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Celem artykułu jest pokazanie, jak analiza błędów uczniowskich i pewnych sposobów 
rozwiązywania przez nich zadań ujawnia określone postawy uczniów wobec problemów 
matematycznych, a z kolei analiza i ujawnienie tych postaw uświadamiają wagę pewnych 
sprzeczności dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się. Materiały, na których 
się opieram—to głównie błędy wynotowywane przez okres dziesięciu lat z prac 
pisemnych uczniów matematycznych licealnych klas uniwersyteckich. Wykorzystuję 
także niektóre charakterystyczne rozwiązania zadań podane przez nich, uzupełniane 
czasem indywidualnymi rozmowami. Pragnę wyraźnie podkreślić, że są to uczniowie, 
którzy wybrali rozszerzony i pogłębiony, w stosunku do obowiązujących programów, 
program matematyki. Wyróżniam sześć postaw i do każdej dobieram stosowne 
przykłady. Prawie wszystkie pochodzą z prac pisemnych uczniów wspomnianych klas 
1 są cytowane prawie dosłownie.

1. Postawa powszechnego algorytmizowania

W matematyce termin algorytm ma ściśle określone znaczenie. Tutaj używam go 
w sensie przepisu postępowania, instrukcji rozwiązywania typowych zadań na podstawie 
szczegółowego planu kolejnych czynności. Zgodnie z tą umową postępowaniem 
algorytmicznym będzie poszukiwanie największego wspólnego dzielnika dwu liczb 
naturalnych za pomocą algorytmu Euklidesa, ale również rozwiązywanie równania 
kwadratowego za pomocą wyróżnika, badanie przebiegu zmienności funkcji według 
określonego planu, obliczanie typowych całek według opracowanych metod itd. 
Z. Krygowska podaje następujący opis definicyjny algorytmu: "Algorytmem opraco
wanym dla pewnej klasy zadań, opartym na pewnym danym z góry zbiorze czynności 
Podstawowych będziemy nazywać każdy plan skończonego ciągu czynności wybranych 
z logo zbioru, taki, że wykonanie w zaplanowanej kolejności tych czynności przy 
danych specyfikujących określone zadania tej klasy prowadzi do rozwiązania tego 
Udania" (Krygowska, 1979, s. 114).
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W trakcie nauczania zapoznajemy uczniów z różnymi algorytmami. Doświadczenie 
szkolne zdaje się wskazywać na to, że jakkolwiek by się odbywało owo zapoznawanie, 
wyraźnie daje się zauważyć postawę powszechnego algorytmizowania. Kładę nacisk 
na powszechność tego zjawiska. Bardzo często obserwuje się, że wyuczenie przepisu, 
podanie sposobu postępowania przesłania rozumienie. Uczeń nie analizuje dokładnie 
konkretnego problemu, ale po powierzchownym wstępnym rozpoznaniu postępuje 
mechanicznie według wyuczonego schematu. Co więcej, oczekuje na instrukcję. Nie 
podejmuje prób samodzielnych poszukiwań. Sięga po algorytmy, czy trzeba czy nie. 
Na przykład, rozwiązuje równania, nierówności kwadratowe typu

4m2—4=0, z2+a=0, (x+ l)2=fc, *2- 2 r+ l> 0 , (*-4)2> - l ,  
za pomocą wyróżnika danego trójmianu i otrzymuje wyniki czasem poprawne, czasem 
nie. Nierówności

i , . i 1 sinjc i . i
I I ( X - 4 ) 2 I I

rozwiązuje rutynowo (przez podział na przypadki według definicji wartości bezwzglę
dnej bądź równoważność nierówności |x | <a i nierówności podwójnej —a<x<a) 
zamiast zanalizować dokładnie podane nierówności i z ich postaci wywnioskować, 
jakie przypadki należy rozważyć.

Dla wyjaśnienia porównajmy dwa rozwiązania nierówności

bardzo wyraźnie rozdzielone między uczniów dobrych i słabszych. To daje selekcję. 
Uczniowie słabsi rozważali przypadki jt+ l> 0 , x + l < 0  i postępowali według schematu. 
Uczniowie lepsi zauważyli, że | j r+ l | >0 ,  więc zachodzi nierówność podwójna

0< \x+ l\< -^~ r.
I I x — 1

Stąd na podstawie przechodniości nierówności i faktu, że wyrażenie x —l  jest 
w mianowniku, otrzymali przypadek, który należało rozważyć, a mianowicie jc> 1. Przy 
tym warunku rozwiązywali nierówność

X + 1 x - l
Podobnie

---§ m £ , sin ,
(t—4)2 I I

zatem
sin* 

(*—4)2
£0,

a ponieważ tu (x—4)2>0, więc —sinjc >0, czyli sin.r<0. Stąd JsinjrJ = —sin* i nie
równość sprowadza się do jednego tylko przypadku, sinjt<0 i przybiera postać
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( x - 4 f
: > 1 .

Dokładna pojęciowa analiza tych nierówności pozwala z góry wyeliminować 
przypadki, dla których są one fałszywe. Chodzi więc o to, aby zanim uruchomi się 
określony algorytm, wniknąć dokładnie w sens zadania.

Przejdźmy do kolejnego przykładu. Uczeń przedstawia na płaszczyźnie zbiór
{(*,y): 2r—3y<5 i 2 x -3 y = -l) ,

znacząc kolejno zbiory tych punktów, których współrzędne spełniają warunek 
2r-3y<5, a potem zbiór tych punktów, których współrzędne spełniają warunek 
2x—3y= — 1, powtarzając przy tym głośno wyuczoną regułę "ponieważ jest to koniunkcja, 
więc ...". Z jednej strony postępuje racjonalnie — zna algorytm i w ten sposób go 
utrwala. Z drugiej, nie wnika w tę konkretnę sytuację i nie zauważa, że w tym 
przypadku koniunkcja tych warunków zachodzi dla współrzędnych punktów prostej 
2x—3y= — 1 i ją tylko wystarczy narysować.

Jak w tej sytuacji i jej podobnych ma postąpić nauczyciel? Czy pozwalać tak działać 
i nie przeszkadzać w utrwalaniu algorytmów; czy też kierować myśl ucznia na drogę 
pojęciową; czy wreszcie realizować obie drogi? A jeśli realizować obie drogi, to czy 
zawsze? Jeśli pogłębia się myślenie pojęciowe, to nie utrwala się algorytmów. I na 
odwrót, jeśli ćwiczy się algorytmy, to nie pogłębia się pojęć. Na obie drogi brakuje 
czasu. Rodzi się sprzeczność. Oto dalsze przykłady uwidaczniające tę sprzeczność.

Zapoznanie uczniów z metodą obliczania granic za pomocą reguły de PHospitala 
stwarza okazję do natarczywego ujawniania tendencji algorytmicznych. Czy trzeba czy 
nie, czy wolno czy nie —tę regułę się stosuje. Obserwuje się wówczas nawet niechęć 
do wymagań, by ustalić daną granicę metodami elementarnymi. Ale i metody 
elementarne ujawniają tendencje algorytmiczne. Liczy się granice według schematów: 
granica sumy jest sumą granic, granica iloczynu jest iloczynem granic, granica ilorazu 
jest ilorazem granic itp. Automatyzacja czynności przesłania kwestię istnienia granicy. 
W wyniku częstego napominania, że trzeba sprawdzić, czy poszczególne granice 
istnieją, zdarzyło się, że uczeń napisał:

" lim N x2—x + 1—'/x+2)=  lim Vx2—x + l — lim Vx+2,
x~* + 00 X-+ + 00 X-* + 00

gdyż korzystam z twierdzenia o granicy sumy, poszczególne granice istnieją, są 
niewłaściwe, równe sobie". Tak więc wyhamowywane ze strony nauczyciela tendencje 
algorytmiczne nie znikły i objęły swoim zasięgiem nie tylko rachunek, ale także 
założenia twierdzenia, wbrew oczekiwaniom uczącego.

Postawa powszechnego algorytmizowania bardzo wyraźnie ujawnia się przy 
rozwiązywaniu zadań dotyczących ekstremów funkcji. Schemat za pomocą pochodnych, 
któremu w praktyce szkolnej poświęca się sporo czasu, bardzo łatwo utrwala się i jest 
często stosowany. Uczniowie gotowi są przenieść go na każdą sytuację. Wielu z nich 
posługuje się nim w sytuacjach bardzo prostych, na przykład przy ustalaniu ekstremów
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Wielu czyni to w sytuacjach, w których nie można go stosować, na przykład dla 
funkcji

/ w = 3 |x|,
przy ustaleniu związków między ekstremami funkcji /  i gof,  gdzie g jest funkcją
monotoniczną itp. Postawa skierowana na algorytm powoduje, że zapomina się 
o podstawowym założeniu, iż schemat pochodnych obowiązuje jedynie dla funkcji 
różniczkowalnych, a zbadać ekstrema danej funkcji to przede wszystkim uczynić zadość 
definicjom ekstremów, a nie algorytmowi, który może zawieść. W praktyce szkolnej 
obserwuje się silne zespolenie pochodnych z ekstremami funkcji, co raczej nie jest 
pożądane. Jest wynikiem nadmiernego akcentowania algorytmicznego poszukiwania 
ekstremów w stosunku do ich poszukiwania środkami elementarnymi, z pomocą 
definicji i z uwzględnieniem indywidualnych własności funkcji.

