kolejne wyrażenie analizuje jakby całkiem od nowa.

- 2  uczniów (CZĘŚCIOWO-C) zachowywało się—jak się zdawało—zupełnie 
nieregularnie. Od czasu do czasu dostrzegali, że rachunki nie są konieczne, i ich nie 
wykonywali. Zaś po chwili —w sytuacji analogicznej z punktu widzenia ich 
wcześniejszych wyjaśnień — pilnie rachowali.

Ci uczniowie, którzy w przypadku jakiegoś wyrażenia zrezygnowali z obliczeń, podali 
jako wynik zawsze tę liczbę, która w wyrażeniu występowała tylko raz.
ZE WSZYSTKIMI OBLICZENIAMI

8 uczniów (ZE WSZ OBL) wykonywało rachunki po kolei w każdym z wyrażeń, 
żyjątkiem było niewykonanie rachunku przez U-25 w wyrażeniu (a), gdzie—jak już 
^pomniałam — kompensowanie się działań odwrotnych jest najłatwiej dostrzegalne. 
7 7  spytałam każdego z tych uczniów, czy można było otrzymać wynik nie wykonując 
°bliczeń:
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— 1 uczeń (U-21) stwierdził, że "wszędzie trzeba liczyć". Dopiero po dłuższej 
rozmowie (zastosowałam interpretację serii wyrażeń z dodawaniem — dokładanie 
i zabieranie jabłek), nie bez kłopotów przy wyrażeniach (b), (c), (d), stwierdził, że 
"przy dodawaniu można było nie liczyć".

— 3 osoby (U-9, 22, 25) same wymyśliły, że rachunek nie był konieczny w wyrażeniach 
z dodawaniem, natomiast nie widziały innej metody niż rachunki dla wyrażeń 
z mnożeniem. U-25 podkreślił to zwłaszcza w przypadku wyrażeń postaci a:b-b. U-9 
kategorycznie stwierdził: "Wolę liczyć, bo to rozumiem".

— 4 pozostałych uczniów powiedziało, że można było obejść się bez obliczeń, lecz 
miałam wrażenie (a potwierdziły to również postawy tych uczniów w czasie dalszych 
sprawdzianów), że raczej usłyszeli o tym od kolegów, niż samodzielnie wymyślili.

Charakterystyczne było, że uczniowie, którzy obliczali w pamięci, uważali, iż nie 
wykonują żadnych rachunków. Dostrzegłam to już w trakcie pierwszych wywiadów, 
tym uważniej starałam się więc ustalić, jaką drogą dziecko uzyskuje wyniki.
12 2 .  Zachowania zaobserwowane podczas rozwiązywania zadania 2. 25 osób najpierw 
wykonywało mnożenia w liczniku i mianowniku każdego ułamka, a dopiero później 
skracało te ułamki (toteż 5 osób orzekło, że ułamek (d) jest nieskracalny!). Parę 
osób stwierdziło, że nie musiało obliczać w (b), bo na podstawie prawa przemienności 
mnożenia można skorzystać z rezultatów (a).

2 osoby (U-7, 28) starały się wpisywać wyniki bez obliczania iloczynów, ale tam, 
gdzie im to pomagało (tzn. oprócz (d) ), wspierały się rachunkiem —choćby dla 
sprawdzenia. U-28 starał się w pracy pisemnej zamazać ślady tych obliczeń.

2 inne osoby (U-20,30) wpisały wyniki bez rachunków (oprócz ułamka (a) u U-20), 
ale zupełnie nie wiedziały, dlaczego tak można robić (U-20: "Mama mnie nauczyła"). 
U-30 poprawnie zastosował swój "sposób", natomiast u U-20 wyglądało to tak:

3 • 2 _ 2  5 • 9 _ 9  3 • 13_  13
2 - 7 7  5 - 2 2  1 3 - 2  2

(owale zostały dorysowane przeze mnie).
3 pozostałe osoby (U-17,24,29) również nie obliczały iloczynów. U-29 rozpoczął—co 

prawda — właśnie od obliczeń w (a), ale przyjrzał się wynikowi, wpisał taki sam w 
(b) (w wywiadzie powołał się na prawo przemienności mnożenia) i już nie obliczał 
w (c) oraz (d). Cała trójka tłumaczyła mi: "To tak, jak w zadaniu 1. Na tej samej 
zasadzie!". U-24 na wszelki wypadek (zobacz też jego zachowanie podczas 
rozwiązywania zadania 1) sprawdził wszystkie wyniki drogą rachunkową (obliczając 
najpierw wartości iloczynów z licznika i mianownika ułamka).

13. Podsumowanie wraz z próbą interpretacji wyników
Przypomnijmy, że w trakcie rozwiązywania zadania 1 klasa podzieliła się na trzy 

grupy. Grupę BEZ OBL (11 osób, czyli około 1/3 klasy) stanowią uczniowie, którzy 
od samego początku rozmowy są świadomi, iż można nie wykonywać żadnych obliczeń. 
Nie jest dla mnie jasna podstawa tej decyzji. Wygląda to jedynie na wynik 
wcześniejszych doświadczeń z sytuacjami, w których "dodawało się, a następnie 
odejmowało tę samą liczbę" ("mnożyło się, a później dzieliło przez tę samą liczbę )* 
Świadczyłyby o tym cytowane wyżej uzasadnienia uczniów z tej grupy. Mam wrażenie, 
że uczniowie z grupy BEZ OBL w toku wcześniejszych doświadczeń samodzielnie
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wyabstrahowali wspomniane zależności. Chyba zresztą nie są ich tak do końca pewni, 
gdyż od czasu do czasu sprawdzają poprawność wpisywanych wyników drogą 
rachunkową, w sytuacji zaś bardziej złożonej (tj. przy skracaniu ułamków w zadaniu 
2) korzystają z nich już jedynie 3 osoby. Nie zauważyłam natomiast, aby uczniowie 
z omawianej grupy wiązali te zależności ze znanymi im związkami między działaniami 
odwrotnymi, tzn. w tej postaci, w jakiej prezentują je autorzy podręczników 
do matematyki z klas I-III (zobacz II.3).

Uczniowie z grupy CZĘŚCIOWO (13 osób) rezygnują z rachunków zazwyczaj tylko 
wtedy, gdy nie umieją ich wykonać. Zdaje się, że dotychczasowe doświadczenia nie 
skłoniły ich nawet do wyabstrachowania zależności w postaci "jak się doda a następnie 
odejmie tę samą liczbę, to nic się nie zmieni" (i analogicznie dla mnożenia), jak to 
sformułowali ich koledzy o postawie BEZ OBL. Przynajmniej nikt z własnej inicjatywy 
nie uzasadnił w powyższy sposób swego postępowania. Uczniowie po prostu stwierdzali, 
że wpisywany wynik wydaje im się najbardziej prawdopodobny. 4 spośród tych 13 
osób—kierując się podobnymi jak w przypadku zadania 1 motywami — również 
gdzieniegdzie nie obliczają w zadaniu 2 (tyle że tu kłopoty polegają nie na wykonaniu 
obliczeń, ale na wymyśleniu, przez jaką liczbę skrócić otrzymany po obliczeniu 
iloczynów ułamek).

8 uczniów (1/4 klasy) o postawie ZE WSZ OBL dotychczasowe doświadczenia 
w ogóle nie skłoniły do samodzielnego wyabstrahowania wspomnianych zależności — 
konsekwentnie wykonują obliczenia w zadaniu 1, również w zadaniu 2 najpierw mnożą, 
a dopiero później przystępują do skracania ułamków. Utrzymują wręcz (w przypadku 
wyrażeń z mnożeniem — nawet po mojej interwencji), że nie widzą żadnej innej drogi 
do otrzymania wartości wyrażeń. Może ich zasób doświadczeń na ten temat był zbyt 
ubogi, a może uczniowie nie widzą podstawy do takiego uogulnienia obserwowanej 
prawidłowości? Warto bowiem podkreślić, że wśród uczniów tej grupy niektórzy mieli 
oceny semestralne nie niższe niż "dobry" (porównaj tabele 1 i 2), między innymi U-9, 
którego znamienną wypowiedź cytowałam w III.1.2.1. Pozostali uczniowie osiągający 
co najmniej dobre wyniki w nauce matematyki znaleźli się prawie wszyscy w grupie 
BEZ OBL. Uczniów najsłabszych można spotkać częściowo w grupie ZE WSZ OBL, 
przede wszystkim zaś—w grupie CZĘŚCIOWO. Przypominam, że w czasie wywiadu 
uczniowie spotykali się z zadaniami nie po raz pierwszy. Ich wypowiedzi są więc tym 
bardziej nieprzypadkowe — opierają się również na doświadczeniach zdobytych w czasie 
części pisemnej. Na ogół postępowali według któregoś z trzech powyżej scharaktery
zowanych sposobów w stosunku do całego zestawu wyrażeń. Nie dostrzegłam natomiast 
wyraźnych zależności między spontanicznym postępowaniem dużej liczby dzieci 
a wyszczególnionymi w III. 1.1. cechami formalnymi wyrażeń, poza przypadkiem, gdy 
l e n i a ł  się stopień trudności ewentualnych rachunków.

