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BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ UCZĄCYCH SIĘ MATEMATYKI I ICH HIPOTETYCZNE PRZYCZYNY

Artykuł składa się z dwu części. W pierwszej z nich przed
stawiam stanowisko współczesnych dydaktyków wobec błędów 
popełnianych przez uczących się matematyki, oraz wskazuję 
niektóre podejmowane przez dydaktyków kierunki analizy tych 
błędów. Druga część artykułu zawiera opis zebranych przeze 
mnie (w ciągu kilku lat) przykładów błędów popełnianych 
przez uczących się matematyki - osoby na różnym poziomie 
wiedzy i doświadczenia matematycznego. Analizuję te 
przykłady z punktu widzenia przyczyn, krórymi mogą być 
wywołane: tkwiących w samej matematyce jako przedmiocie 
nauczania lub w procesie nauczania. Traktuję tę analizę 
również jako próbę własnej interpretacji i egzemplifikacji 
niektórych ogólnych idei zawartych w dwu referatach 
wygłoszonych na sesjach plenarnych Międzynarodowej Kon
ferencji CIEAEM w Kanadzie, w 1987 r. Sa nimi referaty Z. 
Krygowskiej (1988) "Zrozumieć błąd w matematyce" oraz H 
Freudenthala (1988) "Błędy dydaktyczne nauczyciela - analiza 
samego siebie" .

CZĘSC PIERWSZA
1-1 Analiza błędów w uczeniu się matematyki ma długa hi
storię. W samych tylko Stanach Zjednoczonych i Niemczech 
Powstało w tym wieku - do roku 1979 - blisko 90 publikacji 
*Va temat błędów; publikacje te zestawia w jednym ze swoich 
artykułów H. Sadatz (1980). Oczywiście, na całym świecie
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powstało takich publikacji znacznie wiecej. Wypowiadali się 
w nich pedagodzy, nauczyciele matematyki, filozofowie i 
dydaktycy matematyki. Zajmowano się błędami popełnianymi 
także przez twórczych matematyków. Ten kierunek analizy 
przypomina w swoim artykule N. Rouche (1988).

Stosunek do błędu ucznia i postawy wobec jego badania 
ulegały na przestrzeni tego wieku ewolucyjnym zmianom. 
Panoramę poglądów pedagogów amerykańskich na ten temat pre
zentuje w swoim artykule M. Bélanger (1988). Przypomnijmy tu 
tylko, że przez wiele lat od początku wieku przedmiotem 
zainteresowania były głównie błędy uczniów w arytmetyce. 
Błąd traktowano po prostu jako brak poprawnej odpowiedzi. 
Ucznia popełniającego błędy uznawano za ”wybrakowany pro
dukt” , jako że w pewnym okresie proces nauczania traktowano 
jako swoistego rodzaju proces produkcyjny. Przez kilka dzie
siątków lat rozwijano typologie błędów dostarczanych przez 
badania testowe, oddzielnie dla poszczególnych działań aryt
metycznych. Jednym z celów tych badań była terapia błędów - 
poszukiwanie zabiegów dydaktycznych, których stosowanie 
pozwoliłoby na zmniejszenie liczby błędnych odpowiedzi ucz
niów przy wykonywaniu działań arytmetycznych. Sprowadzało 
się to głównie do poświęcania w klasie (i w podręcznikach) 
więcej uwagi ćwiczeniom, których typ sprawiał uczniom trud
ności. Nie zajmowano się prawie w ogóle analiza procesów 
myślowych, które mogłyby wyjaśnić przycznę błędu. Nie po
zwalały na to zresztą ramy teoretyczne - aparat pojęciowy 
dominujących wtedy teorii uczenia się: najpierw asocjacjo-
nizmu, później behawioryzmu. *

Analiza wyników masowych badań testowych pozwoliła 
zauważyć pewne wzorce postępowania uczniów przy wykonywaniu 
działań arytmetycznych, sugerujące, że w umyśle ucznia utr
walił się pewien nieodpowiedni schemat postępowania (tzw. 
błędy systematyczne). Sadzę, że dostrzeżenie tego zjawiska 
oraz równoległe poszukiwanie teorii nauczania-uczenia się, 
które — bardziej adekwatnie niż istniejące dotychczas -
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opisywały sposób działania umysłu człowieka uczącego sie, 
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania dydaktyków mate
matyki zagadnieniem błędów, nie ograniczającym sie jedynie 
do błędów w arytmetyce. Ten przełom daje wyraźnie o sobie 
znać, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na początku lat 
siedemdziesiątych. W ostatnich latach : rueh nastawiony na 
analizę błędów znacznie sie ożywił. Podejmuje sie na ten 
temat badania dydaktyczne,. organizuje seminaria naukowe i 
konferencje, w tym także o zasięgu międzynarodowym. Na przy
kład w lipcu 1987 r. odbył sie w Sherbrooke w Kanadzie 
międzynarodowy kongres (39. Spotkanie) CIEAEM -
Międzynarodowej Komisji do Badania i Doskonalenia Nauczania 
Matematyki, na temat "Rola błędu w uczeniu sie i nauczaniu 
matematyki*.

1.2 Ożywienie zainteresowania zagadnieniem błędów nie
którzy dydaktycy (Radatz, 1979) wiaża ponadto z
następującymi czynnikami:
(1) Rozczarowanie i sceptycyzm w odniesieniu tak do testów 

standardowych, jak i d.o testów osiągnięć szkolnych powo
duje zainteresowanie diagnostycznymi aspektami naucza
nia.

(2) Reformy treści programowych matematyki nie spowodowały 
prawdopodobnie zmniejszenia trudności uczniów oraz 
popełnianych przez nich błędów, związanych z nowym kon
tekstem.

(3) Indywidualizacja i różnicowanie nauczania matematyki 
wymagaj a wyraźnie określonej, użytecznej diagnozy trud
ności. Nauczyciele domagaja sie diagnostycznych modeli 
nauczania, w których aspekty treści matematycznej byłyby 
zintegrowane z wynikami badań psychologicznych.

(4) Krytycyzm wobec tradycyjnych stereotypów w badaniach 
empirycznych (np. fikcja, że istnieje «średni uczeń”) 
stymuluje nowe metody badań dydaktycznych (np. badania 
kliniczne, studia przypadków, .fenomenologia dydak
tyczna). Badania te, w tym w dużym stopniu badania pro-
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cesu rozwiązywania problemów matematycznych, dostarczają 
interesujących przykładów i typów błędów, które nie 
były dotychczas przedmiotem szczegółowej analizy.'