Tendencje do powszechnego algorytmizowania mogą ujawnić się nawet w skrajny 
sposób. Wiadomo, jak chętnie uczniowie na siłę dopasowywują wyuczone schematy 
przy ustalaniu funkcji pierwotnych. Zdarzyło się, że funkcja pierwotna funkcji

x
f(x )= sin*została znaleziona za pomocą podstawienia t= tg—. Schematyczne myślenie

najprawdopodobniej szło następującym torem: skoro mam funkcję trygonometryczną

w wyrażeniu wymiernym, więc muszę dokonać podstawienia f=tg^ ,  bo tak się takie

całki oblicza. Przy ustaleniu funkcji pierwotnych bardzo przydatne są algorytmy, 
niemniej samodzielne poszukiwania metod dobranych do konkretnych funkcji, funkcji 
nie skomplikowanych, są ważne.

Obserwowane postawy powszechnego algorytmizowania wskazują na ogromną 
trudność dydaktyczną, jaką jest zachowanie równowagi między kształceniem myślenia 
algorytmicznego i niealgorytmicznego, tj. pojęciowego. W praktyce bardzo łatwo jest 
tę równowagę zachwiać. W klasie, w której z dużym zainteresowaniem znajdowano 
funkcję pierwotną funkcji

/(x)=\x] shut*
(Birkholc, 1977, s. 167), kilkakrotnie odwoływano się do definicji funkcji pierwotnej, 
wykonywano różne pomocnicze rysunki—były potem trudności z ustaleniem funkcji 
pierwotnej funkcji

g(x)=yf 2 -x .
Dla uwypuklenia tej sprzeczności zauważmy, że jedną z funkcji pierwotnych funkcji 
/  jest funkcja F  dana wzorami:

F(x) = - Q ji ty-cosjix—  dla jce(2y-l, 2s),

F(x) = - ^ - ü cosjct dla xE(2s, 2s+1),

gdzie s jest dowolną liczbą całkowitą; natomiast jedną z funkcji pierwotnych funkcji 
g jest funkcja
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G (* )= - |(V Z ^ )3.

Brak dostatecznej liczby ćwiczeń algorytmicznych spowodował te trudności. Ci sami 
uczniowie, którzy nie zawiedli w trudniejszej sytuacji, zawiedli w sytuacji prostszej, 
bo zabrakło sprawności algorytmicznych. Postawa, którą tutaj z przesadą nazywaliśmy 
postawą powszechnego algorytmizowania, świadczy o tym, jak trudno pokonać 
sprzeczność między przyswajaniem uczniowi pewnych mechanizmów, pewnych sche
matów postępowania, pewnych algorytmów—a kształtowaniem postawy nieschema- 
tycznej, otwartej na każdą sytuację matematyczną. Pytania: kiedy dany algorytm 
wprowadzić, jak go utrwalić, jak często odwoływać się do pierwotnych reguł, definicji, 
aby z jednej strony uczeń nie zagubił semantycznych znaczeń, umiejętnie operował 
pojęciami, a z drugiej swobodnie i sensownie posługiwał się algorytmami—są nie 
nowe, ale wciąż aktualne, zarówno dla teorii, jak i praktyki nauczania. Warto jeszcze 
nadmienić, że obecny styl pracy szkół, styl życia współczesnych społeczeństw, wydają 
się nie sprzyjać kształceniu myślenia niealgorytmicznego, które jest bardziej 
wymagające. W podręcznikach i zbiorach zadań częściej spotyka się polecenia, które 
kierują myśl na konkretne algorytmy, niż takie, które zmuszałyby do indywidualnego 
wniknięcia w sens problemu. Na przykład, częściej spotykamy polecenie "rozwiąż 
nierówność w (a:)< 0 "  niż "wiedząc, że dany zbiór jest rozwiązaniem nierówności 
w(*)<0, ustal niektóre własności wielomianu w; częściej "oblicz granicę funkcji

f(x)= ^x2- x + l - x
w plus nieskończoności" niż "wiedząc, że granica funkcji

/(x)=Vx2—x+ l —ax—b
w plus nieskończoności wynosi - 1, ustal wartości parametrów a, b"\ częściej "oblicz 
pochodną" niż "zbadaj, czy funkcja ma pochodną"; itp. Techniki komputerowe 
wymuszają skierowanie uwagi na matematyczne algorytmy, pytają o ich złożoność, 
skuteczność, szybkość itp. Wydają się bardziej sprzyjać kształceniu myślenia 
algorytmicznego. Te przyczyny, i nie tylko one, dość ostro rysują problem otwarcia 
nauczania matematyki dla rozwiązań alternatywnych.

2. Postawa niewłaściwych analogii

Analizowane materiały ujawniają tendencje uczniów do postępowań, rozumowań, 
zapisów analogicznych do innych, do tych, które znają z wcześniejszej nauki, bądź 
z innych źródeł. Przenoszą pewne własności, cechy, sposoby rozumowań z jednych 
sytuacji na inne, które są, bądź wydają się być, jakoś do tamtych podobne. Matematyka 
często posługuje się rozumowaniem przez analogię, ale nie jest to rozumowanie typowe 
dla niej. Występuje w nauczaniu różnych przedmiotów, a także w życiu codziennym. 
Czasem dla przybliżenia zrozumienia czegoś używa się analogii. W podręcznikach, 
pracach matematycznych często czytamy "w przypadku ... będzie analogicznie". Jak 
Przy myśleniu algorytmicznym w zetknięciu z zadaniem poszukuje się wyuczonego 
algorytmu, tak przy rozumowaniu przez analogię wybiera się określoną drogę, może 
też algorytm, dlatego, że w sytuacji podobnej taka droga została wybrana; akceptuje



124 ZDZISŁAWA DYBIEC

się pewną własność, ponieważ zwykle podobne własności zachowują się. W praktyce 
szkolnej uczy się dostrzegania użytecznych analogii, ale równocześnie u uczniów 
obserwuje się tendencję do korzystania ze zbędnej analogii, płytkiej analogii, bezwładnej 
analogii.

O zbędnej analogii świadczy na przykład szukanie granicy funkcji

/(*)=
1

l+x
w punkcie jc= 1 przez liczenie granic prawo i lewostronnych, chyba głównie z tego 
powodu, iż nieco wcześniej ustalono w ten sposób granicę funkcji

i
l —x

w punkcie jt= l. Uzyskany na tej drodze wynik może być poprawny, niemniej takie 
przeniesienie metody jest tu zbędne. Dana funkcja nie daje powodów rozróżniania 
granic jednostronnych. Rozwiązanie wydłuża się i komplikuje. Tworzy się okazja do 
popełnienia błędu. Szymon L’Huillier w swoich podręcznikach szkolnych z okresu 
Komisji Edukacji Narodowej często podkreśla, że w matematyce chodzi nie tylko 
o to, by dojść do celu, ale by dojść do celu drogę najkrótszą i najprostszą (L’Huillier, 
1782, s. 2). Jest to istotny składnik kształcenia matematycznego, który przenosi się 
na inne dziedziny aktywności ludzkiej. Ma też swój walor estetyczny. Błędotwórczą 
postawą jest często postawa płytkiej analogii. Za mało krytyczne rozpoznanie obszaru, 
na który przenosi się pewne rozumowanie, niedostrzeżenie istotnych różnic powoduje 
błędy. Zdarza się, że pewne problemy na poziomie pierwszej orientacji wydają się 
być podobne i postawa płytkiej analogii dyktuje wybór podobnej metody, która po 
głębszym rozpoznaniu okazuje się błędna. Ciągi

i

3są "podobne": zawierają wspólny czynnik 1+— i każdy z nich ma czynnik typu

wykładniczego. Postawa płytkiej analogii powoduje, że oblicza się ich granice tą samą 
metodą. Uczeń, najprawdopodobniej, rozumował tak: skoro

to również

lim (l+ ~ )  =0-1=0,
n-*+oo \  ti)

lim ( - l ) n- ( l + - \  = lim ( - l ) n • lim ( l+ ~ \
n-»+eo \ n )  n-*+»v '  n-* + oo \ n)

i otrzymał wynik 1, jeśli n jest parzyste, oraz -1, jeśli n jest nieparzyste. W aspekcie 
ustalenia granic nie dostrzegł istotnej różnicy między tymi ciągami, lecz liczył
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analogicznie. Wpływ metody ustalenia granicy "prawie takiego samego ciągu" był tak 
silny, że zablokował refleksję nad niedorzecznością otrzymanego wyniku.