1*4. Wnioski
1*4.1. 2/3 badanych uczniów woli w zadaniu 1 wykonywać rachunki niż korzystać
1 zależności między działaniami odwrotnymi. 1/4 klasy nigdzie samodzielnie nie 
rezygnuje w tym zadaniu z wykonywania obliczeń. Niektórzy spośród nich spytani 
Pfzeze mnie, czy można się było obyć bez rachunku, odpowiadają negatywnie — zwłasz- 
cza w przypadku wyrażeń z mnożeniem.
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W czasie rozwiązywania zadania 2 już tylko 3 osoby nie obliczają iloczynów w 
liczniku i mianowniku ułamka, korzystając przy skracaniu ułamka z wzajemnego 
neutralizowania się działań odwrotnych. Powyższe dane świadczą jednoznacznie o 
nieoperatywności wiedzy na temat zależności między elementarnymi działaniami 
odwrotnymi u większości badanych czwartoklasistów, a w rezultacie—o ich nieprzy- 
gotowaniu do nauki rachunku algebraicznego w klasach wyższych.
1.42 . Żaden z tych uczniów badanej klasy, którzy korzystają ze wspomnianych 
zależności przy rozwiązywaniu zadania 1 lub 2, nie potrafi przekonująco wyjaśnić 
faktu kompensowania się tych działań. Poza tym niektórzy spośród uczniów 
posługujących się związkami między działaniami odwrotnymi po wpisaniu wyniku często 
sprawdzają jego poprawność drogą rachunkową. Wielu uczniów wyraźnie nie ufa tej 
metodzie, ukrywa ją przede mną, stosuje ją jedynie w "przymusowych'' sytuacjach — 
zazwyczaj wtedy, gdy nie potrafią wykonać odpowiednich rachunków.

Nie wzbudzają zatem zaufania podstawy wiedzy dotyczącej zależności między 
działaniami odwrotnymi—z wypowiedzi uczniów nie sposób ich w ogóle określić. 
Można jedynie przypuszczać, że ta postawa jest po prostu wynikiem doświadczeń 
tych uczniów z sytuacjami, gdzie "dodaje się, a następnie odejmuje się tę samą liczbę" 
("mnoży się, a następnie dzieli przez tę samą liczbę") oraz różnych zdolności do 
samodzielnego wyabstrahowania odpowiednich zależności.

2. Etap 2 ze sprawdzianem  WYRAŻENIA TEGO SAM EGO TYPU

2.1. Om ówienie treści zadania
Polecenie (zobacz II.5) zostało sformułowane tak, aby w sposób w miarę naturalny 

nakłonić ucznia do wyłonienia najbardziej charakterystycznych—jego zdaniem —cech 
danych wyrażeń ("typu" wyrażeń).

Celowo został zamieszczony ten sam zestaw wyrażeń, co w poprzednim sprawdzianie 
(w zadaniu 1). W takiej sytuacji uczniowie mieli już pewne doświadczenia związane 
z wyznaczaniem wartości liczbowych tych wyrażeń. Ponadto zastanawiali się, czy i 
dlaczego można obyć się tu bez rachunków.

22. Wyniki
W etapie WYRAŻENIA TEGO SAMEGO TYPU uczestniczyło 31 uczniów (z 

powodu dłuższej nieobecności w szkole nie brał udziału U-31). Szczegółowe wyniki 
zamieszczam w tabeli 3.

T a b e l a  3

Szczegółowe wyniki etapu WYRAŻENIA TEGO SAMEGO TYPU

Sym-
boi

ucznia

_____Budowa dopisanych wyrażeń Um.
opow.

Meto
da

postęp.

--------------------- —
Sposób rozumienia 

"typu" danychA B C D* E F G* H* i Inne wyr.

U-l XX X X + MOD WIDAĆ WYNIK __
- U-2 XX X X + ZAS WIDAĆ W Y N I K ___
_ U r l_ XX XX +/- ZAS 7WIDAĆ WYNIK ___

X XXX + MOD DANE DZ I POWT__
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Sym
bol

ucznia

_____Budowa dopisanych wyrażeń Urn.
opow.

Meto
da

postęp.

I
Sposób rozumienia 

"typu" danychA  B C D* E F G* H* I Inne wyr.

U-5 X X x X + / - ZAS DANE DZ I POWT
U-6 XX XX + ZAS WIDAĆ WYNIK

U-7 XX 7 ' ł 3

8-1:4
+ / - MOD DANE DZ

U-8 XX XX + ZAS WIDAĆ WYNIK
X X x  X + MOD WIDAĆ WYNIK

u - i o X X X X 7 ZAS? WIDAĆ WYNIK
u - l l X X X 60:2-7 + / - MOD DANE DZ
U-12 XXX X + MOD DANE DZ

U-13 XX
—+3——— 
5 J5 5
—+5———

+ MOD DANE DZ

U-14 XXX X + / - MOD DANE DZ
U-15 XX X X 7 ZAS? WIDAĆ WYNIK
U-16 XXXX + ZAS WIDAĆ WYNIK

JLI-17 X X X X + / - ZAS WIDAĆ WYNIK
U-18 X X XX + ZAS WIDAĆ WYNIK

J H 2 _
XXXX +  / - ZAS ?DANE DZ I POWT

U-20 X X X X + MOD DANE DZ

U-21 X X
6:2-5
8:4-6 + ZAS DANE DZ

U-22 X XX X _ ZAS ?DANE DZ
U-23 X X X X + ZAS DANE DZ I POWT

_ U-24 X X X X + ZAS WIDAĆ WYNIK

U-25
-

4 -1 -2

4-5+3 
8,2+3-4

, 1 2

+ ZAS DWA DZ

-IŁ26_ XX XX + ZAS WIDAĆ WYNIK
J i2 7 _ X X X X 7 ZAS? WIDAĆ WYNIK

JJ-28 X X X X 7 8 5 
9 9+9 + MOD DANE DZ

OŁ29_ X X X X + ZAS WIDAĆ WYNIK
J ü û _ XX X X + ZAS DANE D Z  I POWT
J i3 1 nie uczestniczył w sprawdź. 2
LU-32_ x |x X X "1 ~ " + ZAS WIDAĆ WYNIK

x-odpowiada jednemu wyrażeniu dopisanemu przez ucznia;
"Wyróżniono rubryki dotyczące wyrażeń o nowej—w stosunku do danych 

wyrażeń—budowie, ale tylko takich, gdzie zachowano powtarzanie się pewnej liczby, 
A = a + b - b \  B = b + a —b\ C = a - b + b \  D = b - a + b \

E =a:b-b;  F —b'a:b\ G —a mb:b\ H =b:a-b;
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1 — 3 razy powtarzana pewna liczba (dodawanie lub mnożenie);
Um. opow. — umiejętność opowiedzenia o swoim sposobie postępowania.

22.1. Okazało się, że znaczna część uczniów ma poważne kłopoty z uzmysłowieniem 
sobie, jak postępowała w czasie tworzenia wyrażeń "takiego samego typu" (ewentual
nie—jak postępowałaby, gdyby w chwili przeprowadzania wywiadu otrzymała do 
rozwiązania zadanie ze sprawdzianu 2).

Zwłaszcza jedna osoba (oznaczona w kolumnie "Umiejętność opowiedzenia o swoim 
sposobie postępowania" tabeli 3 symbolem "-") nie była w stanie o tym opowiedzieć. 
Nie potrafiła nawet określić, czy była to któraś z dróg przeze mnie sugerowanych. 
Jej charakterystyczne odpowiedzi — to: "nie wiem", "może", "dopisałam przykłady takie 
same, no ... te same, nieee ... takie same".

7 innych osób (w tabeli 3: "+/-") również nie umiało samodzielnie opowiedzieć
0 swoim sposobie postępowania, natomiast było już w stanie ustosunkować się do 
sugerowanych przeze mnie sposobów postępowania, wskazując wśród nich swój
1 eliminując pozostałe.

W przypadku 3 osób ("?") wystąpiła rozbieżność między postawą ucznia 
zaobserwowaną w czasie trwania części pisemnej a obecną (bardzo stanowczą!) 
wypowiedzią na ten temat. Bardziej szczegółowo zostanie to opisane w 2.2.2.

Pozostałe 20 osób (" + ") potrafiło opowiedzieć o swoim sposobie postępowania, 
choć co najmniej połowa z nich po dłuższej chwili zastanowienia.
2 22 . Dzieci rozwiązywały otrzymane zadanie w następujący sposób: 10 osób (MOD) 
twierdziło, że wybrało z danego zestawu od 1 do 4 wyrażeń modelowych. Następnie 
je zmodyfikowało, zachowując jednak charakterystyczne ich zdaniem cechy wyrażeń. 
Z tabeli 4 można odczytać, jakie cechy wyrażeń dzieci uznały za ważne oraz dla 
kogo spośród tych 10 osób zachowanie poszczególnej cechy jest istotne (odpowiada 
temu znak " + " w tabeli), a dla kogo nie ma znaczenia (znak "-").