Sadze, że wymieniona powyżej liste można wzbogacić o jeszcze 
jeden punkt:
(5) Poglądy współczesnych filozofów matematyki, takich jak 

np. I. Lakatos, G. Bachelard na matematykę wywierają 
wpływ na dydaktykę matematyki w ogóle, a na kierunki 
badań na temat błędów w szczególności.

I. Lakatos (1978) prezentuje matematykę - w aspekcie 
aktywności - jako proces dialektyczny, którego etapy wyzna
czają: sformułowanie wstępnego przypuszczenia, znalezienie
dowodu, znalezienie kontrprzykładu, rewizja dowodu i 
sformułowanie nowego twierdzenia (etapy według Wolfsona, 
1981). Ten pogląd pośrednio wyraża także stosunek autora 
“Proofs and Refutations” do błędu: błąd jest nierozerwalnie 
związany z aktem twórczym w matematyce. W sposób bezpośredni 
swój stosunek do błędu wyraża G. Bachelard, tak oto ujmując 
relacje miedzy prawda a błedem: "Problem błędów wydaje sie 
ważniejszy niż problem prawdy: wiecej, do rozwiązania prob
lemu prawdy dochodzimy tylko przez eliminacje coraz bardziej 
wyrafinowanych błędów” (cytat zaczerpnięty z artykułu M. 
Pellerey'a, 1988).

1.3. Cecha badań dydaktycznych w zakresie błędów w 
ciągu kilku ostatnich lat jest nastawienie na zrozumienie 
istoty, natury błędu w świetle jego wielowymiarowej analizy. 
Współczesna dydaktyka uznaje analizę błędów uczniowskich za 
dział podstawowy dla tej nauki i sugeruje różne kierunki tej 
analizy. Poniżej przedstawię w zarysie niektóre z nich.

1.3.1. Jednym z nowszych kierunków analizy błędów jest 
analiza istoty błędów z punktu widzenia filozofii. M. Pel— 
lerey (1988) prezentuje dwa fundamentalne stanowiska filozo
ficzne wobec błędów popełnianych w matematyce. Jedno z nich 
- woluntarystyczne - przyjmuje, że błąd jest w swojej natu
rze ateoretyczny, tzn. spowodowany jest czymś, co zakłóca
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dobre funkcjonowanie inteligencji, przeszkadza rozumowi w 
dojściu do prawdy. Jest to stanowisko związane z platońska 
wizją matematyki, a jego przedstawicielem jest Kartezjusz. 
Drugie, przeciwne stanowisko, zwane intelektualistycznym, 
zakłada, że matematyka jest konstrukcją umysłu ludzkiego, 
budowaną krok za krokiem, z wysiłkiem, poprzez błędy, wymia
nę myśli, nawet konflikty. Błędy są źródłem, z którego rodzi 
się i rozwija nowa wiedza. Źródłem Jałędów z kolei - według 
G. Brousseau - może być przeszkoda epistemologiczna, w 
szczególności uprzednio nabyta' wiedza. Bez błędów nie 
mogłoby być postępu wiedzy, ani zbiorowej ani indywidualnej. 
Każdy akt poznawczy wywodzi się z konfliktu wewnętrznego, 
którego początkiem był błąd. Przedstawicielami stanowiska 
intelektualistycznego są K. Popper, G. Bachelard, 1. Laka
tos .

1.3.2. Innym, od dawna już rozwijanym, kierunkiem ana
lizy błędów jest ich klasyfikowanie. Jest to zadanie trudne, 
między innymi ze względu na ogromną rozmaitość błędów oraz 
możliwość wieloaspektowego spojrzenia na błędy. Tę 
wielopłaszczyznowość analizy błędów N. Rouche (1988) 
ilustruje na przykładzie znanego z historii matematyki błędu 
Cauchy*ego. Niektórzy dydaktycy uważają, że podejmowanie 
prób klasyfikowania błędów jest niecelowe, bo z góry skazane 
na niepowodzenie. Oczywiście, trudno mówić o klasyfikacji 
błędów, ale można mówić o ich typologiach. Nie przeceniając 
roli, jaką mogą typologie i nie klasyfikacje) błędów odegrać 
w ich analizie, uważam, że nie można tych prób lekceważyć. 
Wyodrębnienie pewnych typów błędów, przy sprecyzowaniu kry
terium podziału, oświetla błąd z jakiegoś punktu widzenia i 
może przyczynić się do wyjaśnienia jego istoty. Próby takich 
typologii - w odniesieniu do błędów arytmetycznych - opisuje 
w® wspomnianym już artykule przeglądowym M. Bélanger (1988). 
Z literatury dydaktycznej znane są podziały błędów 
wychodzące poza błędy arytmetyczne, ale ograniczone do 
pewnych ich grup, wyróżnionych ze względu na to, czy dotyczą
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definicji, twierdzenia, czy ogólniej -metody matematycznej. 
Do takich zaliczamy na przykład:
- typy błędów w definiowaniu (Krygowska, Straszewicz, Kul
czycki, 1959): definicja pozorna, definicja za szeroka,
definicja za waska, definicja podajaca określenie pojęcia 
’’krzyżujacego sie” z określanym pojęciem, definicja nadmier
na;
- typy błędów w rozumieniu twierdzenia (Turnau, 1971; Nowe- 
cki, 1978); np.utożsamianie twierdzenia z jego teza, uznawa
nie twierdzenia za fałszywe, jeśli jego założenie jest 
fałszywe;
- typy błędów w rozumieniu związków miedzy twierdzeniem a
jego dowodem (B. Nowecki, 1978): np. uznawanie twierdzenia
za fałszywe mimo uznania poprawności jego dowodu lub przyj
mowania prawdziwości tezy twierdzenia jako kryterium popraw
ności dowodu tego twierdzenia.

Przykładem podziału błędów o charakterze ogólnym może 
być podział podany przez G. Bookera (1988), który wyróżnia: 
błędy nieuwagi, błędy przypadkowe, błędy systematyczne. 
Autor tego podziału wyjaśnia użyte nazwy w następujący 
sposób. Błędy nieuwagi mają tendencje do pojawiania sie 
okazjonalnie; jest mało prawdopodobne, by powtórzyły sie w 
podobnych sytuacjach. Błędy przypadkowe są trudne do 
wyjaśnienia, jako że mogą występować często, ale nie wynika
ją z ustalenia sie jakiejś procedury. Jest prawdopodobne, że 
bardziej są spowodowane czynnikami wewnętrznymi ucznia lub 
sytuacją dydaktyczną, w której on sie znalazł, niż samą 
matematyką. Majcześciej jednak błędy popełniane w uczeniu 
sie matematyki są systematyczne, a wiec ukazują ustalony 
wzór postępowania, który z kolei wskazuje na to, że u 
uczącego sie utrwalił sie pewien szczególny sposób myślenia.