Doświadczenie wskazuje na to, że podstawowe znaczenie w ujawnianiu postaw 
zbędnej analogii i płytkiej analogii ma kontekst, w którym zadanie zostaje 
sformułowane. Motywem wyboru sposobu rozwiązania zadania pozornie podobnego 
staje się zadanie rozwiązane w jego kontekście. Na szczególne wyróżnienie 
w przedstawionej próbie charakterystyki postaw myślowych uczniów zasługuje postawa, 
którę tu nazywamy p o s t a w ą  b e z w ł a d n e j  a n a l o g i i .  Wyjaśnimy ją na 
przykładach. W jej ujawnieniu nie obserwuje się wyraźnego wpływu bezpośredniego 
kontekstu, w którym problem zostaje sformułowany. Znaczącego wpływu należałoby 
szukać w budowie typowych dla matematyki zdań opisujących własności o charakterze 
działań wenętrznych. Na postawione w I klasie licealnej pytanie, co można powiedzieć
0 monotoniczności funkcji /  w sumie przedziałów (a, b) i (c, d) , jeśli wiadomo, że 
funkcja /  jest rosnąca w przedziale (a, b) i funkcja /  jest rosnąca w przedziale 
(c, d), prawie wszyscy uczniowie odpowiedzieli, że funkcja /  jest rosnąca w sumie 
mnogościowej tych przedziałów. Tak więc prawie otrzymano stwierdzenie, że suma 
mnogościowa funkcji monotonicznych jest funkcją monotoniczną. Wcześniej uczniowie 
zapoznawali się ze sformułowaniami typu: suma liczb wymiernych jest liczbą wymierną; 
iloczyn liczb parzystych jest liczbą parzystą; jeśli funkcja /  jest dodatnia w przedziale 
(a, b) i jest dodatnia w przedziale (c, d), to jest dodatnia w sumie mnogościowej tych 
przedziałów; funkcja odwrotna do funkcji monotonicznej jest funkcją monotoniczną; 
złożenie bijekcji jest bijekcją itp. W toku dalszej nauki dochodzą: suma funkcji ciągłych 
jest funkcją ciągłą; suma funkcji różniczkowalnych jest funkcją różniczkowalną; moduł 
iloczynu liczb zespolonych równa się iloczynowi modułów poszczególnych czynników 
itp. Spotykane dalsze błędy rodzaju: pochodna funkcji rosnącej jest funkcją rosnącą, 
pochodna iloczynu funkcji równa się iloczynowi pochodnych, funkcja pierwotna funkcji 
parzystej jest funkcją parzystą, część rzeczywista ilorazu dwu liczb zespolonych jest 
równa ilorazowi części rzeczywistych licznika i mianownika, kwadrat iloczynu równa 
się iloczynowi kwadratów w dowolnej grupie itp. — świadczą o bezwładnie przenoszo
nych własnościach z jednych pojęć na inne. Na zasadzie zupełnej bezwładności uznaje 
się pewne operacje za liniowe dlatego tylko, że inne są liniowe. Może

\a+b\ = \a\ + \b\, bo \a-b\ = \ a \ - \ b \ t 

yfä+b =Va+Vb, bo y/a-b =Va-Vb

(f-gy=r-g to  (f+g)’=r+g>.
Wcale nierzadko spotyka się błędy

tg (*+>>) = tg* + tgy, sin ax=asinx, Ig (*+y) = lgx + lgy
Można przypuszczać, że tego rodzaju błędy są także wyrazem tendencji umysłu do 

liniowości.
Spotykane postawy niewłaściwych analogii zmuszają do różnych przeciwdziałań, 

zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych. Powstaje potrzeba wskazywania 
właściwych i pozornych analogii w różnych konkretnych sytuacjach matematycznych,
1 to pozornie od siebie bardzo odległych. Zauważmy, że uczniowie na ogół nie uznają 
funkcji f(x)= \x\ czy /(jc)=tgjcza funkcje liniowe, a jednak popełniają błędy
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Ix+y \ = \x\ + \y\, tg(x+y)=tgx+tgy .
Tę liniowość łączą raczej z postacią wzoru na tę funkcję, a nie z istotą liniowości, 

którą stanowią warunki f(x+y) =f(x) +f(y), f(ax)—af(x) dla wszystkich elementów 
z dziedziny funkcji / .  Sięgnijmy jeszcze do innego oświetlenia tych samych błędów. 
Uczniowie raczej wiedzą, że składanie przekształceń na ogół nie jest przemienne, 
i zdają sobie sprawę z tego, iż tu potrzebna jest ostrożność. Tej ogólnej zasady nie 
przestrzegają jednak w konkretnych sytuacjach. Tak jest na przykład, gdy chodzi
0 przemienność przekształceń danych wzorami:

M ),

g(*,y)=(*+y,x+y).
Zachodzenie równości |x+y | =  M  + |y | oznaczałoby przemienność tych przekształ

ceń. Istotnie

(g °f)=g(f(x>y))=g( \x \,\y I )= (  \x I + \y U * ! + \y I ),

(f°g)=f(g(x,y))=f(x+y,x+y)=( Ix+y | +  |x+y | , |x+y | +  \x+y | ).

Równość |jt+yI =  \x I +  \y | oznacza więc, że f ° g —g°f- Analizując ten przykład,
chcemy podkreślić, że nowe interpretacje wywołują nowe skojarzenia i mogą sprzyjać 
ostrożności w używaniu analogii do różnych rozstrzygnięć. Troska o kształtowanie 
postawy właściwych analogii wymaga różnych zabiegów dydaktycznych. Zmusza do 
skrupulatnych porównań podobnych sytuacji matematycznych, nawoływania do kontroli, 
upominania o zachowanie czujności przy rozumowaniach w sytuacjach podobnych. 
Sprzeczność dydaktyczna, która w związku z tym się rysuje, łączy się także z kolejną 
postawą, którą charakteryzujemy w następnym paragrafie.

3. Postawa zagubienia poczucia równoważności

W praktyce szkolnej rozwiązuje się bardzo dużo różnego rodzaju równań
1 nierówności oraz dowodzi własności rozmaitych pojęć wyrażonych w formie 
nierówności.

Tu podstawowa troska skupia się na problemie równoważności odpowiednich równań 
bądź nierówności. Błędy z kręgu tych zagadnień pokazują, jak łatwo uczniowie gubią 
poczucie równoważności dokonywanych przekształceń i skupiają uwagę jedynie na 
czynnościach rachunkowych. Zautomatyzowany, nieświadomy, nierzadko także niece
lowy rachunek staje się przyczyną podstawowych błędów. Powszechne i częste są 
następujące błędy:

mnożenie nierówności przez wyrażenie, o których nie wiadomo, jakiego są znaku; 
np. nierówność

mnoży się przez lg2 |* | i zastępuje nierównością lg2 |jc | <  1;
podnoszenie stronami równania czy nierówności do potęgi parzystej bez analizy» 

czy otrzymane równania bądź nierówności są równoważne, np. równanie
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siiuc+ cosx= — 1
zastępuje się równaniem

(sinon- cos x)2= ( —l)2
i po wyliczeniu pierwiastków nie wykonuje sprawdzenia; nierówność

y / l - x < x - l
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zastępuje nierównością

(2 -x )< (x - l)2
bez żadnych warunków; itp.

Przechodzenie od danej nierówności bądź równania do równoważnej nierówności 
bądź równoważnego równania wymaga od uczących stałej czujności. Mimo częstego 
napominania i tak po pewnym czasie znów spotka się np.

"lg|x+61C*2 - 2)^ 1 , więc x2-x -2 > \x + 6 \”.
Wyjątkowo łatwo gubi się poczucie równoważności w przypadku nierówności bądź 

układu nierówności trygonometrycznych. Wielu uczniów układ nierówności
1 1

0 ^ S U U C < ^ ,  y j < C O S J C < l

uznało za równoważny nierówności
0 < t g x < l  .

Nie jest to marginesowy fragment matematyki szkolnej, ponieważ ściśle łączy się 
z teorią liczb zespolonych, o których uczy się w szkole. Postawie zapominania o 
sprawdzeniu "legalności" kolejnych przejść bardzo sprzyja prawie akceptowany sposób 
dowodzenia niektórych nierówności. Otóż dowodzi się prawdziwości danej nierówności 
przez przekształcenie jej na nierówność, o której skądinąd wiadomo, że jest prawdziwa, 
bez żadnych komentarzy, że zachodzi wynikanie w drugą stronę, bądź też uwagi, że 
kolejne nierówności są równoważne. Prawie wszyscy uczniowie, którym polecono 
udowodnić, że dla wszystkich liczb rzeczywistych a, b ,x ,y  zachodzi nierówność

(ax+by)2< (a2+b2)(x2+y2), 
przekształcili ją i doszli do nierówności

(ax-by)2>0,
"a to jest prawdą", i na tym kończyli. Nie było nawet śladu świadomości, że tu 
najważniejsze jest wynikanie w drugą stronę. Niekiedy nawet taki "ślad świadomości" 
tu i w sytuacjach podobnych bywa zwodniczy. W szczególności, czy wpisywanie znaków 
równoważności, =  lub o ,  między kolejnymi nierównościami jest zadowalającym 
śladem" ? Jeśli uwzględnimy ważne ustalenie psychologii, że uczeń nieraz pisze znak 

dwukierunkowy choć myśli jednokierunkowo, to nie mamy pewności, czy uczeń jest 
naprawdę świadom tej równoważności.