U w a g a .  U-12 dostrzegł, że w danych wyrażeniach powtarza się liczba, zachował 
nawet tę własność przy dopisywaniu wyrażeń analogicznych, ale w rozmowie stwierdził, 
że nie było to wcale konieczne. Również U-14 i U-20 w dopisanych wyrażeniach 
zachowali powtarzanie się liczby, ale w czasie rozmowy nie wspomnieli o takiej 
potrzebie.

T a b e l a  4

Dane o zachowaniu niektórych cech wyjściowych wyrażeń przez uczniów z 
grupy MOD

Symbol
ucznia

Zachowanie J
danego w wyraże

niu modelowym 
układu działań

rodzaju liczb
powtarzania się 
pewnej liczby

U-l + — + J
U-4 + _ + J
U-7 + + — I
U-9 + -1- ________ + J
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I Zachowanie
Symbol
ucznia

danego w wyraże
niu modelowym 
układu działań

rodzaju liczb powtarzania się 
pewnej liczby

U -ll -1- _ _

U-12 + + —

U-13 + -I- _

U-14 + + _ _

U-20 + + —

U-28 + - -

1 osoba (U-9) z opisywanej tu grupy uczniów świadomie zadbała o to, aby wybrane 
przez nią wyrażenia "modelowe" stanowiły urozmaicony zestaw ze względu na ich 
budowę (w III.l.l. wyjaśniłam, w jakim znaczeniu używam tu terminu "budowa" czy 
"postać" wyrażenia).

3 inne osoby (U-4,7,13) przyznały się, że wybrały takie wyrażenia "modelowe", 
w których były "łatwe działania" (czyli dodawanie — odejmowanie i to raczej w sytuacji 
a+b-b) lub "łatwe liczby" (liczby naturalne, zaś "na pewno nie ułamki dziesiętne!").

Pozostałe 6 osób stwierdziło, że wyrażenia modelowe wybrały raczej przypadkowo.
18 innych uczniów (oznaczonych w tabeli ZAS) rozpoczęło pracę od ustalenia 

wspólnej zasady, według której mogły powstać wszystkie wyrażenia z danego zestawu, 
a następnie dopisywało wymagane wyrażenia, stosując tę zasadę. Nie wszyscy ci 
uczniowie potrafili sformułować tę zasadę. Informacje, które udało mi się uzyskać, 
zawiera tabela 5 (znak " + " oznacza, że uczeń uważa daną cechę za istotną, znak 

że ta cecha nie jest według niego ważna, natomiast puste miejsce, że uczeń nie 
wypowiedział się z własnej inicjatywy na ten temat).

T a b e l a  5
Dane o zachowaniu niektórych cech wyjściowych wyrażeń przez uczniów z 
grupy ZAS

Symbol
ucznia

Różne cechy określające zasadę |

"od razu widać 
wynik"

powtarzanie 
się pewnej 
liczby w wy
rażeniu

występowanie 
jednej z par 
działań
dodaw.-odejm.
lub
mnoż.-dziel.

występowanie 
w wyrażeniu 
dokładnie 
dwóch działań

_ U-2 + + +
_ U-3

U-5 + +
__ U-6 +

U-8 +
___ u-16 + - -
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Symbol
ucznia

Różne cechy określające zasadę

"od razu widać 
wynik"

powtarzanie 
się pewnej 
liczby w wy
rażeniu

występowanie 
jednej z par 
działań
dodaw.-odejm.
lub
mnoż.-dziel.

występowanie 
w wyrażeniu 
dokładnie 
dwóch działań

U-17 . + + +
U-18 + + +
U-19
U-21 _ +
U-22
U-23 + +
U-24 + + +
U-25 _ — +
U-26 + _ —
U-29 +
U-30 + +
U-32 ______ +______

3 pozostałych uczniów (ZAS?) w czasie części pisemnej pracowało najprawdopo
dobniej metodą MOD. Świadczyłyby o tym zarówno pytania zadawane w czasie jej 
trwania: "którego typu?", "tak jak trzeci przykład?", "do którego z przykładów dopisać?", 
jak i wyniki pracy pisemnej (U-10 zaznaczył nawet, "do których przykładów dopisał"). 
Jednakże w czasie trwania wywiadu uczniowie ci stanowczo zaprzeczyli, aby postępowali 
w powyższy sposób. Każdy z nich twierdził, że szukał wspólnych cech wszystkich 
wyrażeń z danego zestawu, po czym dopisał wyrażenia, które również charakteryzowały 
się tymi cechami. Wszyscy ci uczniowie zachowali występowanie w wyrażeniu pary 
działań dodawanie-odejmowanie (odpowiednio: mnożenie-dzielenie) oraz powtarzanie 
się pewnej liczby. Stwierdzili też spontanicznie, że "wtedy w wyniku wyjdzie ta inna 
liczba".

23. Podsumowanie
23.1. Okazało się (wystarczy porównać tabele 4 i 5), że mimo zastosowania przy 
rozwiązywaniu zadania dwóch różnych metod (MOD oraz ZAS) uczniowie przy 
określaniu "typu" i tak powoływali się na mniej więcej te same cechy wyrażeń. Wobec 
tego można ich podzielić na cztery grupy według tego, co ostatecznie rozumieją om 
przez "typ" wyrażeń.
OD RAZU WIDAĆ WYNIK (w tabeli 3: WIDAĆ WYNIK)

10 uczniów z ZAS; dwóch spośród nich (U-16, 26) podkreśliło, że "o ile tylko 
dałoby się to zrobić", wolno byłoby dopisać również wyrażenia, które charakteryzo
wałyby się powyższą cechą, nie posiadając nawet opisanej poniżej cechy PARA 
DZIAŁAŃ DODAWANIE-ODEJMOWANIE LUB MNOŻENIE-DZIELENIB 
ORAZ POWTARZANIE SIĘ JEDNEJ Z LICZB.
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— Nie mówili o tym spontanicznie uczniowie z grupy MOD, lecz z ich zachowania 
w czasie wywiadu (np. ustosunkowanie się do przykładów i kontrprzykładów) wnioskuję, 
że była to ważna cecha dla U -l i U-9.

— Cała trójka z ZAS?.
PARA DZIAŁAŃ DODAWANIE-ODEJMOWANIE LUB MNOŻENIE-DZIE- 
LENIE ORAZ POWTARZANIE SIĘ JEDNEJ Z LICZB (w tabeli 3: DANE DZ
1 POWT)

— 3 uczniów z ZAS.
— 1 uczeń z MOD.

Żaden z tych uczniów nie wspomniał o tym, aby w danych lub dopisanych przez 
niego wyrażeniach było "widać od razu wynik".
PARA DZIAŁAŃ DODAWANIE-ODEJMOWANIE LUB MNOŻENIE-DZIE- 
LENIE (w tabeli 3: DANE DZ)

— 1 uczeń z ZAS.
— 7 uczniów z MOD.

Uczniowie ci nie przywiązywali wagi do powtarzania się liczby.
DWA DZIAŁANIA (w tabeli 3: DWA DZ)

— 1 uczeń z ZAS.
Jak już wcześniej wspomniałam, nie udało mi się zdobyć szczegółowych informacji 

na temat postępowania niektórych uczniów, a mianowicie: U-3, 19, 22 (wszyscy z ZAS).
232. Analizując wyrażenia dopisane przez dzieci, zauważamy następujące zjawiska:

— Pojawiają się wyrażenia (zob. tabelę 6), które zawierają co prawda jedną z danych 
par działań i powtarzającą się liczbę, są jednak innej postaci niż którekolwiek z wyrażeń 
danych.

— U-25 wprowadza w swoich wyrażeniach nową parę działań: mnożenie- 
-odejmowanie. W czasie wywiadu stwierdził (informację tę zawiera zresztą tabela 5), 
że jedyną wspólną cechą danych 10 wyrażeń jest co najwyżej to, że są "na dwa 
działania". Stwierdził poza tym - jako jedyny w klasie - że zestaw zawiera właściwe 
wyrażenia dwóch typów: z dodawaniem i odejmowaniem oraz mnożeniem i dzieleniem.

T a b e l a  6
Informacje o dopisaniu przez uczniów wyrażeń innej postaci niż 
dane, mimo zachowania danych par działań i powtarzania się
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Symbol ucznia Dopisanie wyrażeń postaci |
b —a+b b:a-b a-b:b 1

U-30 + +
U-32 + I

— 6 uczniów dopisuje wyrażenia (zobacz tabelę 3), w których nie powtarza się 
żadna z liczb (natomiast występuje tam para działań dodawanie-odejmowanie lub 
mnożenie-dzielenie).

— 5 uczniów dopisuje wyrażenia, w których pewna liczba powtarza się 3 razy 
(z parą działań dodawanie-odejmowanie lub mnożenie-dzielenie).