V innym podziale (Pellerey, 1987) odróżnia sie pomyłkę 
od błędu, uznając, że pomyłka jest rezultatem braku kontroli 
uwagi lub złej pamięci, błąd zaś ujawnia nieadekwatność 
wiedzy i jest ściśle związany z aktem twórczym w matematyce.
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N. Rouche (1988) w swoim artykule "Problemy dotyczące 
błędów* cytuje typologie błędów według S. Baruk i F. Duver- 
ney'a. S. Baruk wyróżnia błędy strukturalne i koniunktu
ralne. '-pierwszy typ pojawia sie w zwykłej działalności mate
matycznej ucznia i wyraża już zmatematyzowany subiektywizm. 
Błędy drugiego rodzaju wiaża sie z wyobrażeniem ucznia o 
matematyce i jej nauczaniu, a przypisać je można
niedoskonałości graficznych i językowych środków wyrazu u 
ucznia. F. Duverney rozróżnia błąd "normalny", występujący w 
uczeniu się czegoś nowego, od błędu "patologicznego", który 
pojawia sie w rachunku lub rozumowaniu wynikającym z po
przedniej nauki, a którego przyczynę widzi Duverney w 
brakach lub biedach nauczania.

Z innego punktu widzenia analizuje błędy H. Radatz 
(1979). Przedstawia ich typologie ze względu na przyczyny, 
którymi mogą być wywołane, widzianymi przez pryzmat procesu 
przetwarzania informacji zawartych w zadaniach matematycz
nych. Uwzględniając to wymienia pięć następujących typów 
błedów:
(1) Błędy spowodowane trudnościami językowymi.
(2) Błędy spowodowane trudnościami w odczytywaniu informacji 

zadanej wizualnie.
(3) Błędy spowodowane niedostatecznym opanowaniem podstawo

wych, elementarnych umiejętności, faktów i pojęć.
(4) Błędy spowodowane niepoprawnymi asocjacjami lub 

sztywnością myślenia.
(5) Błędy spowodowane zastosowaniem nieodpowiedniej reguły 

lub strategii.
Przedstawionej powyżej jako ostatnia typologii nie 

należy, zgodnie z intencja jej autora, traktować jako po
działu w sensie logicznym. Można ja traktować w zasadzie 
jako pewien przykład typologii przyczyn błędów. Typ błędu 
opisany powyżej jako (1) jest już przedmiotem szczegółowych 
badań dydaktycznych. Przykładem mogą tu być badania, które 
prowadzi V. Wollman (1983); Ich celem jest dotarcie do
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źródła błędu popełnianego przez wielu uczniów w 
rozwiązywaniu zadań na "porównywanie ilorazowe". Na wage 
trzeciego z kolei błędu zwracają uwagę inni dydaktycy. Boo
ker (1988) na przykład widzi jedna z głównych przyczyn 
popełniania błędów w arytmetyce w niewłaściwym rozumieniu 
pojęcia liczby. Potwierdzają te uwagę badania dydaktyczne 
prowadzone przez M. Ćwik (1984)na temźt roli tzw. "ciągłej" 
kontroli w procesie naucznia matematyki. Wskazują one
wyraźnie na to, że niektórzy uczniowie nawet trzeciej klasy 
liceum traktują np. symbol 9+4 jedynie jako polecenie wyko
nania rachunku, a nie jako liczbę; to z kolei jest źródłem 
wielu błędów popełnianych przez tych uczniów.

1.3.3. Z.Krygowska (1988a) sugeruje uwzględnienie w
wieloaspektowej analizie błędów jeszcze jednego elementu. 
Proponuje mianowicie głębsza refleksje nad charakterem samej 
matematyki jako przedmiotu uczenia się i nauczania. Zwraca 
uwagę na kilka elementów:
(1) Niezależnie od zewnętrznej organizacji uczenia się,

matematyka jako przedmiot nauczania zachowuje swa orga
nizacje wewnętrzna. Pojęciowo jest ta dziedzina zorgani
zowana przez sama siebie tak, że drobna luka w rozumie
niu lub wiedzy łatwo może doprowadzić do następnych
nieporozumień i błędów.

(2) Aktywność matematyczna wymaga szczególnej uwagi, auto- 
kontroli, których uczeń się jeszcze nie dopracował.

(3) Język matematyki na każdym poziomie uczenia się stwarza 
możliwości nieporozumień i niebezpieczeństwo oderwania 
tego języka od jego semantycznych znaczeń.

(4) Proces nauczania-uczenia się matematyki wymaga przezwy
ciężenia różnych sprzeczności, np. tej, która przeciw
stawia konieczność automatycznego opanowania algorytmów, 
konieczności stałego rozwoju myślenia niealgorytmiczne- 
go, lub ogólniej tej, która przeciwstawia sprawność w 
stosowaniu procedur jasnej świadomości faktów.

(5) Proces nauczania-uczenia się matematyki ma swoje
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głębokie źródła w różnych rzeczywistość lach, w których 
żyje i działa uczeń: rzeczywistości biologicznej, fizy
cznej, ekonomicznej itp. Od rzeczywistości tych wychodzi 
się i do nich powraca. Te rzeczywistości łacza się i 
przenikają- Uczeniu się matematyki natomiast towarzyszy 
przechodzenie z jednej rzeczywistości matematycznej do 
innej (np. przejście ze świata liczb naturalnych do 
bogatszego świata liczb całkowitych), z pokonywaniem 
mniej lub bardziej trudnych progów pojęciowych.
Ma potrzebę uwzględnienia ' w rozważanym zagadnieniu 

charakteru matematyki zwracają uwagę także inni dydaktycy. 
Q. Booker (1988) na przykład widzi źródło różnych trudności 
i spowodowanych nimi błędów uczniów w matematyce w swoistego 
rodzaju niezgodność i ach tkwiących w matematycznych pojęciach 
ŁUB SYMBOlice (np. w odczytywaniu i zapisywaniu liczb z 
zerami). Dodatkowege źródło błędu upatruje G. Booker w 
języku matematyki oraz abstrakcji matematyki samej w sobie.