W powyższym przykładzie kolejno uzyskiwane nierówności istotnie były równoważne; 
nie było przejść "niebezpiecznych". Wykonywano jedynie działania na wyrażeniach 
występujących po obu stronach nierówności i porządkowano wyrazy podobne.
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Natomiast w zadaniu: "Dowieść, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b zachodzi 
nierówność
(1) \ y / J ä J -^ J b J \< V ]a -b  \ "
pojawiają się przejścia "niebezpieczne". Uczniowie, którzy postępowali według 
poprzedniego schematu myślowego, popełniali istotny błąd. Sytuacja jest bardzo 
pouczająca i dlatego warto jej się dokładnie przyjrzeć. Daną nierówność zastąpiono 
nierównością
(2) Ia l + lb I —2V|a | • \b | < \a -b  |.
(Podniesiono do kwadratu wyrażenia po obu stronach nierówności, której należało 
dowieść, zachowując ten sam kierunek. Jest to przekształcenie poprawne jako 
konsekwencja zgodności mnożenia przez liczbę dodatnię z porządkiem w zbiorze liczb 
rzeczywistych oraz przechodności relacji porządku.) Z kolei zaznaczono, że ostatnia 
nierówność równoważna jest nierówności
(3) I b j —2V J a ! • \b | < | a - b  \ -  \ a |.
(Przeniesiono \a | na drugą stronę, co usprawiedliwia prawo monotoniczności 
dodawania.) Następnie podano oszacowanie
(4) Ia—b I — Ia | < | a —b —a |=  | — b |=  \b \ 
i z przechodniości uzyskano nierówność
(5) I* \ - U \ a \ - \ b \ < \ b  I, 
czyli

-2 V |a \ -\b  I <0.
"a to jest prawdą", i na tym dowód zakończono. (Skorzystano z tego, że różnica 
wartości bezwzględnych nie przekracza wartości bezwzględnej różnicy, i z przechod
niości relacji porządku w zbiorze liczb rzeczywistych, które to prawa obowiązują.) 
Zaprezentowanego dowodu nie można przyjąć, bo rozumowanie odwrotne zawodzi. 
Istotnie: z (4) i (5) nie wynika (3). Warto podkreślić, że rozumowanie według schematu: 
jeśli y<x  i z<* to y<z —jest dość częstym błędem. O tego rodzaju wnioskowaniu 
wspomina L. (Bandura 1963, s. 68): "Dorośli uważają często następujący wniosek za 
prawdziwy: jeżeli wszystkie x  są y  i wszystkie x  są z, to wszystkie y  są z".

Zagubienie świadomości przedmiotu dowodu, świadomości zastępowania form 
zdaniowych formami im równoważnymi operatywnego dwukierunkowego rozumienia 
reguł podstawowych—jest postawą błędotwórczą. Skupienie uwagi na rachunkach 
i pominięcie analizy logicznej oraz satysfakcja z uzyskania czegoś, co ewidentnie jest 
prawdą bądź fałszem, rozluźnia dyscyplinę myśli. Wymaga w praktyce nauczania 
cierpliwego napominania i kontroli, nawet wówczas, gdy uczeń nie popełnia błędu, 
"aby operatywne reguły nie prowadziły do formalizmu w ujemnym znaczeniu tego 
słowa" (Krygowska, 1956, s. 24). Z  drugiej jednak strony, takie natarczywe i stałe 
nawoływanie do wnikliwej kontroli może wywołać skutki przeciwne do zamierzonych: 
wzbudzić niechęć, zahamować odwagę do wysiłku, kształtować postawę dopatrywania 
się trudności w każdej sytuacji matematycznej. To, co na danym etapie, dla określonego 
zagadnienia wystarcza, w innym nie zadowala. Poza tym ciągłe wnikliwe drążenie 
pochłania bardzo dużo czasu, zdarza się, że wyprowadza ucznia z równowagi, wywołuje
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zamieszanie. W jakim momencie należy z takich wymagań zrezygnować, kiedy i na 
podstawie czego uznać, że uczeń będzie czuwał nad równoważnością odpowiednich 
form zdaniowych, będzie właściwie posługiwał się analogiami? Kiedy i jak często 
powracać do ponownego uświadamiania czy kontrolowania rozumienia podstawowych 
reguł? Przesadna pedanteria myślowa jest szkodliwa. Jej brak prowadzi do błędów. 
Kiedy jej wymagać, kiedy nie? Kiedy pozwalać rachować bez sprawdzeń, kiedy zmuszać 
do nich? Często okoliczności skłaniają do rezygnacji, ale ostrożna czujność musi 
trwać. Zachowanie w tym zakresie rozsądnej równowagi jest problemem dydaktycznym. 
Złożoność sytuacji szkolnych utrudnia jednoznaczne odpowiedzi, a nawet je 
uniemożliwia, ale ważne jest uświadomienie wagi owych trudności. Postawy 
niewłaściwych analogii i zagubienia poczucia równoważności, a także inne obserwowane 
w praktyce —wymagają podjęcia tych trudności i wypracowania odpowiednich 
i elastycznych rozwiązań.

4. Postawy zawierzenia rysunkowi i lekceważenia rysunku

Nie jest dobrze, jeśli styl nauczania matematyki kształtuje postawę zawierzenia 
rysunkowi. Postawa ta często zasłania potrzebę pewnych rozważań, które miałyby 
charakter dowodu, eliminuje gotowość do powątpiewania, wyzwala pozorną oczywistość. 
Dla wielu uczniów oczywisty jest lemat Bolzano-Cauchy’ego (Krych, Iwaniec, 1976, 
s. 90): Jeśli funkcja jest ciągła w przedziale {a, b) i na końcach tego przedziału 
przyjmuje wartości różnych znaków, to istnieje taki punkt c£(a, b), że /(c )= 0. Po 
przeprowadzeniu analitycznego dowodu niektórzy uczniowie stwierdzili, że wcale nie 
jest on przekonujący i bardziej przekonuje rysunek; dodali też komentarz, iż "dziwna 
jest ta matematyka — dowodzi tak oczywistych rzeczy". Podobnie było z twierdzeniami 
Rolle’a i Lagrange’a. "Po co dowody, przecież to widać na rysunku?" Każdy, kto 
zetknął się nieco głębiej z matematyką, jest świadom tego, jak niebezpieczna jest taka 
postawa. Bardzo interesujące zachowanie uczniów zaobserwowano wobec zagadnienia 
liczby rozwiązań równania lgâ =öx. Prawie każdy, zresztą nie tylko uczeń, rysuje 
w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji f(x)—ax i g(x)=lg(fr oraz stwierdza, 
że mogą się przeciąć w jednym punkcie, w dwóch punktach, albo w ogóle się nie 
przeciąć. Z uporem sądzi, że nie może się zdarzyć, by te wykresy przecięły się w 
trzech punktach. Bibliografię tego równania można znaleźć w artykule Dybiec (1987, 
s- 337). N. Wilenkin (1980, s. 48) opisuje scenkę z egzaminów wstępnych, podczas 
których kandydat popełnił ten sam błęd. "Jego obmanuła nagladnost" — komentuje 
autor. Ale dodać trzeba także, iż zdarzyło się, że uczeń zaprotestował przeciwko 
takim ustaleniom. Podszedł do tablicy i narysował takie położenie wykresów, że 
Przecięły się w trzech punktach. Tym samym zrodził się konflikt poznawczy, który 
Przyniósł niepokój i trzeba go było rozstrzygnąć do końca. Bardzo pouczające stało 
S1Ç spostrzeżenie, że tym środkiem rozstrzygającym nie może być rysunek, nawet 
Możliwie najbardziej precyzyjny. Trzeba sięgnąć po myślowe, analityczne uzasadnienie. 
Jak w poprzednich przykładach wielu uczniów bardziej satysfakcjonował rysunek niż 
Ścisły dowód, tak tu rysunek stał się źródłem błędu, środkiem—jak się okazuje —całkiem 
zawodnym.
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Naturalnie, nie wyciągamy z tego wniosku, że rysunek należy z nauczania 
wyeliminować. Wręcz uważam, że nie jest dobrze, jeśli styl nauczania matematyki 
kształtuje postawę lekceważenia rysunku. Treści matematyczne pozbawione wizualizacji 
są zubożone. Trudniej się je zapamiętuje, trudniej wyobraża, a nawet trudniej rozumie. 
Postawa lekceważenia rysunku może czasem ujawnić się w skrajny sposób. Uczeń nie 
potrafi narysować zadanej prostej, paraboli, okręgu w konwencji przyjętej w szkole 
średniej, chociaż teoretycznie krzywe te są mu znane. Chodzi tu o geometryczne 
interpretacje różnych zagadnień matematycznych—interpretacje w swej ekspresji 
statyczne, a tym bardziej dynamiczne.