— 9 uczniów (U-l, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 26, 28) wprowadza dla danej postaci 
wyrażenia inny niż w otrzymanym zestawie rodzaj liczb. U-28 jako jedyny z klasy 
wykracza poza zakres swoich umiejętności rachunkowych, umieszczając w dopisanych 
przez siebie wyrażeniach również mnożenie i dzielenie ułamków.

2.4. Zestawienie wyników etapu MOŻNA NIE LICZYĆ oraz etapu WYRAŻENIA 
TEGO SAMEGO TYPU

— Spośród uczniów, którzy podczas etapu MOŻNA NIE LICZYĆ przyjęli postawę 
BEZ OBLICZEŃ, prawie wszyscy scharakteryzowali dane wyrażenia w sposób: OD 
RAZU WIDAĆ WYNIK (zobacz zestawienie wyników wszystkich etapów badań w
3.4.). Na podstawie pracy pisemnej ucznia U-3 można przypuszczać, że również i on 
powinien być zaklasyfikowany do grupy OD RAZU WIDAĆ WYNIK (dopisał 
wyrażenie o nowej budowie, dla którego również można obyć się bez obliczeń; takie 
osiągnięcie mieli jeszcze tylko U-8, 17, 32— właśnie z tej grupy). OD RAZU WIDAĆ 
WYNIK deklarowało poza tym jeszcze 6 osób (U-2, 6, 9, 15, 18, 27); podczas etapu 
1 badań przynajmniej od czasu do czasu wykonywały one obliczenia.

— Większość uczniów o postawie CZĘŚCIOWO-A tu określiła wspólną cechę
danych wyrażeń: PARA DZIAŁAŃ DODAWANIE-ODEJMOWANIE LUB
MNOŻENIE-DZIELENIE ORAZ POWTARZANIE SIĘ JEDNEJ Z LICZB. W ten 
sam sposób scharakteryzował poza tym również dane wyrażenia jedyny uczeń (U-23) 
o postawie BEZ OBLICZEŃ, który nie wszedł do grupy WIDAĆ WYNIK. Warto 
w tym momencie zwrócić uwagę na budowę wyrażeń dopisanych przez niektórych 
spośród tych uczniów (zobacz tabelę 6).

Natomiast większość uczniów o postawie CZĘŚCIOWO-B trafiła do grupy DANE 
DZ. Grupy DANE DZ oraz DWA DZ składają się—jak można zauważyć—wyłącznie 
z uczniów, którzy podjęli podczas etapu 1 właśnie postawę CZĘŚCIOWO-B bądź 
ZE WSZ OBL.

— Uczniowie ZE WSZ OBL trafili tu bądź do grupy DANE D Z —a nawet DWA 
D Z -b ąd ź  do grupy WIDAĆ WYNIK.

2.5. Wnioski oraz wątpliwości
2.5.1. Możliwość niewykonywania obliczeń jest cechą na tyle pierwszoplanową danych 
10 wyrażeń, że osoba, która jest tej możliwości świadoma (a nie tylko traktuje t? 
metodę jako "ostatnią deskę ratunku" w przypadku trudności rachunkowych), na ogól 
samodzielnie ją deklaruje. Tę tezę potwierdza zarówno zachowanie prawie wszystkich 
uczniów o postawie BEZ OBL, jak i postępowanie kilku uczniów reprezentujących
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pozostałe postawy w czasie etapu 1 pod wpływem odpowiednich informacji, uzyskanych 
po etapie 1. Godne uwagi jest to, że w grupach DANE DZ oraz DWA DZ nie ma 
ani jednego ucznia o postawie BEZ OBL.

Wobec tego tym bardziej o nieuświadamianiu sobie występowania w każdym 
z danych wyrażeń wzajemnie neutralizującej się pary działań świadczyłaby postawa 
pozostałych uczniów. Mimo wspomnianych informacji nadal mówią oni jedynie 
o występowaniu w wyrażeniu pary działań dodawanie-odejmowanie lub mnożenie- 
dzielenie wraz z powtarzaniem się pewnej liczby, a nawet —tylko o występowaniu 
w wyrażeniu jednej z wymienionych par działań, a w jednym przypadku nawet tylko 
o dwóch działaniach.
2S2. Można podejrzewać, że pewna grupa uczniów nie potrafi odróżnić wyrażeń, 
dla których można skorzystać z zależności między działaniami odwrotnymi, od wyrażeń 
o podobnym wyglądzie, dla których jednak metoda ta jest bezużyteczna. Świadczy 
o tym dopisanie przez 4 uczniów, jako analogicznych do danych—wyrażeń postaci 
b-a+b  lub b:a-b. Zauważmy, że każdy z nich w czasie etapu 1 co najmniej parę 
razy wpisywał wynik bez wykonywania obliczeń, a troje spośród nich od pewnego 
momentu w ogóle zrezygnowało z obliczeń.
2.53. Uczniowie co najmniej dwiema drogami (MOD, ZAS) dochodzą do określania 
"typu" wyrażeń z danego zestawu. Zdarza się przy tym dość często, że nie potrafią 
samodzielnie uzmysłowić sobie, jak postępowali. Jednak niezależnie od sposobu 
postępowania zajmują się tymi samymi cechami danych wyrażeń—z tym że w badanej 
klasie uczniowie z MOD częściej nie dostrzegają powtarzania się w wyrażeniu pewnej 
liczby. Jednak jedynie na podstawie poczynionych tu obserwacji nie sposób stwierdzić, 
czy i w jakim stopniu droga MOD może utrudnić dziecku odczytanie specyficznej 
budowy danych wyrażeń.

3. Etap 3 ze sprawdzianem PUŁAPKI

3.1. Omówienie treści zadania
Zadanie (zobacz II.5) zostało zredagowane w identyczny sposób jak zadanie 1 ze 

sprawdzianu MOŻNA NIE LICZYĆ—z racji przedstawionych już w omówieniu 
tamtego sprawdzianu. Zestaw wyrażeń zaplanowałam tak, aby zawierał trzy rodzaje 
wyrażeń:

1) wyrażenia-pułapki dwóch typów:
~ dotyczące związku dodawanie-odejmowanie ( (d), (e) ) albo mnożenie-dzielenie

( 0>). (f) ),
-  wyrażenia o budowie a-b—b oraz a:b+b ( (g), (h) );
2) wyrażenia takiego typu jak w zadaniu 1 ze sprawdzianu MOŻNA NIE LICZYĆ, 

w których—opierając się na zależnościach między działaniami odwrotnymi—można
całkowicie zrezygnować z rachunków i od razu wpisać wyniki ( (a), (c) ); oba 

wyrażenia dotyczyły mnożenia, którego związek z dzieleniem (w przeciwieństwie do 
^^zk u  dodawanie-odejmowanie) jest dla wielu uczniów zupełnie niejasny (zobacz 
rezultaty etapu 1 badań); gdyby jednak uczniowie zdecydowali się w przypadku tych 
wyrażeń na rachunki, to byłyby one dla nich dość trudne w przypadku wyrażenia 
\a)> nieco łatwiejsze dla wyrażenia (c);
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3) dwa wyrażenia, gdzie występuje para działań mnożenie-dzielenie i gdzie mnoży 
się przez liczbę dwukrotnie mniejszą lub dwukrotnie większą niż liczba, przez którą 
się dzieli (wyrażenia (i) oraz (j) ); warto było sprawdzić, czy tu —w sytuacji bardziej 
złożonej (nie chodzi już tylko o wzajemne neutralizowanie się działań odwrotnych) 
— znajdą się uczniowie, którzy skorzystają z odpowiednich zależności między 
mnożeniem i dzieleniem; celowo zamieściłam jako wcześniejsze takie wyrażenie ( (i) ), 
dla którego wielu czwartoklasistów miałoby kłopoty z rachunkiem, jeśli zdecydowaliby 
się na ten sposób postępowania.

32. Wyniki
W etapie PUŁAPKI brały udział te same 32 osoby, które uczestniczyły w etapie 1. 

Szczegółowe wyniki zawiera tabela 7.