N. Rouche także wskazuje na wagę uwzględnienia charak
teru matematyki w analizie, błędów. Zwraca na przykład uwagę 
na to, że nieodróźnianie matematyki od fizycznej rzeczy
wistości może być źródłem wielu błędów. We wspomnianym już 
artykule ^Problemy dotyczące błędów* tego autora (Rouche, 
1988) znajdujemy interesujące opisy wielu sytuacji 
stwarzających potencjalne możliwości popełniania błędów, 
których korzenie tkwią w tym, że nie dopuszcza się odchy
lenia modelu matematycznego od rzeczywistości.

Do analizy błędów z punktu widzenia samej matematyKi 
zaliczyć można prace, których autorzy zajmują się przeszkodą 
epistemologiczną w uczeniu się matematyki, a więc upatrują 
źródeł błędów w uprzednio zdobytej wiedzy. Przedstawicielami 
tego kierunku są np.: G. Brousseau (1983), G. Gleaser
(1985), A. Sierpińska (1985, 1988).

1.3.4. Obok rozważań o charakterze ogólnym, dydaktycy 
Podejmują także głębszą analizę błędów związanych z jakimś 
działem matematyki szkolnej lub pojedyńczym pojęciem czy 
umiejętnością. 73



Z. Krygowska np. zajmowała się błędami popełnianymi 
przez uczniów w rachunku algebraicznym, pwie prace na ten 
temat zostały opublikowane już przeszło 30 lat temu. Sa to 
artykuły ”0 poprawne rozumienie przez uczniów symbolu lite
rowego w nauce algebry” (Krygowska, 1955) oraz ”0 niebezpie
czeństwach formalizmu w nauczaniu algebry w szkole” 
(Krygowska, 1956). Autorka przedstawiła analizę często 
występujących w praktyce szkolnej błędów, dokonana z punktu 
widzenia przyczyn ich powstawania: trudności pojęciowych, 
technicznych i psychologicznych związanych z symbolika lite
rowa, a także błędów dydaktycznych nauczycieli. Zwróciła 
uwagę na to, że nie ujawnione w porę błędy w rachunku algeb
raicznym prowadza do utrwalonych deformacji, objawiających 
się w postaci "formalizmu zdegenerowanego”, którego ważna 
przyczyna jest między innymi lekceważenie błędu ucznia przez 
nauczyciela. Wspomniane artykuły nie straciły do dziś na 
swojej aktualności; potwierdziły to badania prowadzone przez 
M. Ćwik (1984) oraz K. Skałubę (1988). Wzbogaconą analizę 
uczniowskich błędów w algebrze, uwzględniającą wyniki nowych 
badań i analiz dydaktycznych, przedstawiła Z. Krygowska w 
swoim drugim z kolei referacie wygłoszonym na kongresie 
CIEAEM na temat błędów , w 1987 r., w Sherbrooke w Kanadzie 
(Krygowska, 1988).

Analizę błędów w rachunku liczbowym znajdziemy w oma
wianej już pracy M. Bélangera (1988).

Niektórzy autorzy (np.: S. Turnau, 1971; H. Siwek, 
1973, 1974; J. Adda, 1975) zajęli się analizą błędów z za
kresu logiki, w tym między innymi odnoszących się do po
szczególnych funktorów zdąniotwórczych i kwantyfikatorów.

Błędom odnoszącym się do geometrii poświęcają swoją 
uwagę między innymi: Z. Krygowska (Krygowska, Straszewicz, 
Kulczycki, 1959: błędy w definiowaniu pojęć geometrycznych), 
J. Dubnow (1955: przykłady błędów w rozumowaniu geometrycz
nym) , B. Parzysz (1988: błędy w wykonywàniu rysunków figur
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geometrycznych płaskich i przestrzennych, oraz odczytywaniu 
własności figur z ich rysunków).

Pojedynczych pojęć matematycznych dotyczą na przykład 
analizy błędów:
(1) w określaniu dziedziny funkcji — analiza przeprowadzona 

przez F. Duverney'a, sygnalizowana w pracy N. Rouche'a 
(1988);

(2) popełnianych przez uczniów (szkoły podstawowej i 
średniej) w stosowaniu tzw. wzorów uproszczonego 
mnożenia (Skałuba, 1988);

(3) odnoszących się do pojęcia symetrii osiowej (Gutiérrez, 
Jaime 1988);

(4) związanych z 
1983);

wartością bezwzględną liczby (Duroux,

(5) odnoszących się do pojęcia proporcjonalności
(Tourniaire, 1986; Hart,1985);

(6) mających związek z intuicją nieskończoności (Fischbein, 
Tirosh, Hess, 1979; Sierpińaka, 1985, 1988).
Niektórzy dydaktycy, zajmują się analizą błędów 

dotyczących pewnych umiejętności o charakterze
ogólnomatematycznym. Na przykład F. Lester (1982) analizuje 
błędy w rozwiązywaniu nietypowych zadań matematycznych z 
tekstem (tzw. process problems) przez dzieci na poziomie 
HI, IV i V klasy szkoły podstawowej. Niepowodzenia uczniów 
w tej dziedzinie przypisuje autor dotychczas stosowanemu 
sposobowi uczenia rozwiązywania zadań, o którym stwierdza, 
że "wyrządza więcej szkody niż pożytku” (Lester, 1982, s. 
41).

Trudności i błędy w stosowaniu definióji przez uczniów 
szkoły średniej, a także pewne zabiegi dydaktyczne mające na 
celu przeciwdziałanie tym trudnościom i błędom opisuje w 
jednej ze swych prac Z.Zamorska (1984).

1.3.5. Dydaktyczne analizy błędu obejmują także wgląd w 
proces nauczania matematyki i zwracają uwagę na to, że 
źródłem błędu mogą być błędy dydaktyczne nauczycieli.

' ; V :■ . ..
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Z. Krygowska (1956, 1985) wymienia wśród nich np.
błędna interpretację przez nauczyciela postawy ucznia wobec 
zadania, ignorowanie błędu ucznia i omijanie błędu.

H. Freudenthal (1988) wymienia następujące rodzaje 
błędów dydaktycznych:
(1) system nauczania, błędny globalnie lub zawierający błęcry 

lokalne,
(2) interpretacja systemu nauczania, fałszywa globalnie lub 

lokalnie,
(3) interpretacja postaw uczniowskich, fałszywych globalnie 

lub lokalnie,
(4) reakcje na postawy uczniów, fałszywe globalnie lub lo

kalnie.
M. Ćwik (1987) przedstawia wyniki badań empirycznych 

poświęconych reakcji nauczyciela na błąd popełniony przez 
ucznia w toku lekcji. Autorka opiera analizę na protokołach 
fragmentów 80 lekcji (w szkole podstawowej i średniej) u 25 
nauczycieli. Przedstawia pewien wzorcowy schemat reakcji 
nauczyciela na błąd ucznia, a następnie wyodrębnia trzy 
różne typy takich reakcji, funkcjonujące w praktyce szkol
nej. Autorka krytycznie ocenia stan rzeczywistości szkolnej 
z punktu widzenia analizowanego problemu; tylko 27% reakcji 
ocenia jako "właściwe”.