Doświadczenie uczy, iż błędne jest mniemanie, że jeżeli uczeń potrafi zinterpretować 
geometrycznie pewne elementy danego zagadnienia, to potrafi poprawnie i sensownie 
zinterpretować zagadnienie. Jeśli potrafi narysować krzywą, to potrafi narysować 
rodzinę tych krzywych. Tak nie jest. Wiąże się to ze znaną dydaktyce tendencją 
widzenia wszystkiego oddzielnie i przypomina nieco trudność obserwowaną przy 
przejściu od rachunków liczbowych do literowych na etapie szkoły podstawowej. Jeśli 
dodatkowo w nauczaniu rysunek zostaje zepchnięty na margines, pojawiają się różne 
kłopoty. U uczniów klasy, gdzie nie przywiązywano zbytniej wagi do schematów 
rysunkowych, były trudności z ilustracją geometryczną zachowania się wykresów 
trójmianów kwadratowych

f(x)=ax2+bx+c
przy b i c ustalonych i a dążącym do zera.

Mimo poprawności wstępnych obserwacji dotyczących zachowania się wyróżnionych 
punktów wykresów tych trójmianów, takich jak wierzchołki, punkty przecięcia z osiami, 

‘mimo przedyskutowania przypadków i wykonania stosownych obliczeń objęcie całości 
wyobraźnią geometryczną było dla wielu uczniów trudne. Zobaczenie, jak te parabole 
przy a dążącym do zera "stają" się prostą y=bx+c, zauważenie, że wierzchołki "ślizgają" 
się po prostej

b ^y= -x+ c,

a miejsca zerowe dążą jedno do plus lub minus nieskończoności, a drugie do liczby 
c

dla niektórych było wręcz nieosiągalne, mimo że każdy odpowiednią parabolę

potrafił narysować. To samo ujawniło zadanie, w którym należało znaleźć obraz 
rodziny okręgów

Iz - a  |=  \a I,
gdzie parametr a jest dowolną liczbą rzeczywistą różną od zera, a z jest liczbą 
zespoloną, przez funkcję zespoloną

H'(z)=p

przy wyraźnymi poleceniu wykonania odpowiednich rysunków. Na ogół rachunki były 
poprawne i dowodziły, że przy każdym ustalonym parametrze a okrąg
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(bez punktu z=0) zawarty w płaszczyźnie x,y  przechodzi na prostą
1

U 2a
w płaszczyźnie u, v (zachowujemy konwencję z=x+iy, w=u+iv). Natomiast rysunki 
były niezadowalające, a nawet często błędne, i to u dobrych uczniów. Najlepsi w 
ogóle zlekceważyli polecenie interpretacji geometrycznej zagadnienia. Najczęściej 
rysowano jeden okrąg przy konkretnej wartości parametru a i odpowiadającą mu 
prostą przecinającą go. Na takim schemacie nie widać żadnej dynamiki zagadnienia. 
Dopiero narysowanie kilku różnych okręgów i odpowiadających im prostych daje 
pewną orientację. Do interpretacji nie wykorzystano wyróżnionego okręgu \z j =1. 
Wprawdzie nie należy on do tej rodziny, ale jest bardzo ważny, ponieważ 
przekształcenie

K <z)= i

jest złożeniem symetrii względem osi Ox z inwersją względem tegoż okręgu, o czym 
dyskutowano podczas lekcji. Wtedy widać, że obrazem każdego okręgu rodziny, który 
przecina okrąg |z |=1 , jest prosta przechodząca przez ich punkty przecięcia. Okręgi, 
które nie przecinają okręgu |z | =1, o promieniach coraz mniejszych—przechodzą na 
odpowiednie proste położone coraz dalej od osi Oy. (Opisujemy interpretację w 
jednym układzie współrzędnych.) Uczniowie interpretowali jedynie izolowany wynik, 
i to często przy konkretnym podstawieniu, a nie zagadnienie tak bogate w różnorodne 
treści. Próby uzmiennienia parametru a prowadziły do całkiem złych rysunków. 
Szkicowano okręgi o stałym promieniu \a j i środkach w dowolnym punkcie osi Ox. 
Gdy uczeń nie widzi tej sytuacji na rysunku, jej dynamiki przy zmianie parametru a, 
a także przyporządkowania punktów przy ustalonej wartości parametru a, gdy nie 
widzi w całym uwikłaniu sytuacji wzajemnych powiązań—to mimo poprawnych 
rachunków i prawidłowych wniosków jego rozumienie jest niepełne. Na poziomie 
szkoły średniej, gdzie wiele treści matematycznych daje się jeszcze "zobaczyć", takie 
rozwiązanie nie satysfakcjonuje.

Szymon L’Huillier (Huillier, 1782, s. 209) pisze: "Trzeba dać poznać uczniom zgodę 
geometrii z formami algebraicznymi". Wydaje się, że w dalszym ciągu poznanie tej 
zgodności jest ważnym i naturalnym składnikiem kształcenia matematycznego. Należy 
dodać, że postawa zawierzenia rysunkowi jest częściej spotykana u uczniów słabszych, 
natomiast postawa lekceważenia rysunku częściej u uczniów dobrych.

Zasygnalizowane tutaj postawy wobec rysunku w matematyce odsłaniają wagę 
znanego problemu w dydaktyce, a mianowicie jaki w istocie winien być status rysunku 
na danym etapie nauczania matematyki. Nie spełnia on właściwej roli, jeśli jest 
Wszechobecny, gdy zastępuje bądź utrudnia rozumowania, rodzi "matematykę 
rysunkową". Nie jest także dobrze, jeśli zostaje zepchnięty na margines w praktyce 
szkolnej. Pytania o rolę rysunku, jego formy, sposoby wykorzystywania stają się 
szczególnie aktualne wobec ogromnej możliwości (a może i niebezpieczeństwa) 
Wykonywania bardzo precyzyjnych rysunków przez komputery. W artykule "Poglądowe 
1 formalne elementy matematyki szkolnej" Z. Krygowska pisze (Krygowska, 1974, s.
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236): "Równowaga między elementami poglądowymi i formalnymi w nauczaniu 
matematyki to jeden z bardzo ważnych i trudnych problemów dydaktycznych". Myśl 
ta odnosi się szczególnie do rysunku jako podstawowego środka poglądowego na 
niższym i średnim etapie nauczania.

5. Postawa bezradności wobec języka

Pytanie, jaki język, w jakim stopniu sformalizowany, w jakim stopniu nasycony 
symboliką stosowaną w matematyce ma być językiem szkolnej matematyki, jest pytaniem 
ciągle aktualnym. W myśl pojawiających się w dydyktyce poglądów, że nie jest sensowne 
zużywanie "energii dydaktycznej" na naukę sformalizowanego sztucznego języka (można 
uczyć muzyki nie ucząc nut), najnowsze podręczniki sugerują oszczędne używanie go, 
z zachowaniem w wielu wypadkach naturalniejszej formy opisowej. Z  drugiej strony 
wiadomo, że ścisłe sprecyzowanie konwencji językowych ułatwia komunikację, pogłębia 
rozumienie, a także pełni rolę unifikacyjną. Dziś trudno sobie wyobrazić nauczanie 
matematyki bez używania języka symbolicznego. Zapewne w różnych klasach proporcje 
języka werbalnego i symbolicznego są różne. Wśród uczniów, gdzie dość dużo uwagi 
poświęca się sformalizowanemu językowi symbolicznemu, obserwuje się postawy 
nieporadności, a nawet bezradności w formułowaniu treści matematycznych w postaci 
symbolicznej. Dość często tę nieporadność obserwuje się także w redagowaniu 
rozwiązań w języku symboliczno-werbalnym, takim, aby stanowiły tekst "do czytania". 
Nierzadko uczeń, i to uczeń dobry, stwierdza, że coś wie, potrafi udowodnić, ale nie 
potrafi zapisać. Posłużymy się konkretnymi przykładami, które dotyczyć będą głównie 
języka symbolicznego; trudności w używaniu języka werbalno-symbolicznego do 
formalizowania rozmaitych rozumowań pominiemy.

Obserwuje się nieporadność przede wszystkim w zapisach zbiorów, relacji, funkcji. 
Oto kilka prób zapisu definicji inkluzji, pochodzących z prac pisemnych uczniów 
I klasy licealnej:

A C B  => {jrG/l}c{;cefi},
AC B o  (Vjc : xE A  A xGB ),
A C B  = {xG A  : 3 xG B  }
A C B => (xGL4)e(jce5),
A C B  = xEA =>xGB,
A C B  = { x :  V xGA ,xGB  },
A C B  = V xGA xGB,
A C B  => ( V xGA: xGB),

A C B  = { ;c: xEA  =>jcei?},
A C B  =xGA  A xGB,
A C B  V x G A : x G B ,
A C B o A x :{ x G B  }
A C B  xGA : xGB.
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Na lekcji podano symboliczny zapis w formie definicyjnej równoważności warunków:
A d B  s  Vx: ( jcG/1 =>jcG5 ).

Plątanina użytych symboli, strzałek jedno i dwustronnych, równości, równoważności, 
różnych rodzajów nawiasów, dwukropków umieszczonych wbrew konwencji, koniunkcji, 
kwantyfikatorów itp. jest wyrazem dużej trudności w przyswajaniu i reprodukowaniu 
języka symbolicznego. Taką też wymowę ma nieumieszczenie pożądanego symbolu 
w odpowiednim miejscu.