T a b e l a  7
Szczegółowe wyniki etapu PUŁAPKI

I Sym
bol

ucznia

Wyrażenia Zachowanie w 
czasie etapu 
PUŁAPKIa b* c d* e* f* g* h* i j

U -l ±_ +. + BEZ BŁĘDÓW

U-2 ZM 4_ TYLKO ZMIANA I

U-3 + + BEZ BŁĘDÓW I

U-4 + j + + POJED BŁĘDY

U-5 + ZM i ; i i + 4" SPISYW LICZBY 1

U-6 i ! + + POJED BŁĘDY |

U-7 + ZM ±_ ±_ TYLKO ZMIANA I

U-8 + + BEZ BŁĘDÓW

U-9 + + + + BEZ BŁĘDÓW

U-10 i + + POJED BŁĘDY

u - n i i 1 i 1 +  ! + SPISYW LICZBY

U-12 + + BEZ BŁĘDÓW 1

U-13 i ; i +  ! + SPISYW LICZBY

U-14 ±_ + + BEZ BŁĘDÓW _

U-15 ZM » + + POJED BŁĘDY

U-16 + + BEZ BŁĘDÓW _

U-17 i + + POJED BŁĘDY __

U-18 + t + + POJED BŁĘDY __

U-19 ZM j Î + + SPISYW LICZBY I

U-20 ZM + + t TYLKO ZMIANA__I

U-21 + + ZM + + + TYLKO ZMIANA J

U-22 + + ZM + + + TYLKO ZMIANA^

U-23 ! ! ! + ! + SPISYW LICZBY__

1 U-24 ZM ! + + POJED BŁĘDY
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Sym- Wyrażenia Zachowanie w
boi

ucznia a b* C d* e* f* g* h* i j
czasie etapu 
PUŁAPKI

U-25 + ZM + + TYLKO ZMIANA
U-26 ZM + + TYLKO ZMIANA
U-27 ! ! i • i 1 + + SPISYW LICZBY
U-28 ZM + + TYLKO ZMIANA
U-29 ZM + + TYLKO ZMIANA
U-30 t ! ! ! ! i + SPISYW LICZBY

U-31 i ! ! + + SPISYW LICZBY
U-32 ZM + + TYLKO ZMIANA
Oznaczenia:
* — wyrażenia-pułapki,
! — zastosowanie bezpodstawnie związków między działaniami odwrotnymi do 

wyrażeń (b), (d), (e), (f), (g), (h) albo "uproszczenie" 2 (zobacz 3.23) w 
obliczeniach do wyrażenia (i),

ZM — zmiana wyrażenia (b) nal08* 4:108,
+ — zastosowanie obliczeń lub przejawianie zamiaru rachowania w wyrażeniach, 

gdzie można skorzystać z zależności między działaniami odwrotnymi,
_ — brak danego wyrażenia w pracy (nie zostało przepisane).

32.1. Zachowania uczniów wobec wyrażeń-pułapek 
BEZ BŁĘDÓW

7 uczniów ominęło wszystkie pułapki. Niektórym zdarzało się co najwyżej nie podać 
wyniku, gdy zdawali sobie sprawę z tego, że potrzebny jest rachunek, a wykonać go 
nie potrafili (U-l, 12, 14).
TYLKO ZMIANA DRUGIEGO WYRAŻENIA (w tabeli 7: TYLKO ZMIANA)

10 uczniów również ominęło pułapki, ale ... samowolnie zmieniło wyrażenie (b) na 
108*4:108, czyli takiego typu, jak wyrażenia w zadaniu 1 z etapu MOŻNA NIE 
UCZYĆ. Nie ma tu mowy o pomyłce przy przepisywaniu—prace pisemne noszą 
wyraźne ślady przerabiania znaków działań. Czworo spośród tych uczniów (U-2, 26, 
29, 32) przyznało się do tego w czasie wywiadu: "coś mi tu—zdaje się —nie pasowało" 
łub "ułatwiłem sobie" (i tu porozumiewawczo—zawstydzony uśmiech w moją stronę!). 
Pozostała szóstka uczniów nie bardzo zdawała sobie sprawę z tego, dlaczego zmieniła 
wyrażenie, po tej zaś zmianie szukała wyniku drogą rachunkową.

Zmiany wyrażenia (b) w opisany sposób dokonało 14 osób (o 4 będzie mowa dalej, 
ponieważ ich prace zawierały również błędy).
POJEDYNCŻE BŁĘDY (w tabeli 7: POJED BŁĘDY)

7 uczniów w części pisemnej sprawdzianu albo w (b) (U-4, 6, 10, 17, 18), albo 
w (0 (U-15, 24) wpisało jako wartość tego wyrażenia nie powtarzającą się liczbę 
(U-6 dodatkowo również w wyrażeniu (g), ale od razu przyznał się, że nie umiał 
wykonać tam rachunków i próbował zgadnąć "co wyjdzie"; sam podejrzewa, że może
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to nie być dobry wynik). U-15 i U-24 zmienili ponadto wyrażenie (b) w sposób 
charakterystyczny dla postawy TYLKO ZMIANA.

W czasie wywiadu—po chwili zastanowienia—każdy z tych uczniów dostrzegł swój 
błąd i zaraz się poprawił, tłumacząc: "bo tu się mnoży przez coś innego, a dzieli 
przez coś innego" albo ... "bezpieczniej jest jednak obliczać!".
SPISYWANIE INNEJ LICZBY (w tabeli 7: SPISYW LICZBY)

8 uczniów zastosowało metodę, którą w pracy pisemnej (z własnej inicjatywy!) 
opisał U-27: "Te przykłady, które mają takie same liczby i jedną liczbę inną, to 
spisuję tę inną, i wychodzi mi wynik".

Według tej metody postępowali następujący uczniowie:
— U-5 (wyrażenia (c), (d), (e), (f), (g); dla wyrażenia (a) wykonał obliczenia, 

wyrażenie (b) zmienił w sposób charakterystyczny dla postawy TYLKO ZMIANA; 
przypomnijmy, że podczas sprawdzianu 1 U-5 również od pewnego momentu 
zrezygnował z  rachunków);

— U - ll  (wszędzie oprócz (e) );
— U-13 (wyrażenia (b), (d), (g) );
— U-19 (wyrażenia (f)(1), (g), początkowo również (h), ale z tego wycofał się; 

zmienił wyrażenie (b) w sposób charakterystyczny dla postawy TYLKO ZMIANA);
— U-23 (wyrażenia (a), (b), (c), (f), (g); wyrażenie (d) źle przepisał-jako 

100-19:100—i nie podał jego wartości);
— U-27 (w całej pracy);
— U-39 (w całej pracy).
Na zakończenie przyjrzyjmy się jeszcze, jaka była reakcja uczniów na pojawienie 

się pierwszego w danym zestawie wyrażenia-pułapki. Popełniło tu błąd aż 10 osób 
(u 4 spośród nich był to jedyny błąd w całej pracy). 14 innych uczniów zmieniło 
dane wyrażenie na 108-4:108 (przypomnijmy—o budowie charakterystycznej dla 
wyrażeń z zadania 1 z etapu MOŻNA NIE LICZYĆ); tego typu postawy nie 
zaobserwowano ani razu w przypadku pozostałych wyrażeń ze sprawdzianu PUŁAPKI. 
Po opisanej zmianie budowy wyrażenia uczniowie zachowali się niejednolicie. Niektórzy 
wyznaczyli wartość liczbową zmodyfikowanego wyrażenia drogą rachunkową. Jeden 
z uczniów (U-25) mimo zmiany wyrażenia pozostawił wartość liczbową wyrażenia 
pierwotnego. Dwie osoby (U-2, 26) wpisały jako wartość powtarzającą się liczbę 108 
(nie popełniły takich błędów w (a) i (c)!). Pozostali po prostu "spisali inną liczbę". 
U prawie każdego ucznia część pracy dotycząca wyrażenia (b) wskazuje na rozterki 
autora (zawiera mnóstwo skreśleń).
32 2 .  Spostrzeżenia dotyczące korzystania z zależności m iędzy działaniam i odwrotnymi 
w wyrażeniach o takiej budowie, jak  wyrażenia z zadania 1 na etapie M OŻNA NIE 
LICZYĆ

(1) U-19 starał się wyznaczyć wartość wyrażenia (f) również drogą rachunkową. 
W sytuacji oczywistej niezgodności tak otrzymanej liczby z wartością uzyskaną metodą 
"spisywania innej liczby" zdecydował się ... na tę drugą! Identycznie zachował się 
w przypadku wyrażenia (b).
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— 4 uczniów (U-7, 9, 21, 22) wszędzie wykonywało obliczenia, także dla wyrażeń 
(a) i (c), U-21 i U-22 również dla wyrażenia (b) uprzednio zmienionego na 
108-4:108. Każda z tych osób przyjęła postawę ZE WSZ OBL lub CZĘŚCIOWO-B 
w czasie etapu 1. Ponadto 1 uczeń (U-20) nie obliczał jedynie w (a), i to tylko 
dlatego, że nie potrafił tam wykonać odpowiednich rachunków (wpisał wynik 
najbardziej — jego zdaniem—prawdopodobny).

— 3 innych uczniów (U-4, 5, 18) rozpoczęło pracę od obliczeń w (a). Rachunki 
wydały im się jednak na tyle skomplikowane, że nawet jeśli je w tym przypadku 
dokończyli, to dalej starali się już nie obliczać. Każdy z tych uczniów (wyróżnił się 
tu negatywnie zwłaszcza U-5) przynajmniej raz w dalszym ciągu trwania sprawdzianu 
PUŁAPKI skorzystał z własności działań bezpodstawnie.

— U-25 obliczał tylko w wyrażeniu (b), które zresztą wcześniej zmienił na 
108-4:108 (wcześniej opisałam identyczne zachowanie w (b) U-21 i U-22 ). Odniosłam 
wrażenie, że rachunek ten miał charakter sprawdzający.