I. 3.6. Jeszcze inne spojrzenie na błędy - to analizowa
nie możliwości ich wykorzystania w procesie nauczania. Z. 
Dyrszlag (1974) przypomina o tym, że błędy uczniowskie sa w 
pewnym sensie wykorzystane w matematycznych testach wyboru: 
niektóre z możliwych do wyboru przez ucznia wersji odpowie
dzi formułuje się w oparciu o najczęściej występujące dla 
danego zadania błędy. Zdaniem tego autora jest to
"...przykład złego wykorzystania błędu. Uczeń wybiera tu 
bowiem jedna z ewentualności, i na tym sprawa się kończy. 
Nie ma tu natomiast rzeczy najważniejszej, to jest analizy 
błędu. Uczeń przechodzi obok błędu, często go nawet nie 
zauważajac. Sytuacja ta nie posiada żadnych walorów
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kształcących” (Dyrszlag, 1974, s.88). Autor proponuje takie 
wykorzystanie błędu, które sprzyja matematycznemu kształ
ceniu ucznia. Na przykład sugeruje, by przy sprawdzaniu 
rozumienia pojęć matematycznych stosować, miedzy innymi, 
ćwiczenia na:
- znajdywanie błędu i wyjaśnianie, na czym on polega;
- poprawianie błędu;
- obalanie błędnych, a wybór poprawnych rozumowań spośród 
kilku podanych;
- wykrywanie wadliwego uogólniania pojęć.

Zagadnieniem pozytywnego wykorzystania błędu w procesie 
nauczania zajmuje sie szerzej R. Borasi. V jednej ze swoich 
prac (Borasi, 1988a) przedstawia dwuwymiarowy schemat anali
zy błędu:

, POZIOM
ABSTRAKCJI

CEL

Spojrzenie na treść, 
której błąd dotyczy

Spojrzenie poprzez 
błąd'na nature ma
tematyki

Spojrzenie poprzez 
błąd na proces 
uczenia sie

Blad jako sygnał Błąd odzwierciedla Błędy sa środkami
Diagnoza niepowodzenia w pro- nieporozumienia co służącymi określa-
i środki cesie uczenia się; do natury matematyki niu potencjalnych
zaradcze wskazanie przyczyny - nauczyciel próbuje trudności i puła-

tego stanu rzeczy w określić je i planu- pek w procesie
celu jej wyelimino
wania.

je środki zaradcze. uczenia sie dane
go tematu.
Służą także ulep
szaniu programów w 
celu uniknięcia 
tych trudności w 
przyszłości.

1 2 3
Bodziec Błąd jako motywacja Błąd jako środek Błąd jeko środek
i środek i punkt wyjścia dla wglądu w metodologie wglądu w sposób
poznania lepszego poznania 

danego tematu
matematyki pracy umysłu

4 5 6

Jeden wymiar stanowi col, dla którego analizuje sie błąd. 
Może nim być: 1) eliminacja błędu, z czym związane jest
postawienie diagnozy trudności powodującej biedy oraz zasto—
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sowanie odpowiednich środków zaradczych (odpowiedniej te
rapii); 2) wykorzystanie błędów jako bodźców i środków po
znania, dla samego poznania, bez nastawienia sie na 
bezpośrednią eliminacje błędów. Drugi wymiar stanowi poziom 
abstrakcji, z którego błąd jest analizowany. Na błąd możemy 
patrzeć z punktu widzenia:
a) specyficznej treści matematycznej, której dotyczy;
b) natury matematyki jako dyscypliny;
c) poznania procesu uczenia sie.

Poniższa tabela przedstawia interpretacje poprzedniego 
schematu w odniesieniu do błędu typu:

3 , 4  7
"5“ + T "  = T5" •

Błąd ukazuje, że uczeń 
nie nauczył sie doda
wać ułamków poprawnie. 
Dlaczego dodaje je w 
ten sposób?
Jak do tego doszło?
Jak moglibyśmy od nowa 
nauczyć poprawnego do
dawania ułamków?

1

Błąd może wskazywać niewła
ściwe rozumienie reguł ma
tematycznych. Jak uczeń wi
dzi reguły matematyczne?
Co on sadzi na temat tego, 
jak powstają reguły i jak 
sie Je stosuje?
V jaki sposób możemy popra
wić rozumienie reguły mate
matycznej przez ucznia?

2

Błąd może pomóc w okre
śleniu trudności, na 
jakie uczniowie napoty
kają ucząc sie o ułam
kach.
Na jakie trudności na
potykają uczniowie kie
dy uczą sie ułamków?
Jak moglibyśmy uczyć 
ułamków, by wyelimino
wać te trudności?

3
Błąd może motywować Błąd może motywować wgląd w Błąd może motywować
wgląd w to, jak ucznio- nature reguł matematycznych. wgląd w sposób uczenia
wie wykonują działania Jak tworzy sie reguły w ma- sie 1 rozumienia reguł
na ułamkach. tematyce? matematycznych.
Czy podany przez ucz- V jaki sposób dochodzi do V jaki sposób dzieci
nia sposób dodawania u- wybrania jednej z dwu alter- uczą sie reguł?
łamków można uznać za natywnych reguł? Jakie są różnice w spo-
poprawny w pewnych Skąd wiemy, że jakaś reguła sobach uczenia sie re-
przypadkach? jest poprawna? gul matematycznych
Jakie byłyby konsekwen- przez uczniów, ludzi
cje uznania tego spo- dorosłych, matematyków?
sobu? Czym ten sposób różni