Drugi przykład dotyczy rachunku prawdopodobieństwa. Podajemy długą, lecz 
wymowną listę zapisów zbioru zdarzeń elementarnych dla doświadczenia losowego, 
polegającego na wyciągnięciu 5 kul bez zwracania z urny zawierającej 2 kule białe, 
4 kule czarne i 6 zielonych.

Cytuję dosłownie:^
ß={(a>l,ct>2, a»3, W4, CD5) : {a>i, o>2, w3, a>4, cu5} dowolny podzbiór zbioru składającego 

się 2 kul białych, 4 kul czarnych, 6 kul zielonych 
Q {(x\> x2f x2i x4, x$) . jrnG{ 0, l}},
&={co:<ti={kh k2,k 2,k 4,ks} ,k xE:{ biała, niebiała},/G{l,. . .  ,5}},

: oj={a\, a2, a2, gą, 05} , ^G { b, nb}, /G{1,. . . ,  5}} ( z  komentarzem słownym 
b - biała, nb - niebiała),

Q ={(x1,^2,^ 3,^4,^5) :xx=B,xx=R, gdzie B —oznacza kula biała a R inna, oraz 
xx=B dla co najwyżej dwóch i‘G{l, . . . ,5 } ,

^ - { ( (o h (u2>(o^(oĄ,aj5) , gdzie (ox -k u la  b, czVz i = { l , . . . ,  5},
Q={cu={ah a2, a3, a4, a5} , ^€{0,1}, iG{1,. . . ,  5} }
Q - pięcioelementowe podzbiory zbioru 12 -elementowgo,

W~(Tl,X2,X3,X4,x$) ,*iG{ b, c, z},
&={(o={(oh co2,(o3,(D4,co5} ,WjG{0, ..,12}, gdzie /G {1,. . . ,  5}},
Q= { w = {a^, coi2, o>i3, coi4, col5} , a>i^Wj) (oxE {0, . . . ,  1 2 },

Q = { {x\, x2, X3, x4,*5) : X: S B  i i = 1 ,.. . ,  12 }, B zbiór kul w urnie,
&= {{k\, k2, i<3, k4, k$} : kh k2, k2, k4, k$ są parami różne od siebie,

kh k2, k2, k4, k5 G {ai,. . . ,  a \ 2 }},
Q={{zb.>l : #A=5, A C {k \ , . . . ,  k \2) , gdzie kx —kula biała, czarna albo zielona, 
^={>łiGN: # A X=5 A A XCK, K  zbiór wszystkich kul w urnie.

We wszystkich przypadkach zbiór Q miał elementów, co świadczy o tym, że

uczniowie ten zbiór poprawnie dobrali do doświadczenia, ale w większości przypadków 
żle bądź nieekonomicznie zapisali. W praktyce szkolnej powszechnie znana jest 
trudność z doborem i zapisem przestrzeni probabilistycznej dla danego doświadczenia 
losowego. Trzeba bowiem pokonać dwa progi: zmatematyzować określoną rzeczywistość 
Materialną i opisać ją w formie symbolicznej. Na etapie szkoły średniej zbiory zdarzeń 
elementarnych są skończone, ale zapisywanie ich za pomocą wyliczania elementów 
Me zawsze, a raczej rzadko, jest możliwe. Częściej zapisuje się je za pomocą form
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zdaniowych i nierzadko ich elementy są zbiorami. Komplikuje to symbolikę. Formalna 
poprawność wymaga symbolicznego rozróżniania zbiorów, ciągów, zbioru zbiorów. 
Staranne wprowadzenie nazw przedmiotów, symboli form zdaniowych umieszczanych 
w klamrach, wyraźny zakres ewentualnych wskaźników, przestrzeganie jednoznaczności 
symbolu z zachowaniem świadomości pewnej dowolności jego wyboru—decydują o tym, 
czy zbudowany złożony układ symboli rzeczywiście oznacza zbiór, który mamy na 
myśli. W klasie, gdzie kładziono duży nacisk na rozróżnianie symboli ciągu i zbioru 
uporczywie, prawie zamiennie używano nawiasów i klamer, wbrew umowie, że nawiasy 
obowiązują dla ciągów, klamry dla zbiorów. Przy zapisie zbioru zbiorów bardzo często 
liczba klamer była nieodpowiednia. Trochę dokładniej piszę na ten temat w artykule 
"O pewnej trudności związanej ze specyfikacją w nauczaniu matematyki" (Dybiec, 
1988, s. 213-220). Każdy z zacytowanych tu zapisów zbioru może być przedmiotem 
szczegółowej analizy. Tu chodzi nam jedynie o uwypuklenie nieporadności. Owa 
nieporadność wydaje się być przyczyną niechęci, jaką obserwuje się w stosunku do 
konstrukcji formalnych modeli probabilistycznych dla konkretnych zadań. Wiąże się 
ona z tym, że często łatwiej jest obliczyć szukane prawdopodobieństwo niż zredagować 
rozwiązanie w przyjętym języku symboliczno-werbalnym. Doświadczenie wskazuje na 
potrzebę wyćwiczenia wielu zapisów konkretnych modeli probaiistycznych nie tylko 
dla zdobywania umiejętności posługiwania się językiem symboli, ale także dla 
pogłębienia rozumienia różnych pojęć, nie tylko z rachunku prawdopodobieństwa.

Z drugiej strony nierozsądny byłby postulat ścisłej formalizacji każdego zadania. 
Zrównoważone nasycenie szkolnej problematyki symboliką logiczną i teorio-mnogpścio- 
wą, zresztą nie tylko probabilistyki, jest trudnym problemem dydaktycznym.

Opisując postawę bezradności wobec języka symbolicznego, nie można pominąć 
nieporadności uczniów w używaniu symboli funkcji. Jest tu sporo zamieszania. Duży 
wpływ na to ma fakt, że ani matematyka, ani dydaktyka matematyki nie wypracowały 
dotąd dogodnego, operatywnego symbolu funkcji, mimo że jest ona podstawowym 
pojęciem w całej matematyce. Definiuje się ją rozmaicie w różnych podręcznikach 
i na różnych szczeblach nauczania. Te różne definicje wpływają na różną jej symbolikę. 
Dość rozpowszechniony zapis strzałkowy, jak stwierdza Z. Krygowska (1977, s. 50) 
ma raczej charakter symbolu stenograficznego niż symbolu logicznego. W niektórych 
opisach jest on przydatny, w innych mało operatywny. Toteż obok symbolu x  -*’/(•*) 
używa się tradycyjnego y  =/(*). Pisze się na przykładach y=2x, a także f(x)=2x, czasem 
nawet w połączeniu z symboliką strzałkową/: x+ y= f(x). Spotyka się także symbol
x y. Mnogościowa definicja funkcji jako zbioru par skłania też niekiedy do użycia 

symboliki mnogościowej. Czasem wyraźnie zaznacza się dziedzinę, innym razem nie. 
Wiele jest nieporozumień z interpretacją symbolu f(x). W podręcznikach szkolnych 
(Ehrenfeucht, Stande, 1986, 1987) używa się go jako symbolu funkcji i jako symbolu 
wartości funkcji w punkcie x. Obecnie raczej podkreśla się, że: "Symbol f(x) n*e 
oznacza przepisu funkcji, iecz wartość funkcji w pojedynczym punkcie x; przepis 
oznaczamy samą literą /, przeciwnie niż w tekstach sprzed jakichś trzydziestu lat-

Tolerujemy z konieczności zwroty »funkcja jc2«, »funkcja —«, czasem trzeba rozciągu^
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tę tolerancję na zwrot »funkcja /(*)« — obowiązuje tu jednak świadomość uchybie
nia"—tak pisze W. Kleiner (1978, 21).

Jesteśmy w sytuacji, gdy z jednej strony odczuwa się dysonans w poleceniach: 
"naszkicuj wykresy funkcji X2, sinx, lg, arctg w zapisach: " (x2̂  ’=2* ", "sin’-cos 
w symbolach zacieśnień: '!x2 |(0+00)", "cos |<02>' ^P- Niektóre z funkcji elementarnych
mają swoje indywidualne nazwy i symbole. Dla nich łatwiej zachować konwencję, ale 
wiele z nich nie ma takich symboli. Z drugiej strony, nie praktykuje się zapisu:
"przyjmijmy oznaczenia f(x)=x2, wówczas / ’(r)= 2x", bądź "niech f(x)=X2, rozważamy

zacieśnienie T |(0+x)"- Wydaje się, że zapisy " (x2} =2x ", "X2 |(0+a))" mimo swoich
uchybień są zwięzłymi nośnikami treści matematycznych i dają się objąć jednym 
chwytem myśli.

