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NAUCZANIE "DIAGNOSTYCZNE” UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

Spośród nowych niestandardowych koncepcji podręczników
matematyki na uwagę zasługuje ”The meaning and use of
decimals” Malcolma Swana (w wersji próbnej), wydany przez
Shell Centre for Mathematical Education, University of
Nottingham. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania ”diag- 

1 )nostycznego” i adresowany jest do nauczycieli. Jest to 
zestaw ćwiczeń i gier dydaktycznych oraz testów, których 
rozwiązanie przez uczniów ma zasugerować wybór odpowiednich 
ćwiczeń i gier do przerobienia.

Jedną z najbardziej nietypowych cech podręcznika jest 
świadome nieprecyzowanie wieku uczniów, pozostawienie nau
czycielowi decyzji, czy i w jakiej mierze prowadzona przez 
niego klasa potrzebuje takich ćwiczeń. Cele i model książki 
zostały zwięźle i dokładnie scharakteryzowane we wstępie.

Malcolm Swan podkreśla, że choć książka jest 
poświecona ułamkom dziesiętnym, to nie jest ona podręcz
nikiem do nauki rachunków na tych liczbach. Uważa, że ”w 
epoce kalkulatorów kieszonkowych małą wartość posiada 
umiejętność ręcznego wykonywania skomplikowanych rachunków, 
w szczególności wtedy, gdy używane metody nie są ani dobrze 
rozumiane, ani nie stosują sie do praktycznych sytuacji”. 
Cel książki jest inny. Jej zadaniem jest wypunktowanie i 
zlikwidowanie najczęściej spotykanych błędów, świadczących o 
złym zrozumieniu przez młodzież natury ułamków dziesiętnych. 
Autor uważa, że niepoprawne zrozumienie wielu rzeczy 
związanych z nauką liczb dziesiętnych jest w początkowym 
stadium nieuniknione. Dla poparcia swojej tezy podaje
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przykłady. Drugim, równie ważnym podstawowym celem książki 
jest nauczenie właściwego i z należytym zrozumieniem 
używania kalkulatora - nawet podczas skomplikowanych opera
cji. Autor, reasumując swoje rozważania, pisze, że jego 
głównym zadaniem jest umożliwienie uczniom zrozumienia, czym 
są ułamki dziesiętne, jak ich używać, jakich typowych błędów 
należy unikać, jak interpretować mnożenie i dzielenie liczb 
dziesiętnych, jak właściwie używać kalkulatora rozwiązując 
zadania związane z ułamkami dziesiętnymi, jak interpretować 
uzyskane na kalkulatorze wyniki.

Jeżeli nauczyciel zdecyduje sie na wykorzysytanie w 
swojej pracy podręcznika Swana, powinien uprzednio przepro
wadzić w klasie jeden lub kilka testów. Odpowiednie testy 
wraz z instrukcją zamieszczone są w pierwszej części 
książki. Pierwszy test dotyczy miejsc znaczących i rozmai
tych jednostek. Druga grupa testów poświecona jest operacjom 
na ułamkach dziesiętnych, zarówno abstrakcyjnym jak i w 
przeróżnych kontekstach (użycie jednostek monetarnych, wagi, 
objętości itp.). Każdy z testów poprzedzony jest wstępem 
zawierającym miedzy innymi szczegółową analizę błędów, z 
którymi zetknął sie autor. Po teście natomiast wypunktowane 
są typowe błędy, każdy z nich z kodem. Kody te umieszcza sie 
potem w specjalnej tabelce (przygotowanej dla każdego testu 
oddzielnie). Celem kodu jest pomoc nauczycielowi w podjęciu 
decyzji, które partie materiału spośród zamieszczonych w 
podręczniku powinien on przerobić z uczniami. Do każdego z 
kodów (w danym teście jest ich około 10) podana jest jego 
interpretacja. Oto przykłady;

Zadanie;
Zaznacz największą liczbę w każdej grupie
a) 5436 lub 547 lub 56;
b) 6,78 lub 45,6 lub 345;
c) 3,521 lub 3,6 lub 3,75;
d) 15,4 lub 15,56 lub 15,327;
e) 4,09 lub 4,7 lub 4,008.
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Kody:

Symbol Opis Przykład
I Przecinek jest 

ignorowany
9,7 równa się 97 
6,78 > 345 
13 - 0,1 = 12

L Uczeń myśli,że ’’większa 
liczba ma mniej cyfr 

po przecinku *

0,4 > 0,62

S Uczeń rozumie przeci
nek jako ”kropkę” 

oddzielająca dwie 
liczby naturalne

9,7 oznacza ”9 reszta 7”
0,62 oznacza

”0 przecinek 62”
3,9 > 3,10 > 4
6,98 + 0,1 = 6,99

Swan we wstępie uprzedza, że w wielu przypadkach wyni
ki wstępnego testu diagnostycznego mogą być zaskakująco 
złe. Uważa on, że jest to całkiem naturalne i nauczyciel nie 
powinien być tym przerażony.

Przejdźmy do omówienia drugiej części podręcznika. 
Podzielona jest ona na dziewięć rozdziałów:
1) Szacowanie i mierzenie długości.
2) Wizualizacja osi liczbowej.
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3) Czytanie skali.
4) Porównywanie ułamków dziesiętnych.
5) Użycie zera jako cyfry znaczącej.
6) Gęstość ułamków dziesiętnych.
7) Związki między ułamkami dziesiętnymi i zwykłymi.
8) Rozumienie mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.
9) Szacowanie wyników mnożenia i dzielenia ułamków 
dziesiętnych.