r: ■ sie od sposobu uczenia
sie reguł przez ludzi
dorosłych i maternaty-

4 • 5 ków? i
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R. Boras 1 zwraca uwagę na to, że dotychczas nauczyciele 
matematyki i dydaktycy interesowali się głównie kwestiami 
zawartymi w komórkach 1 1 3  powyższego schematu, psychologo
wie zaś pytaniami w komórce 6. Kwestie sugerowane w 
pozostałych komórkach wydaja się być ignorowane. Autorka 
tego schematu sugeruje, że popełnione przez uczniów błędy 
mogą być wykorzystane do oświetlenia fundamentalnych kate
gorii matematycznych takich jak: algorytm, dowód, definicja. 
Wiemy, że bardzo trudno jest scharakteryzować (na użytek 
ucznia) "dobry” matematyczny dowód (definicje, algorytm). R. 
Borasi sadzi, że łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, dla
czego jakiś dowód (algorytm, definicja) nie jest poprawny - 
w tym wyjaśnieniu może pomóc analiza błędnych dowodów. Może 
ona pozwolić na wyabstrahowanie własności, jakie
chcielibyśmy, aby dowód matematyczny (algorytm, definicja) 
spełniał. Ponadto analiza różnorodności "stopni 
niepoprawności” istniejących wśród błędów matematycznych 
może pomóc w wyjaśnieniu natury "prawdy” w matematyce. Gene
ralnie ludzie skłonni sa wierzyć, że matematyka jest "czar
no-biała” dyscyplina, gdzie zawsze łatwo jest odróżnić to, 
co jest prawdziwe, od tego, co jest błedne. Poznanie istnie
nia częściowych, przybliżonych, różnych lub nawet sprzecz
nych rezultatów oraz świadomości ich roli może pomóc uczniom 
w osiągnięciu bardziej realnego i humanistycznego poglądu na 
mat ematyke*

Interesujący przykład pozytywnego wykorzystania błędu 
znajdziemy w artykułach "Jak byś zareagował?" (Turnau, Le— 
gutko, Legutko, 1976) oraz "On a class-room incident" (Tur— 
nau, 1976). Rozwinięty jest tu przykład nietypowej odpowie
dzi ucznia na typowe zadanie. Mianowicie na polecenie: "Po
daj liczbę zawarta miedzy ^ i ^ ” uczeń odpowiada; ” ^ Ma 
dalsze pytanie, skąd wie, że | < § < |, uczeń odpowiada: bo 
I < 2 < 3 i 2 < 3 < 4. Odpowiedź ucznia jest formalnie 
Poprawna, ale mogła ona powstać w wyniku tego rozumowania. 
Każda z kilku opisanych reakcji nauczyciela na przytoczona
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odpowiedź ucznia ma na celu właśnie ujawnienie rozumowania, 
jego uogólnienie. Artykuły wskazują więc sposób pozytywnego 
wykorzystania ”niepewnego” rozumowania dla rozwijania mate
matycznej aktywności ucznia.

Wśród analiz nastawionych na pozytywne wykorzystanie 
błędu w procesie nauczania-uczenia sie matematyki na uwagę 
zasługują prace prowadzone w Uniwersytecie w Nottigham, pod 
kierunkiem A. Bella, Bardzo ogólnie idee dydaktyczna reali
zowana w Shell Centre for Mathematical Education można scha
rakteryzować w następujący sposób:
a) prowadzi sie badania dydaktyczne (eksperyment diagnosty
czny), których celem jest diagnoza trudności i niepowodzeń 
pojęciowych u uczniów szkoły podstawowej,
b) wyniki tych badań stanowią podstawę do podziału uczniów 
na grupy i ustalenia programu nauczania oraz środków jego 
realizacji w poszczególnych grupach,
c) realizuje sie tak skonstruowany program w szkole miedzy 
innymi przez stawianie ucznia w sytuacjach konfliktowych 
(konflikt poznawczy),
d) sprawdza sie — przez kolejne badanie wyników nauczania - 
skuteczność ustalonego programu i środków jego realizacji 
dla kształcenia matematycznego uczniów.
Egzemplifikacje wspomnianej idei dydaktycznej przedstawiono, 
miedzy innymi, na przykładzie ilorazu i proporcji (Bell, 
1988) oraz interpretacji reprezentaji graficznych różnych 
sytuacji (Bell, Janvier, 1981).

1.3.7. Ważnym celem analizy błędów jest ich terapia i 
profilaktyka. Na ten temat wypowiadało się wielu dydaktyków. 
Z. Krygowska ujmuje różnicę między terapia a profilaktyka 
błędu w następujący sposób: ’’Prof ilaktyka w stosunku do 
nieporozumień i błędów w uczeniu się matematyki jest skie
rowana od tego, co się dzieje dziś, do tego, co się działo 
przedtem [...]. Terapii błędu nie należy identyfikować zc
jego pozorna eliminacją. Obserwacja szkolnej rzeczywistości 
ujawnia, że w wyniku takiej pozornej eliminacji (zakazy,
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nakazy - uczeń nie popełnia danego błędu, ale nadal nie 
rozumie istoty rzeczy) rodzą sie nowe nieporozumienia i 
błędy” (Krygowska, 1988a, s. 15).

G. Booker w artykule "Rola błędów w konstrukcji mate
matycznej wiedzy” (Booker, 1988) zwraca uwagę na użyteczność 
pewnego cyklu analizy błędów popełnionych przez dzieci, 
które maja tzw. ”nabyte trudności” (nabyte w procesie nau
czania — uczenia sie). Cykl ten składa sie z następujących 
etapów :
(1) identyfikacja strategii dziecka,
(2) wyznaczenia źródła trudności,
(3) doprowadzenia dziecka do uświadomienia sobie nieadekwat- 

ności jego strategii,
(4) pokazania dziecku lub doprowadzenia go do, strategii 

właś c iwej,
(5) dostarczenia praktyki potrzebnej do uogólnienia stra

tegii na bardziej uogólnione sytuacje.
Pewna egzemplifikacje punktu 2 powyższego modelu Boo- 

kera, w odniesieniu do poziomu szkoły średniej, znajdziemy w 
artykule ”Próba klasyfikacji błędów uczniowskich” (Skałuba, 
1977). Na przykładach zaczerpniętych z1 własnego 
doświadczenia jako nauczycielki matematyki, autorka opisuje 
zabiegi diagnostyczne, przez które ustala, czy powodem błędu 
ucznia jest tylko pomyłka, nieznajomość definicji, twier
dzenia, czy istotny błąd w rozumowaniu. To ostatnie z kolei 
pomaga nauczycielowi w znalezieniu sposobu uświadomienia 
uczniowi, że popełnił on błąd, a także w poprawieniu tego 
błędu.

Z zagadnieniem terapii i profilaktyki błędu można 
wiązać także niektóre prace A. Bishopa. ¥ jednej z nich 
autor analizuje decyzje nauczyciela ,v zaobserwowanych w 
rzeczywistości szkolnej sytuacjach, zwracając szczególna 
uwagę na reakcję nauczyciela na błąd (Êishop, 1976). V innej 
^racy A. Bishop (1978) pokazuje, jak - poprzez pewne 
liczenia dydaktyczna - sprowokować refleksje nauczyciela na
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ten temat, zachęcając czytelnika do zastanowienia sie nad 
najwłaściwszą w danej sytuacji decyzją.