— 2 osoby (U-l, 14) nie podały wartości wyrażenia (c), tłumacząc, że nie potrafiły 
wykonać rachunków, a nie zauważyły, że można się było bez nich obejść.
323. Obserwacje dotyczące wyznaczania przez uczniów wartości wyrażeń (i) oraz (j)

W przypadku tych wyrażeń wszyscy uczniowie starali się wykonać rachunki, mimo 
że—zwłaszcza w (i) —mieli z tym spore kłopoty. Dały się natomiast zaobserwować 
pewne próby uproszczeń wykonywanych obliczeń:

1) zmiana kolejności wykonywania operacji z "podzielić przez 8, pomożyć przez 4" 
na "pomnożyć przez 4, podzielić przez 8" (U-5, 8, 15, 19, 25, 27),

2) zamiana operacji "podzielić przez 8, pomnożyć przez 4" na ... "podzielić przez 
4, pomnożyć przez 8" (U -ll, 13, 23).

Ani w przypadku 1), ani w przypadku 2) uczniowie nie potrafili uzasadnić, dlaczego 
mogli tak postąpić. Tłumaczyli po prostu, że "chcieli sobie ułatwić".

Zaraz po części pisemnej tego etapu zgłosił się do mnie U-17 z pytaniem, czy 
można obliczać sposobem 1) ("wydaje mi się, że to by było dobrze"). W pracy 
pisemnej wykonał rachunki w takiej kolejności, w jakiej występowały w wyrażeniu, 
jak zresztą na ogół wszyscy lepsi uczniowie (zobacz tabelę 1) z tej klasy.

4 osoby (U-l, 2, 7, 14) nie podały wartości wyrażenia (i), bo nie potrafiły wykonać 
odpowiednich rachunków, natomiast nie widziały innego sposobu rozwiązania zadania.

Tylko nieliczni uczniowie (np. U-9, 24) —i to dopiero po moim pytaniu na ten 
temat—stwierdzili, że w (i) można było zauważyć, iż liczbę 100 zmniejszono 2 razy 
WïÇcej niż ją później zwiększono, więc wyjdzie 50". Podobne rozumowanie 
^proponowali również dla wyrażenia (j).

3 3 . Podsum owanie

Aż 15 osób (prawie pół klasy!) przynajmniej raz skorzystało z własności działań 
odwrotnych w sytuacji niedozwolonej. Co więcej —1/4 klasy stosowała systematycznie 
metodę "spisywania innej liczby"! Tabela 8 zawiera informacje o tym, ile osób popełniło 
Wspomniany błąd w poszczególnych wyrażeniach-pułapkach.

Zgodnie z oczekiwaniami, najbardziej sprzyjały błędom te wyrażenia-pułapki, które
°tyczą związku mnożenie-dzielenie ( (b), (f) ); w porównywalnym jednak 

Ropniu—również to spośród wyrażeń, dla którego dzieci miały największe kłopoty
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z wykonaniem rachunku, tj. (g). Mimo że jest ono postaci a 'b —b. Metodę "spisywania 
innej liczby" w wymienionych wyrażeniach stosował mniej więcej co trzeci uczeń. 
Mniej już spodziewane było to, że również w przypadku (d), a więc wyrażenia-pułapki 
z parą działań dodawanie-odejmowanie, aż co piąty uczeń popełnił błąd. Wyraźnie 
mniej błędów pojawiło się w przypadku drugiego wyrażenia tego rodzaju—(e). Być 
może powodem była mniej skomplikowana budowa wyrażenia (e).

Również stosunkowo niedużo błędów popełniono w przypadku wyrażenia (h) — prze
ciwnie niż dla wyrażenia (g). Przyczyna tej wyraźnej różnicy—to zapewne znacznie 
niższy stopień trudności rachunków.

T a b e l a  8

Dane o ilości uczniów "spisujących inną liczbę" w poszczególnych wyraże- 
niach-pułapkach

Wyrażenie
Ilość osób, które zastosowały dla tego wyrażenia 
metodę "spisywania innej liczby" j

1 (b) 108:4-108 6 (na 32)

(d) 100-19+100 6 (na 31—w jednej pracy brak wyrażenia) |

(e) 12^+12^—16 3 (na 32)

1 (f) 14-14:4 9 (na 32)

3 3
(g) 3 - H 9 (na 32)

(h) 32:4+4 2 (na 29—w 3 pracach brak tego wyrażenia)

Gdyby sprawdzian PUŁAPKI nie był poprzedzony sprawdzianem MOŻNA NIE 
LICZYĆ (przypomnijmy, że dla każdego z wyrażeń tam zamieszczonych można było 
skorzystać z zależności między działaniami odwrotnymi), to—być może—mniej osób 
"spisywałoby inną liczbę". Wspomniana postawa nie jest jednak na pewno wyłącznie 
wynikiem takiej kolejności sprawdzianów. Świadczy o tym budowa niektórych wyrażeń 
dopisanych przez uczniów podczas etapu 2 (zobacz tabelę 6; porównaj z postawą 
tych uczniów podczas sprawdzianu PUŁAPKI), a także zachowanie wielu uczniów 
już podczas etapu 1 (grupa CZĘŚCIOWO) — tzn. wpisywanie jako wyniku nie 
powtarzającej się liczby na zasadzie "ostatniej deski ratunku". Zresztą ewentualny 
zgubny wpływ powierzchownych obserwacji poczynionych przez ucznia podczas etapu 
1 na jego postępowanie w czasie etapu 3 wskazywałby i tak na zbyt małe i jednostronne 
doświadczenia w zakresie korzystania z zależności między działaniami odwrotnymi.

17 osób ustrzegło się opisanych wyżej błędów, lecz co najmniej co trzeci 
uczeń —z powodu konsekwentnego wykonywania obliczeń, również dla wyrażeń (a) 
i (c). Natomiast —przypomnijmy—żadnej z 4 osób (U-4, 5, 7, 18), które na początku 
pracy wykonywały obliczenia, a po pewnym czasie z nich zrezygnowały, nie udało się 
ominąć pułapek. Błędne w-artości liczbowe wielu wyrażeń-pułapek podali również 
prawie wszyscy uczniowie, którzy usiłowali uprościć rachunki w przypadku wyrażen
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(i), (j) (zobacz 3.2.3). Najbardziej negatywnie wyróżnili się tu ci, którzy w (i) dokonali 
zmiany operacji "podzielić przez 8, pomnożyć przez 4" na "podzielić przez 4, pomnożyć 
przez 8".

3.4. Zestawienie wyników trzech etapów badań

Prześledźmy kolejno losy uczniów o postawach BEZ OBL, CZĘŚCIOWO, ZE 
WSZ OBL w czasie trzeciego etapu badań. Posłużmy się w tym celu zamieszczonymi 
poniżej schematami.
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Symbol ? oznacza, że wystąpiły kłopoty z zaklasyfikowaniem ucznia do grup 
wyróżnionych w czasie etapu WYRAŻENIA TEGO SAMEGO TYPU (zobacz 2.3.1). 
Ich pozycje na powyższych schematach zostały ustalone w pewnym przybliżeniu—na 
podstawie obserwacji dokonanych już po zakończeniu drugiego etapu badań.

Uczniowie z grupy BEZ OBL deklarowali na ogół podczas drugiego etapu: WIDAĆ 
WYNIK. Większość z nich nie popełniła błędu w sprawdzianie PUŁAPKI, co najwyżej 
zmieniali wyrażenie (b). Ci zaś, którym nie udało się ominąć pułapek, mieli po jednym 
błędzie — zawsze w przypadku wyrażenia-pułapki dotyczącego związku mnożenie-dzie- 
lenie. Jednakże podczas wywiadu cała trójka odkryła i samodzielnie poprawiła swój 
błąd.

Wyjątkiem w grupie BEZ OBL jest U-23, który w drugim etapie badań deklarował 
DANE DZ I POWT, a podczas sprawdzianu 3 przyjął postawę SPISYW LICZBY.

Uczniowie o postawie CZĘŚCIOWO, którzy w czasie drugiego etapu badań 
deklarowali WIDAĆ WYNIK, często trafiali tu do grupy POJED BŁĘDY lub SPISYW 
LICZBY. Takie też były losy—tym razem już wszystkich—uczniów deklarujących 
DANE DZ I POWT. Natomiast ci uczniowie, którzy deklarowali tylko DANE DZ, 
na ogół zwycięsko ominęli pułapki.

Uczniowie konsekwentnie obliczający w czasie etapu 1 (ZE WSZ OBL), przeważnie 
deklarowali tylko DANE DZ lub DWA DZ w czasie etapu 2, zaś podczas etapu 
PUŁAPKI nadal obliczali, trafiając dzięki temu do grup BEZ BŁĘDÓW lub TYLKO 
ZMIANA. Pozostałe osoby ZE WSZ OBL deklarowały WIDAĆ WYNIK, a podczas 
sprawdzianu PUŁAPKI popełniały błędy (POJED BŁĘDY).