Przy spisie treści do każdego z rozdziałów dołączona 
jest lista celów, które powinny być osiągnięte dzięki prze
robieniu odpowiedniego materiału. V przypadku rozdziału 6, 
który zostanie tu omówiony, celami takimi są:

- praktyczne porównywanie ułamków dziesiętnych;
- uświadomienie uczniom, że w każdym przedziale istnieje 

nieskończenie wiele ułamków dziesiętnych;
- znajdywanie ułamka dziesiętnego należącego do danego 

przedziału.
W rozdziale tym zaprezentowano pięć rodzajów gier i ćwiczeń:
a) grę między nauczycielem a klasą w "szukanie ułamka”;
b) wersję tejże gry z użyciem kalkulatorów;
c) szukanie "rozkładów jedynki”;
d) badanie "podziału jedenastki”;
e) grę na kalkulatorze w "zbliżanie się”.

V grze w "szukanie ułamka" nauczyciel ustala liczbę 
(między 0 a 10). Celem uczniów jest jej odgadnięcie. Po 
każdej próbie odgadnięcia nauczyciel odpowiada "za duże” 
albo "za małe”. Wyniki prób notowane są na tablicy w dwojaki 
sposób: w tabelce i na osi liczbowej. Pokazuje to przykład, 
gdzie poszukiwaną liczbą jest 5,306.
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liczba za małe za duże I
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Druga wersja gry jest bardzo podobna, przy czym każdy 
uczeń współzawodniczy tu nie z nauczycielem, ale z kalkula
torem. Uczniowie maja np. znaleźć liczbę N, która po 
pomnożeniu przez 16 da w wyniku 25. Tym razem każdy powinien 
rejestrować próby sam.

Przy szukaniu "rozkładów jedynki" także każdy uczeń 
korzysta z kalkulatora. Zabawę rozpoczyna nauczyciel przed- 
stawiajec na tablicy jedynkę w postaci sumy ułamków 
dziesiętnych na kilka sposobów:

1 » 0,2 + 0,8 = 0,6 + 0,4 = 0,1 + 0,4 + 0,5 .
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Uczniowie maja znaleźć dalsze rozkłady. V miarę upływu czasu 
dodane zostają dalsze restrykcje (np., że wszystkie
składniki sumy maja być różne), a także zorganizowane małe 
zawody (np. na najdłuższy rozkład). Należy zaznaczyć, że 
każdy rozkład powinien być sprawdzony na kalkulatorze, aby 
uniknąć np. wyrażenia typu 1 = 0,99 + 0,1.

Gra w "podział jedenastki” jest podobna w pomyśle. 
Uczniowie maja przedstawić 11 jako sumę kilku składników, 
które następnie należy pomnożyć:

11 = 4 4- 3,5 + 3,5; 4 x 3,5 x 3,5 = 49.
Szukać należy możliwie największych wyników, a także 
próbować dojść do iloczynu równego 50.

W "zbliżanie sie” graja uczniowie parami. Każdy z nich 
ma kalkulator. Pierwszy gracz wprowadza na kalkulatorze małą 
liczbę (np. 23), drugi zaś większa (np. 87). Następnie pier
wszy może do swojej liczby dodawać następne, drugi zaś odej
mować. Po każdym działaniu porównuje sie liczby, które staja 
sie coraz bliższe siebie. Pierwszy z graczy, który otrzyma 
te sama liczbę co drugi lub ja przekroczy, przegrywa.

Przykład
Uczeń 1

87 - 14,2 = 72,8
72.8 - 20,5 = 52,3 
52,3 - 10,4 = 41,9 
4 1 , 9 - 8 , 1 =  33,8
33.8 - o,l = 33,7 
33,7 - 0,01 = 33,69 
33,69 - 0,001 = 33,689

Uczeń 2
23 + 3,1 = 26,1 
26,1 + 2,01 = 28,11 
28,11 + 3,02 = 31,13 
31,13 + 2,1 = 33,23 
33,23 + 0,4 = 33,63 
33,63 + 0,05 = 33,68 
33,68 + 0,005 = 33,685

Oczywiście, po każdej z zabaw następuję jej omówienie 
oraz analiza i wytłumaczenie uzyskanych wyników.

Do realizacji materiału zaproponowanego w podręczniku 
konieczne sa kalkulatory (dla każdego ucznia). Użyteczny 
jest także rzutnik, dzięki któremu o wiele łatwiej niż na
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tablicy można przedstawiać rozmaite rysunki i diagramy; 
dołączone w formie przeźroczy.

Podręcznik jest wyposażony również w zbiór materiałów 
do kopiowania. Są tu zarówno testy, jak i wszystkie potrzeb
ne tabele, diagramy itp. Nauczyciel powinien po prostu na 
kserografie powielić matryce w potrzebnej ilości 
egzemplarzy.

Przypisy
1) Zob.: A. B e l l ,  Systematyczne użycie konfliktu poz
nawczego w nauczaniu - trzy eksperymenty, Dydaktyka Matema
tyki 13.

"DIAGNOSTIC” TEACHING OF DECIMALS 

Summary

The paper presents the ideas and methods of diagnostic 
teaching presented in the pilot version of the book "The 
meaning and use of decimals" written by Malcolm Swan. In 
this book (addressed to the teachers) the author points out 
typical mistakes caused by misunderstanding of the nature of 
decimals. These may be recognized by using the special dia
gnostic tests. The tests are especially prepared to this 
purpose and fully characterized. In this paper the chapter 
devoted to the density of decimals is presented, especially 
the exercises and games contained in it.
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