Trudno się dziwić, że uczniowie uświadamiani o kontrowersjach (a może właśnie 
dlatego) wokół używanej symboliki funkcji, informowani w wielu przypadkach 
o konieczności uzupełnień słownych, także o stawianych im wymaganiach—gubią 
poczucie, gdzie umieścić symbol /, a gdzie f(x). Piszą więc " f(x)>  0 w przedziale t  
zamiast dokładniej J(x)>0 dla każdego xG/'; '/(x)GC(/)" zamiast "fEC(D " (symbol 
C(I) oznacza zbiór funkcji ciągłych w przeziale /; " f ’(x) zmienia znak" zamiast 
zmienia znak"; ”f(x) osiąga maksimum" zamiast ' /  osiąga maksimum"; " f(x) f "zamiast 
" / 1 " (symbol /  f w I  oznacza, że funkcja słabo rośnie w przedziale /). Tego typu 
uchybienia są nagminne, mimo że zwraca się na nie uwagę. Przy operowaniu symbolami 
funkcji zdarzają się —na szczęście rzadko—błędy zdegenerowanego formalizmu, 
polegające na "podzieleniu" równauia lub nierówności przez symbol funkcji. Na przykład 
nierówność

łgo^ ^ go ,^
'po podzieleniu" przez lgo,i daje 

podobnie równanie 

po "podzieleniu" przez /  daje

Może w tolerowanej niejednoznaczności symbolu jako symbolu przeciwobrazu 
zbioru, a który można interpretować jako obraz zbioru A  poprzez funkcję odwrotną 
do /, należy dopatrywać się uporczywego błędu, że obraz przeciwobrazu zbioru przez 
daną funkcję jest tym samym zbiorem, tj. symbolicznie f ( f 1(A ))—A i zamiast 
f i f l(A ))cA; podobnie przeciwobraz obrazu zbioru w funkcji /  jest tym samym 
zbiorem, symbolicznie zamiast f~ l(f(A))DA. Niejednoznacznie są używane
symbole n-tego pierwiastka zespolonego z liczby zespolonej, całki nieoznaczonej jako 
dowolnej funkcji pierwotnej itd.

x<3r,

>=/(*)
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W szczególności na przykład akceptuje się zapis

S \d x =  ln \x I +C.

Zauważmy, że jeżeli zdefiniujemy funkcją pierwotną danej funkcji nie w przedziale, 
ale w podzbiorze otwartym zbioru liczb rzeczywistych, to symbol ten nie tylko jest 
niejednoznaczny, ale merytorycznie niepoprawny. Nie obejmuje bowiem funkcji 
pierwotnych o różnych stałych w różnych przedziałach otwartych, w których funkcję 
podcałkową można rozważać.

Takich "uchybień", które "z konieczności tolerujemy", jest bardzo dużo. Ta sytuacja 
nie sprzyja zmianie obserwowanej wśród uczniów postawy nieporadności w używaniu 
języka symbolicznego. Wyraźnie podkreślam, że ta postawa nieporadności ujawnia się 
zarówno przy opisie treści matematycznych językiem symboliczno-werbalnym, jak też 
przy odczytywaniu treści matematycznych napisanych językiem przeładowanym 
symbolami. Spotyka się ją u uczniów dobrych, przeciętnych i słabych. Ale dodać 
trzeba, że niektórych uczniów, szczególnie wnikliwych, fascynuje kodowanie informacji 
matematycznych w wysoce sformalizowanym języku symbolicznym prawie bez użycia 
słów i niechętnie podejmują pracę nad odformalizowaniem swoich myśli. Bezradność 
wobec języka symbolicznego jest im obca; bardziej przejawia się ona w formułowaniu 
treści matematycznych językiem opisowym. Ale to są wyjątki.

Niemniej jednak dla nauczyciela pracującego z tak zróżnicowaną grupą uczniów 
pogodzenie różnych sprzecznych oczekiwań w odniesieniu do języka, i nie tylko języka, 
jest niesłychanie trudnym problemem dydaktycznym. Trudność tę pogłębia w wielu 
przypadkach owa świadomość "nadużyć", która obowiązuje wszystkich biorących udział 
w "tolerowaniu uchybień" językowych.

6. Postawy nieracjonalne

Tytuł tego paragrafu może sugerować, że postawy opisywane w poprzednich ustępach 
są racjonalne. W istocie tak jest. Są racjonalne w tym sensie, że uczeń szuka rozwiązań 
wśród wzorców, z którymi zetknął się w procesie nauczania—uczenia się. Ma więc 
powody, by dopasować algorytm, sięgnąć po analogie, posłużyć się rysunkiem, 
wykorzystać równoważności, podjąć próby formalizacji. Tego się uczy. Jego 
postępowanie jest racjonalne. Natomiast postawy takie, jak zgadywanie, trafianie, 
koncentrowanie się jedynie na wyniku, skrupulatne "rozpisywanie", doszukiwanie się 
trudności — nie są postawami racjonalnymi. Czynniki wpływające na nie są mało 
związane z procesem nauczania — uczenia się. Jest ich zapewne wiele, a najważniejszymi 
wśród nich są indywidualne uwarunkowania psychologiczne uczniów. Myślę, że każdy 
z uczących zetknął się z takimi uczniami, których stwierdzenia uznał za wynik trafiania, 
zgadywania, przypadkowych nieracjonalnych wyborów. Może się zdarzyć, że trafienie 
jest celne, ale częściej takim być nie może.

Wśród uczniów, gdzie takie postawy szczególnie odrzucano, pojawiały się one mimo 
to. Można je dostrzec wobec różnych treści matematycznych. W szczególności o takich 
postawach świadczą błędy wokół wartości bezwzględnych, a w ś r ó d  nich w y ją t k o w o

błędnorodna pułapka związana z regułą Vö" = |a |,  gdzie n jest liczbą naturalną



PEWNE POSTAWY MYŚLOWE UCZNIÓW ..._________________________________________________ 137

parzystą. Na tym poziomie nauczania błędy te najczęściej pojawiają się w ogniwach 
bardziej złożonych rozumowań i są przyczyną odrzucenia rozwiązania. Analizując je, 
ma się wrażenie, że uczeń wie, iż gdzieś powinna pojawić się wartość bezwzględna, 
i umieszcza ją nie w wyniku logicznej analizy, lecz całkiem przypadkowo. Umieszcza 
ją, czy jest potrzebna czy nie, w celu "zabezpieczenia się". Na przykład spotyka się 
zapisy rodzaju:

( - V ÿ ) 2= W ;

2 1 j t
tg Jt:<3 , X >

6

tg2jr<5  ’ !*l < z

( Vm2-t-22m —15 = —m + ^ ) o  (jm 2+22m —15] = ( —m + r)2);

9y2=x(x—3)2 o  3|_y j =Vx(x-3) (tu 'Jy2 = \y\, ale V(x—3)2 = *-3);

Varctg/in = |a rc tg /i|, n dowolna liczba naturalna; 

ln |l+ z 2|;

lnie'

|jc—y| =x—y  dla |x -y |> 0  i |x—y | =x+y dla |jc—y | <0.
Wypisane przykłady świadczą także o nieumiejętnym posługiwaniu się różnymi 

pojęciami, ale tu chcemy zaakcentować przypadkowość w umieszczaniu symbolu 
wartości bezwzględnej.

Nieracjonalną postawą jest postawa zaniechania logicznych konsekwencji popełnia
nych błędów i sztuczne dopasowywanie myśli, rozumowań, obliczeń do żądanych 
wyników. Postępuje się wbrew logicznym przesłankom wynikającym z kolejnych ustaleń. 
Odwołujemy się znowu do przykładów. Uczeń oblicza całkę

2*3;n/2 1
cos2̂

dx

przez podstawienie tg 2t=f, zamieniając prawidłowo na

Następnie ustala liczby a ,b , specyfikując twierdzenie o zamianie zmiennych w całce 
oznaczonej. (Przy potrzebnych założeniach regularnościowych udowodniony był wzór

•CóO dt •)
Przedstawia rachunek:

tg 2r=f,
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^_arctgf
=*g(0=

arctgf 
2 ’

g(<*)=
arctgg 7t 

2 ' “ 1 => arctg*7=7r => a=0,

^ ) = — ^ = | jt => arctgfr=^7T => b~y/3.

Pomijam tu fakt, że obliczenie tej całki przez podstawienie tg 2x=t jest długie, 
stwarza okazję do błędów i świadczy o tendencji do powszechnego algorytmizowania. 
Chcę jedynie podkreślić, że konsekwencją błędu w ustaleniu funkcji odwrotnej do

funkcji/(*•)=tg2r przyj: należącym do przedziału (-j,^7r), którą powinna być funkcja

f ~ l {t) = 2SCXgt+7l,
a nie

/  1(0=arctg/,
winno być stwierdzenie, że równania

arctga=jr
i

4
arctg h=—JT

są sprzeczne. Tymczasem uczeń podaje a=0, b=V3. Zapytany, czy nie dostrzegł tutaj 
jakichś sprzeczności, odpowiedział: "Wiedziałem, że coś się nie zgadza, ale nie umiałem
znaleźć błędu. Nie może być arctga >-g, a z drugiej strony wiedziałem, że taką całkę

musi się dać obliczyć, więc tak to zostawiłem". Można tu się domyślać różnych wersji 
dyplomacji uczniowskiej, których wynikiem jest otrzymanie poprawnej odpowiedzi 
z faktów matematycznie sprzecznych.

Jak silne może być dążenie, by dopasować myśli do sformułowanej tezy, świadczy 
następny przykład. Należało udowodnić, że zachodzi wzór

/o ^/C*2) xf(x) dx.

Do lewej strony tej równości uczeń podstawia x  zamiast x2 i ^cbc zamiast xdx. 