W grupach CZĘŚCIOWO oraz ZE WSZ OBL znajdujemy ponadto po 1 uczniu, 
który mimo postawy WIDAĆ WYNIK bezbłędnie radzi sobie ze sprawdzianem 
PUŁAPKI, oraz po 1 -uczniu, który deklaruje tylko DANE DZ, po czym zaczyna 
stosować zasadę SPISYW LICZBY.
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Na zakończenie przyjrzyjmy się, którzy uczniowie (z punktu widzenia ich postaw 
na etapach 1-2) nie radzili sobie z wyrażeniami-pułapkami ze sprawdzianu 3. Są to 
przede wszystkim:

— osoby deklarujące DANE DZ I POWT na etapie drugim (1),
— osoby o postawie CZĘŚCIOWO (zwłaszcza CZĘŚCIOWO-A i CZĘŚCIOWO-B) 

lub ZE WSZ OBL, jednocześnie deklarujące DANE DZ I POWT lub WIDAĆ 
WYNIK,

— niektóre osoby o postawie BEZ OBL, deklarujące WIDAĆ WYNIK.
Natomiast bez błędów zakończyli pracę:
— większość uczniów z grupy BEZ OBL, deklarujących WIDAĆ WYNIK,
— uczniowie o postawie CZĘŚCIOWO lub ZE WSZ OBL, deklarujący DANE 

DZ lub DWA DZ.
3.5. Wnioski oraz wątpliwości

3.5.1. Znaczna część uczniów nie potrafi odróżnić wyrażeń, dla których można 
skorzystać z zależności między działaniami odwrotnymi, od wyrażeń-pułapek o podobnej 
budowie. W badanej klasie prawie połowa uczniów popełniła co najmniej jeden błąd 
tego rodzaju. Co więcej —dla 1/4 klasy były to nie pojedyncze pomyłki, lecz 
systematycznie stosowana zasada "spisywania innej liczby" (zobacz 3.2.1), często nawet 
bez zwrócenia uwagi na to, jakie działania występują w wyrażeniach (przypomnijmy— 
duża ilość błędów w wyrażeniu (g) ).

Uczniowie postępowali w powyższy sposób mimo zamieszczonego w poleceniu 
wyraźnego ostrzeżenia.
3-5-2. Wiedza wielu jedenastolatków na temat podstawowych zależności między 
działaniami odwrotnymi jest dość nikła i powierzchowna. W obserwowanej klasie już 
w trakcie etapu 1 dało się zauważyć (etap 3 dostarczył identycznych spostrzeżeń), że 
wielu uczniów korzysta z tych zależności tylko w sytuacji "przymusowej" — zazwyczaj 
w związku z kłopotami natury rachunkowej. Trudno w ogóle w takim przypadku 
mówić o korzystaniu z jasno uświadamianych sobie zależności. Mamy tu raczej do 
czynienia z zachowaniem polegającym na wpisywaniu najbardziej prawdopodobnego 
według dziecka wyniku (przypuszczalnie w kontekście jego doświadczeń — zarówno w 
trakcie wcześniejszej nauki, jak i często po prostu z pierwszymi wyrażeniami z danego 
mu zestawu) przy jednoczesnym braku wyczucia co do zakresu stosowalności takiej 
"sztuczki".

(1) Przypomnijmy, że troje uczniów z tej grupy (U-5, 23, 30) dopisało w sprawdzianie 
jako analogiczne do danych wyrażenia postaci b-a + b lub b:a-b. Jak można było 

Przewidzieć—każdy z nich w sprawdzianie 3 wpisał jako wartość liczbową 
Wyrażeń-pułapek o takiej budowie nie powtarzającą się liczbę. Spośród wszystkich
tvik^n’ którey podczas sprawdzianu 2 dopisali wyrażenia postaci b-a + b lub b:a-b, 
” 0 U-28 nie popełnił błędu w sprawdzianie 3. Jednakże U-28 nie był zdania, aby 
Powtarzanie się pewnej liczby było istotną cechą wyrażeń z danego w sprawdzianach 
b Zestawu. Dlatego też można przypuszczać, że uczeń ten nie zwracał uwagi na 

owę dopisywanych przez siebie wyrażeń (oprócz doboru pary działań); zobacz też 
Wagi zawarte na końcu części 2.3.2.
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3.53 . Pewna część uczniów—mimo pojawienia się informacji o tym, że można czasem 
zrezygnować z rachunków—nadal wszędzie lub praktycznie wszędzie oblicza w czasie 
ostatniego sprawdzianu. Są to zazwyczaj uczniowie o łącznej postawie wcześniejszej 
CZĘŚCIOWO-B + DANE DZ lub ZE WSZ OBL + DANE DZ, ale również 1 
uczeń ZE WSZ OBL + WIDAĆ WYNIK. Dzięki powyższej postawie udaje im się 
ustrzec zawartych w sprawdzianie 3 pułapek. Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród osób, 
które w czasie ostatniego etapu nie popełniły błędu, istotną część stanowią również 
uczniowie o łącznej wcześniejszej postawie BEZ OBL + WIDAĆ WYNIK (tzn. od 
samego początku nie widzący potrzeby rachunku w odpowiednich ku temu 
wyrażeniach).
3.5.4. Niektóre usprawnienia zastosowane w wyrażeniu (i) —znów w kontekście kłopotów 
natury rachunkowej—wskazują na nieopanowanie przez dzieci kolejnych związków 
między d z i a ł a n i a m i  odwrotnymi, dotyczących zmiany kolejności operacji w wyrażeniach 
zawierających mnożenie i dzielenie (a być może również w wyrażeniach z dodawaniem 
i odejmowaniem).

IV. HIPOTEZY NA TEMAT PRZYCZYN 
UJAWNIONYCH TRUDNOŚCI UCZNIÓW

W świetle wniosków oraz wątpliwości zawartych w III. 1.4, 2.5 i 3.5, nawiązując 
do określenia operatywności wiedzy o zależnościach między działaniami odwrotnymi 
z II.4, należy stwierdzić, że:

1) Wielu uczniów nie potrafi skorzystać ze wspomnianych zależności (zwłaszcza 
w przypadku wyrażeń dotyczących związku mnożenie-dzielenie) nawet dla przekształce
nia najprostszych wyrażeń tego typu, tzn. zawierających parę neutralizujących się 
działań (zobacz zadanie 1 ze sprawdzianu MOŻNA NIE LICZYĆ, wyrażenia (a) 
i (c) ze sprawdzianu PUŁAPKI). W sytuacjach nieco bardziej złożonych (zadanie 2 
ze sprawdzianu MOŻNA NIE LICZYĆ, wyrażenia (i), (j) ze sprawdzianu PUŁAPKI) 
prawie żaden z uczniów nie umie skorzystać z tych zależności.

2) Jedynie nieliczni uczniowie korzystają z tych zależności na tyle świadomie, że 
dbają, aby "mnożyło i dzieliło się przez to samo". Nie umieją już natomiast dokładniej 
wyjaśnić, dlaczego w takim przypadku działania te kompensują się. Pozostali wpisują 
wyniki bez obliczania (przypuszczalnie najbardziej prawdopodobne z punktu widzenia 
ich wcześniejszych doświadczeń), bądź pochopnie, uogólniając obserwowaną regular
ność wyników podobnych obliczeń (tu najczęściej na zasadzie: DANE DZ I POWT), 
bądź wtedy, gdy nie potrafią wykonać odpowiednich rachunków.

3) Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z zakresu stosowalności tych zależności, 
o czym wyraźnie świadczy ich postępowanie wobec wyrażeń-pułapek ze sprawdzianu 
3.

W badanej klasie zaledwie 6-7 osób od samego początku nie widziało potrzeby 
rachunku (BEZ OBL), deklarowało tę właśnie cechę jako pierwszoplanową dla wyrażeń 
danych (WIDAĆ WYNIK) oraz nie popełniło żadnego błędu w przypadku 
wyrażeń-pułapek (BEZ BŁĘDÓW lub TYLKO ZMIANA). Nie jest oczywiste, czy 
ich wiedzę na temat zależności między działaniami odwrotnymi można już uznać za
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operatywną, choćby z punktu widzenia świadomości tego postępowania. Natomiast 
z całą pewnością pozostałe 25-26 osób (tzn. około 80% klasy) nie przyswoiło sobie 
operatywnie wspomnianych zależności.

Zastanówmy się, jakie mogą być tego przyczyny. Przede wszystkim sprecyzujmy 
nareszcie, co to znaczy—z punktu widzenia matematyki—że dodawanie i odejmowanie 
(mnożenie i dzielenie) są działaniami odwrotnymi, jak się to popularnie określa 
zarówno w opracowaniach metodycznych i w podręcznikach, jak i w praktyce szkolnej. 
Wcześniej zasygnalizowałam jedynie, w jak różnych kontekstach używa się tego 
sformułowania na lekcjach szkolnych (II.l) oraz w programach nauczania
1 w podręcznikach (II.2-3).