Do tego samego kręgu prac można zaliczyć dwa artykuły 
V. Mnicha: ”0 zadaniach na poszukiwanie błędu” (Mnich,
1978a) oraz ”0 błędach w rozumowaniach uczniów” (Mnich, 
1978b). Autor proponuje zabieg dydaktyczny polegający na 
tym, że uczniowie analizują błedne rozumowanie w celu wykry
cia błędu i wyjaśnienia sobie, na czym on polega, a 
następnie poprawienia rozumowania. Obydwa wspomniane 
artykuły zawierają interesujące różnorodne przykłady 
błędnego rozumowania, tak z geometrii, jak i z -algebry 
szkolnej.

Szerzej zagadnienia doboru i wykorzystania zadań na 
poszukiwanie błędu omawia V. Mnich w jednym z rozdziałów 
swojej rozprawy doktorskiej (Mnich, 1980, s.201—238). Obok 
zadań na poszukiwanie błędu w rozumowaniu, znajdziemy tam 
zadania na poszukiwanie błędu w definicji znanego uczniowi 
pojęcia, na wykrywanie fałszywości twierdzeń, czy polegające 
na wykazaniu niepoprawności pewnych analogii. Według autora, 
takie zadania mogą pomóc uczniowi w rozumieniu istoty metody 
matematycznej i przyczynić sie do skutecznego posługiwania 
sie elementami tej metody.

Przykłady zadań na poszukiwanie błędu, które można 
wykorzystać w szkole, znajdują się ponadto:
- w książce J.S. Dubnowa (1955),
- w popularno-naukowym czasopiśmie “Kwant” wydawanym w 
Związku Radzieckom (np.: nr 1, 1975, s. 23; nr 2, 1975, s. 
25; nr 3, 1976, s. 69-73; nr 12, 1976, s. 9),
- w podręczniku “Matematyka 4” (Turnau, Ciosek, Legutko,
1979, np.: s. 44—46, s. 95, s. 32), \
- w zbiorze zadań S. Serafina i G. Terlińskiego pt. "Zbiór 
zadań z matematyki element ernej. Geometria” (1976, np.: zad. 
39,s. 40, zad. 42, s. 40—41; zad. 133, s. 79-80);
- w podręczniku matematyki do klasy I liceum Marii Legutko,

Marka Legutko, S. Turnaua (1987, np. : cześć 1, zad. 9.3,
15.7; część 4, zad. 133.2)
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- w artykule V. Walscha “Rola dowodzenia w matematycznym 
wykształceniu ogólnym” (1986, s. 123).

Interesujący przykład terapii pewnego typu błędów 
dotyczących geometrii znajdziemy w artykule R. Douady i M.J. 
Perrin (1984). Przedstawiono tern serie zadań, rozwiązanie 
których ma zmienić błędne intuicje ucznia odnoszące sie do 
pojęć pola i obwodu figury (np. taka, że dwa wielokąty o 
jednakowych polach maja jednakowe obwody).

1.3.8. Inny rodzaj prac związanych z zagadnieniem 
błędów to takie, w których nie tyle analizuje się błędy z 
jakiegoś ustalonego punktu widzenia, co - w ramach omówienia 
wyników pewnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności z 
matematyki - przedstawia się zestawienia trudności i błędów 
popełnionych przez uczniów rozwiązujących zadania danego 
sprawdzianu. Oto kilka przykładów takich prac:
a) omówienie wyników badania diagnostycznego dotyczącego 
stopnia opanowania przez uczniów liceum wiadomości i spraw
ności przewidzianych programem nauczania, przeprowadzonego w 
156 oddziałach liceum ogólnokształcącego Dolnego Śląska w 
roku szk. 1972/73 (Rabijewska, 1974; Rabijewska, Rochowska, 
1974) ,
b) omówienie wyników egzaminów wstępnych z matematyki na 
pierwszy rok studiów (np. Przyjemski, 1983; Kazieko, Kaziem 
ko, Leszczyński, 1987; Miklos, 1988),
c) porównanie wyników badania umiejętności rozwiązywania 
(nietypowych ) zadań matematycznych przez uczniów — polskich 
i kanadyjskich - na poziomie piątej i szóstej klasy szkoły 
podstawowej (Szetela, Rabijewska, 1988),
d) omówienie trudności, na jakie napotykają absolwenci 
szkoły podstawowej przy rozwiązywaniu nietypowych zadań 
matematycznych (i wynikających stąd błędów) w czasie egzami
nu wstępnego’ do liceum im. Gottwalda w Warszawie (Lisiewicz, 
*^88). -
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1.4. W poglądach współczesnych dydaktyków na temat 
błędów, niezależnie od różnic w kierunkach ich analizowania, 
daje sie zauważyć wspólne stanowisko wyrażające stosunek do 
błędu w uczeniu sie matematyki. Można je ująć w 
następujących punktach:
(1) Biedy popełniają nie tylko uczniowie szkół podstawowyctt 

i średnich, popełniają je również studenci matematycz
nych kierunków studiów oraz twórczy matemetycy. Błąd 
jest w sposób naturalny związany z procesem uczenia sie 
i tworzenia matematyki.

(2) Tylko niewielka liczba uczniów popełnia błędy, które sa 
spowodowane dysfunkcja neurologiczna lub niższa od 
średniej ogólna zdolnością do uczenia sie. W większości 
przypadków błąd nie jest oznaka generalnie 
nieprawidłowego funkcjonowania umysłu i nie można go 
traktować po prostu jako brak poprawnej odpowiedzi czy 
rezultat jakiegoś niefortunnego zbiegu okoliczności. 
Jest on konsekwencja określonych procesów, na które - 
obok cech osobniczych - maja wpływ miedzy innymi: pro
gram, metody nauczania, konkretna sytuacja psychor- 
fizyczna uczącego sie. Musimy odkryć nature tych 
procesów.

(3) Często to, co nauczyciel ocenia jako błędna a nawet 
nonsensowna odpowiedź, powstało w wyniku stosowania 
przez ucznia sensownych strategii czy reguł, z jego 
pełnym przekonaniem o poprawności postępowania.

(4) Błędy informują nas o sposobie rozumienia pojęcia, 
twierdzenia, algorytmu czy w ogóle metody matematycznej 
co najmniej w takim samym stopniu jak poprawne odpowie
dzi, w pewnych przypadkach nawet lepiej, gdyż poprawni 
odpowiedź może być wynikiem stosowania niewłaściwej, 
nieodpowiedniej reguły.