Otrzymuje

S l  ^ = f / o  x fi i 'f t )2) rf{x) dx.

Ten ostatni wynik przekreśla, wpisując

\ g m d x .

Powtarza równość
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£ A-3/ ( * 2 )  dx = f(x) dx.

(Umieszczony nad znakiem równości przekreślony znak zapytania interpretowaliśmy, 
że oto została udowodniona żądana równość). Okazało się, że uczeń błędnie przepisał 
z tablicy prawą stronę dowodzonego wzoru i nie sprawdził zapisu, ale wykreślił 
poprawny wynik. Niezgodność, którą uzyskał, nie spowodowała poddania w wątpliwość 
zapisu, ale utratę zaufania do swojego rozumowania, co doprowadziło do bezsensow
nych decyzji. Dobry rachunek został bez uzasadnienia dopasowany do błędnie 
przepisanej tezy.

Tego rodzaju postawy obserwuje się w klasach, w których silniejszy nacisk kładzie 
się na drogę rozumowania niż na końcowy wynik. Postawa dopasowania za wszelką 
cenę myśli do końcowego wyniku, wbrew logicznym konsekwencjom, wbrew 
wymaganiom postawionego zadania, często jest postawą błędotwórczą. Sprawa ma 
charakter ogólniejszy. Ma wymiar wychowawczy. Występuje tu bowiem brak poczucia 
odpowiedzialności za wynik. To jest ważne, bo przenosi się na inne dziedziny życia. 
Nauczycielowi trudno jest wniknąć, a tym bardziej ocenić intencje owych przeinaczeń.

Nieracjonalną postawą jest także postawa skrupulatnego "rozpisywania" na poziomie 
strukturalnego rozumienia pojęć. Typowe dla niektórych uczniów, a także studentów, 
zwłaszcza lat pierwszych, w zetknięciu z zadaniem, problemem, twierdzeniem jest 
skrupulatne "rozpisywanie", co oznaczają pojęcia związane ze sformułowanym 
zagadnieniem. Uczniowie ci nie kierują myśli na to, co trzeba by zrobić, aby uczynić 
zadość postawionemu problemowi, i dopiero w razie potrzeby sięgnąć do odpowiednich 
faktów, lecz skrupulatnie "rozpisują". Zadania

"Sprawdzić, że dziedzina złożenia g ° f  zawiera się w dziedzinie funkcji /, gdzie f  
jest funkcją częściową zbioru X  w zbiór Y  (tj. określoną na podzbiorze X) i funkcja 
g jest funkcją częściową zbioru Y  w zbiór Z"
nie rozwiązali ci uczniowie, którzy skrupulatnie wypisywali definicje dziedziny funkcji, 
złożenia funkcji, implikacji. Wśród tak licznych rozgałęzień myśli główny wątek został 
zamazany. Zadanie rozwiązali ci uczniowie, którzy od razu wyspecyfikowali definicję 
inkluzji i rozumowali: Skoro mam pokazać takie zawieranie, to muszę udowodnić 
implikację (podaję ją w symbolice używanej w klasie)

V x : (rGdom g ° f  => jcGdom f)  ?.

Jeśli jcGdom g°f ,  to znaczy...
Podobnie było z wieloma innymi zadaniami. O jednym jeszcze napiszę.

"Wykazać, że jeżeli funkcja /  jest ciągła w przedziale (a, + » )  i posiada 
w nieskończoności granicę skończoną, to jest ograniczona".

Uczniowie, którzy żmudnie i poprawnie pisali, co oznacza ciągłość w przedziale, 
co oznacza ograniczoność, co oznacza istnienie skończonej granicy w nieskończoności, 
zadania nie rozwiązali. Sukces odnieśli natomiast ci, którzy uświadomili sobie, że aby 
Pokazać, iż funkcja jest ograniczona, wystarczy wskazać taką liczbę M, by 
\f(x) I <M dla wszystkich liczb z przedziału (a, + »); wykres tej funkcji musi więc być 
zawarty w pewnym pasie, a wiemy, ż e ...
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Postawy skrupulatnego "rozpisywania" są bardziej typowe dla uczniów słabszych, 
którzy widzą poszczególne założenia w izolacji i reprodukują jedynie ich znaczenia 
na poziomie rozumienia formalnego. Nie obejmują myślą związków między nimi, nie 
potrafią ukierunkować myśli docelowo na tezę, a tym bardziej tej tezy wydedukować 
drogą kolejnych wynikań. W ten sposób dotyka się znanego i ważnego zagadnienia— 
problemowego kształcenia myślenia dedukcyjno-redukcyjnegc, o którym sporo mówi 
się w teorii nauczania matematyki.

Przesadna troska o uzasadnienie każdego sądu, poddawanie wszystkiego w wątpli
wość, stałe podkreślanie różnych luk myślowych, przesadna ostrożność w "legalnym" 
wykorzystywaniu środków dowodowych itp. wpływa na kształtowanie postawy 
doszukiwania się trudności w każdej sytuacji matematycznej. Prowadzi to niejednokrot
nie do błędów bądź niepowodzenia. "Nie zrobiłem tego zadania, bo wydawało mi się, 
że musi być bardzo trudne"—stwierdza uczeń. "Otrzymałem warunek na niezależność 
dwu zdarzeń rozłącznych P(A)=Ç) lub P(B) = ® , ale wydawało mi się, że to 
niemożliwe, bo bardzo łatwe" —powie inny. Przy okazji szukania innego warunku robi 
różne błędy. Stawia sobie bezmyślne pytania, na przykład, czy z tego, że 
prawdopodobieństwo zdarzenia jest równe zeru, wynika, że zdarzenie jest niemożliwe, 
wiedząc, że takiego wynikania nie ma. Pewien uczeń zapytany, dlaczego równanie

xln 2 = 2

rozwiązał tak:

ln2*=2, 2x=e2, jc=lg2e2

odpowiedział, iż chciał, aby było dokładnie rozwiązane. Podzielenie obustronnie przez 
ln 2 to nie jest — według jego mniemania — dokładnie. Był to uczeń bardzo dobry, 
uczestnik trzeciego stopnia olimpiady matematycznej. Postawa doszukiwania się 
trudności zwiększa ryzyko popełnienia błędu, wj>ływa hamująco na procesy myślowe, 
tłumi odwagę intelektualną, czasem pochłania bezowocnie sporo czasu, może 
doprowadzić do niepowodzenia. Dodać także trzeba, że ma ujemny transfer na inne 
dziedziny aktywności ucznia. Nie jest to postawa racjonalna, ani nie jest racjonalne 
nauczanie, które ją podtrzymuje.

Przedstawione postawy były przede wszystkim rozważane z perspektywy błędów 
popełnianych przez uczniów. Stąd ich nazwy mają ujemny odcień wartościujący. Nie 
oznacza to, że każda z tych postaw jest postawą błędotwórczą. Niemniej są to postawy, 
które zwiększają ryzyko popełnienia błędu bądź skłaniają do niecelowych działań 
myślowych. T. Kotarbiński (1956, s. 82) mianem błędu określa "ruchy daremne lub 
przeciwcelowe albo przypadki przeciwcelowego niewykonania ruchu". Co prawda, ma 
przede wszystkim na uwadze błędy prakseologiczne; ale owe ruchy daremne można 
również odnieść do myśli. Postawy te wskazują na wielorakie sprzeczności, które 
występują w procesie nauczania — uczenia się. To co nam się wydaje dydaktycznie 
bardzo ważne, bardzo potrzebne, m a—jak się okazuje — także aspekty niebezpieczne. 
Starannie kształtowane myślenie pojęciowe może zostać stłumione przez konieczne 
algorytmy i na odwrót. Przesadnie trenowane algorytmy nie rozwiną myślenia 
pojęciowego. Stałe nawoływanie do ostrożności w analogiach, do czujności przy 
przekształceniach, sprawdzań — może spowodować znieczulenie prowadzące do pod-
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stawowych błędów. Zaniechanie tego, pozostawienie całkowitej swobody w tym 
względzie—jeszcze spotęguje liczbę popełnianych błędów. Umiarkowane eksponowanie 
roli rysunku w poznawaniu treści matematycznych może doprowadzić do skrajnych 
uprzedzeń. Przesadna pedanteria językowa może pogłębić bezradność wobec języka. 
Jej bark utrudnia komunikację. To są duże trudności dydaktyczne i warto o nich 
wiedzieć.
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ON SOME ATTITUDES OF MIND AND THEIR CONNECTION WITH 
CONTRADICTIONS IN THE TEACHING PROCESS

S u m m a r y

The article describes students attitudes of mind, and points out some connections 
observed between those attitudes and contradictions in mathematics learning and 
teaching. It distinguishes the attitudes of: universal algorithmization, unsuitable 
analogies, losing the awareness of equivalent forms of sentences, trusting or disdaining
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drawings, helplessness in the use of mathematical language. A separate group 
constitutes unreasonable attitudes of: guessing, adapting reasoning to result, suspecting 
difficulties, and scrupulous elaboration. The author discusses those attitudes mainly 
in the perspective of errors, gathered during ten years of teaching mathematics to 
gifted students. The article contains many examples characteristic for each attitude.