Posłużę się w tym celu akademickim podręcznikiem algebry (Gleichgewicht, 1976). 
Wybrałam ten właśnie podręcznik jako dostarczający—w moim odczuciu—wiedzy 
stanowiącej od razu użyteczne narzędzie przy rozwiązywaniu zadań, tzn. wiedzy 
operatywnej.

Działanie w pewnym zbiorze A*(D  jest tu definiowane jako funkcja dwóch 
zmiennych (f: A k4-*A). Jako funkcje dwóch zmiennych dodawanie i mnożenie nie 
posiadają, oczywiście, funkcji odwrotnych (*).

Odejmowanie (dzielenie) jest we wspomnianym podręczniku definiowane jako 
dodawanie (mnożenie) liczby przeciwnej (przez liczbę odwrotną). Chodzi tu zatem 
o związek w kontekście 2 z II.l. Nas jednak, co wiązało się ściśle z poziomem 
nauczania badanych uczniów oraz z osadzeniem obecnie tematyki działań odwrotnych 
w programie nauczania początkowego, bardziej interesował kontekst 1. Wskazówki 
dostarcza cytowana już (zobacz II.2) uwaga o realizacji programu nauczania 
początkowego. Jak widać—chodzi o prezentowanie operacji "dodać a" i "odjąć an 
("pomnożyć przez a” i "podzielić przez a”) jako funkcji odwrotnych.

Przyjrzyjmy się w takim razie zabiegom B. Gleichgewichta (1976) dotyczącym 
kształtowania pojęcia funkcji odwrotnej, dzięki którym ta nowa wiedza staje się 
natychmiast operatywna:

Definicja funkcji odwrotnej
"Niech /: X-*Y  będzie bijekcją (...). Określimy teraz funkcję na zbiorze Y 

o wartościach w X, którą będziemy oznaczali symbolem f“1, w następujący sposób: 
(f~l(y)=x) o  ( y = m )  dla y& Y  (...)

Funkcję f~h Y  -* X  nazywamy funkcją odwrotną do / :  X  -*■ Y  ".
Twierdzenie o wząjemnej odwrotności funkcji f i f~ 1
"Jest ona [tj. f~ \  przyp. A.D.] też bijekcją i (Z-1)-1 = /  ".
Twierdzenie o składaniu funkcji i funkcji do niej odwrotnej
Dla dowolnych xEX, yG Y

(f~ lo f)(x)=x  * (f °f~l)(y)=y "•

(1) Z niejednoznaczną operacją odwracania dodawania (mnożenia) jako funkcji wielu 
plennych uczniowie spotykają się przy rozkładaniu danych im Üczb na składniki 
(czynniki).
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Analiza programów nauczania i podręczników szkolnych badanych uczniów z punktu 
widzenia pojawienia się powyższych zabiegów w trakcie nauki o działaniach odwrotnych 
daje następujące rezultaty:

1. Nie widać starań, aby wyjaśnić uczniowi, że chodzi o odwrotność funkcji typu 
"dodać 5" i "odjąć 5" ("pomnożyć przez 5" i "podzielić przez 5"). Przypomnijmy 
jednocześnie, że pomyślnie przebyli opisywane badania ci uczniowie, którzy 
samodzielnie takie zależności wyabstrahowali.

2. Pojęcie operacji "odjąć a” ("podzielić przez a") jako odwrotnej do operacji "dodać 
à" (pomnożyć przez a") kształtowane jest w duchu cytowanej wyżej definicji funkcji 
odwrotnej.

3. Nie widać troski o uwypuklenie w z a j e m n e j  odwrotności odpowiednich operacji.
4. Brak prezentacji zależności między operacjami odwrotnymi w takiej postaci, w 

jakiej ukazuje je twierdzenie o składaniu funkcji i funkcji do niej odwrotnej (wyjątkiem 
są pojedyncze zadania 5 i 6—zobacz II.3). Mimo że to właśnie z tej ostatniej postaci 
korzysta się często przy rozwiązywaniu problemów.

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań uwypuklają zwłaszcza to ostatnie 
zaniedbanie. Na problem nieoperatywności wiedzy, gdy nie dokonano odpowiednich 
tłumaczeń twierdzeń lub definicji, zwracano uwagę już nie raz. Podkreślano również, 
że na ogół uczeń nie jest w stanie samodzielnie takiego tłumaczenia dokonać.

Z. Krygowska (1979), przedstawiając swą koncepcję nauczania czynnościowego 
matematyki, stwierdziła: "Świadome i konsekwentne organizowanie przez nauczyciela 
zobiektyzowanego i równocześnie subiektywnie operatywnego poznawania matematyki 
jest ważnym elementem nauczania czynnościowego. Doświadczenie uczy, że sam uczeń 
nie zawsze takiego »przekładu« dokonuje, a gdy tego wyraźnie nie zrobi, twierdzenie 
pozostanie dlań martwe".

Szerzej na ten temat pisze J. Konior (1980), akcentując wagę dysponowania przez 
ucznia wieloma tzw. myślowymi ujęciami-schematami dla sukcesu w odkrywaniu 
dowodu twierdzenia i ogólniej — rozwiązywania zadania. Przez ujęcia-schematy lub 
odpowiedniki twierdzenia J. Konior rozumie różne subiektywne "spojrzenia" na to 
samo twierdzenie (uwypuklające różne aspekty treści dających się z tą formułą 
skojarzyć), w tym również specyfikacje-wnioski z "głównego twierdzenia". Autor 
zamieszcza we wspomnianej pracy wiele sugestywnych przykładów odpowiedników 
twierdzeń oraz szereg sytuacji, w których jedne odpowiedniki stają się użyteczne, 
a inne —nie. W tym kontekście stwierdza: "Wynika stąd, że jednym z czynników 
utrudniających wykrywanie poprawnych »ogniw« dowodu (mówi się obrazowo 
o przeszkodach na drodze do szczęśliwych pomysłów) jest deficyt ujęć-schematów 
myślowych tego samego twierdzenia, przydatnych w dowodzie".

Analizując przyczyny pojawiania się takiego deficytu, pisze: "Pojedyncze aspekty 
twierdzenia utrwala się jednostronnie przez praktykę stosowania go stale w takich 
samych okolicznościach i w ten sam sposób. Czasem dzieje się tak dlatego, że nie 
poświęcono dość uwagi problemom właściwego doboru zadań i ćwiczeń, lecz 
preferencje mogą pojawiać się także jako wynik pewnych założeń dotyczących układu 
materiału, podręcznika, a nawet fragmentów programu. Źródła jednokierunkowego 
utrwalania się twierdzeń i absolutyzowania danego ujęcia mogą tkwić również
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w metodzie ich wyprowadzania, w obranym sposobie dowodu, mało operatywnej bądź 
statycznej symbolice, a nawet w emocjonalnej sferze przeżyć, mogących pojawić się 
w związku z realizacją materiału. Nie bez znaczenia pozostaje także pozycja danego 
twierdzenia w logicznej strukturze kursu, a także inne jeszcze okoliczności".

Autor podkreśla poza tym, powołując się na koncepcję nauczania czynnościowego 
Z. Krygowskiej, że: "Pojawienie się ujęć-schematów w nauczaniu szkolnym nie może 
być dziełem przypadku i odbywać się bez racjonalnej kontroli nauczyciela. Budowanie 
takich schematów musi być natomiast celem systematycznego działania w procesie 
dydaktycznym (...). W niezbyt racjonalnie organizowanym procesie dydaktycznym uczeń 
do różnych ujęć tego samego twierdzenia pomocniczego dochodzi z trudem przy 
dowodzeniu innych, znacznie później opracowywanych twierdzeń (...). Kumulują się 
trudności, podczas gdy pożyteczny schemat sprawozdawczo-antycypacyjny powinien 
powstać wcześniej—wtedy, gdy twierdzenie pomocnicze było wprowadzone, a nie 
wówczas, gdy musi być stosowane w sposób lekki i swobodny, jako operatywne 
narzędzie".

Istotnym problemem staje się, jak takich przekładów dokonywać (co niewątpliwie 
w naszym przypadku wiązałoby się również z decyzją, na jakim poziomie nauczania 
to robić): wykorzystując konkretyzacje, czy też raczej formalnie —na przykład na 
podstawie związków między operacjami odwrotnymi w takiej postaci, jak w cytowanej 
definicji funkcji odwrotnej (Gleichgewicht, 1976).

Temat ten jest na tyle obszerny, że wymaga osobnego potraktowania, w tym również 
nowych badań.
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ON USING THE COMPENSATION OF INVERSE OPERATIONS 
BY PUPILS OF ELEVEN

S u m m a r y

Pupils have numerous difficulties in using the properties of couples of inverse 
operations: addition-subtraction, multiplication-division, raising to a power—extraction 
of a root, raising to a power — finding a logarithm. This paper presents results of 
research showing that many pupils of eleven do not assimilate interdependences: 
addition-subtraction and multiplication-division. The trouble is especially in compen-. 
sation of couples: "add x" — "subtract x" and "multiply by x" — "divide by x”.