15) uczeń ma prawo do popełniania błędu. Nauczyciel nie 
powinien stwarzać w klasie atmosfery strachu przed 
błedem — jest to element hamujący rozwój myślenia ucz-
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nia. Strach nauczyciela przed błędem ucznia powoduje 
czasem zjawisko świadomego omijania błędu. Polega ono 
albo na rezygnacji z naturalnego sposobu podejścia do 
danego zagadnienia matematycznego, przy którym - jak 
wskazuje doświadczenie nauczyciela — uczniowie 
popełniają błędy, albo unikaniu dopuszczania do odpowie
dzi uczniów uznanych za słabszych w matematyce, 
szczególnie przy wprowadzaniu nowego materiału. Takie 
postępowanie nauczyciela jest błedem dydaktycznym. Wska
zane jest wybieranie właśnie takiego sposobu potraktowa
nia zagadnienia, przy którym błędy mogą wystąpić. Chodzi 
o to, by je ujawnić i przedyskutować.

(6) Błąd, który tkwi w myśli ucznia, i który nie zostanie 
ujawniony, stanowi poważne niebezpieczeństwo. Ujawnieniu 
błędów sprzyja stawianie ucznia w sytuacjach problemo
wych, nietypowych, które niejako same w sobie prowokują 
do błędu. Błąd ujawniony jest bardzo cenny. Z. Krygowska 
(1988a) nazwała taki błąd * błogosław ionym”, bo, z jednej 
strony, informuje on nauczyciela o tym, że uczeń nie 
rozumie jeszcze poprawnie danego pojęcia, algorytmu czy 
twierdzenia, z drugiej zaś strony, przedyskutowanie i 
wyjaśnienie błędu może pomóc uczniowi w poprawieniu 
rozumienia tego, co nie zostało jeszcze dostatecznie 
przez niego opanowane.

(7) Błąd nie spełni jednak pozytywnej roli w procesie nau-
czania-uczenia sie, jeśli zostanie poprawiony przez 
nauczyciela czy inna osobę niż tę, która go popełniła. 
Ważne jest, by sam uczeń, który błąd popełnił,
zrozumiał, na czym on polega. Właściwa reakcja na błąd 
ucznia wymaga od nauczyciela refleksji nad źródłem 
błędu, w tym także krytycyzmu wobec własnych zabiegów 
dydaktycznych.

V przedstawionym powyżej krótkim przeglądzie prac doty
czących błędów wykorzystałam referaty prezentowane na kong—
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resie CIEAEM w Sherbrooke w Kanadzie, w 1987 r., oraz inne, 
nowsze pozycje związane z tym zagadnieniem. Oczywiście, 
literatura dydaktyczna na temat błędów w uczeniu się matema
tyki jest daleko obszerniejsza. Dokonany przeze mnie wybór 
pozycji, poza ich dostępnością, podyktowany był tym, by - z 
jednej strony uzasadnić sformułowanie stanowiska dydaktyków 
wobec błędu ucznia, z drugiej zaś zasygnalizować 
różnorodność kierunków dydaktycznej analizy błędu. Te kie
runki przeplatają sie wzajemnie i uzupełniają. V jednej 
pracy można dostrzec spojrzenie na błąd z różnych stron, 
stąd też w swoim przeglądzie odwołuje sie do niektórych prac 
kilkakrotnie.

CZĘSC DRUGA

2.1. Przedstawię teraz zapowiedzianą we wstępie niniejszego 
opracowania analizę przykładowo wybranych błędów. Przykłady 
te pochodzą z następujących materiałów:
a) prac pisemnych uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Mate
matycznej z roku 1969, analizowanych przeze mnie w ramach 
badań dotyczących strategii rozwiązywania zadań matematycz
nych (wyniki badań w artykule: Ciosek, Krygowska, Turnau, 
1974),
b) protokołów lekcji matematyki w klasach IV-VII, które 
prowadziłam w latach 1976-79 (protokoły fragmentów 
niektórych z tych lekcji można znaleźć w pracy magisterskiej 
I. Szatanik, 1979; w pracy M. Ciosek, M. Legutko, 1980; oraz 
w artykule M. Ciosek, 1984),
c) protokołów lekcji matematyki, które hospitowałam w 
szkołach podstawowych i średnich w latach 1984-88, w ramach 
ćwiczeń praktycznych z dydaktyki matematyki (materiały w 
posiadaniu Zakładu Dydaktyki Matematyki WSP w Krakowie),
d) opisów lekcji zaczerpniętych z wybranych prac magisters
kich, powstałych w Zakładzie Dydaktyki Matematyki WSP w 
Krakowie (Bednarski, 1988; Mątwijko, 1988; Szewczyk, 1988),
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e) materiałów dostarczonych przez badania (testy i wywiady z 
uczniami), sprawdzające opanowanie przez uczniów klas ósmych 
tzw. programu minimum z matematyki, przeprowadzone w roku 
szkolnym 1987/1988 pod kierunkiem S. Turnaua (częściowe 
opracowanie wyników w pracy magisterskiej Z. Gumularz i B. 
Najzer, 1988),
f) z protokołów obserwacji indywidualnej pracy osób o różnym 
doświadczeniu matematycznym nad rozwiązywaniem tego samego 
zadania, w ramach prowadzonych przeze mnie badań nad proce
sem rozwiązywania problemów (metoda badań została opisana w 
artykule: Ciosek, 1988).
Przykłady, które poniżej przedstawię, są wybrane tak, że 
łącznie stanowią pewnego rodzaju kolekcję błędów. Można ją 
scharakteryzować w następujący sposób:
U ) Przykłady reprezentują trzy rodzaje błędów: błędy wska

zujące na niewłaściwe rozumienie jakiegoś pojęcia mate
matycznego, błędy w stosowaniu algorytmu, oraz 
ujawniające niezrozumienie metody matematycznej.

(2) Przykłady dotyczą . różnych poziomów wiedzy i 
doświadczenia matematycznego od uczniów IV klasy szkoły 
podstawowej, uczniów szkoły średniej, aż do studentów 
kierunku matematyki. Jeden z błędów (będzie opisany jako 
przykład 24) został popełniony przez matematyka - nau
czyciela akademickiego. Pojawił się ten błąd na pewnym 
etapie rozwiązywania zadania, by w następnym, w wyniku 
autokontroi i, zostać zauważonym i poprawionym. Został on 
wybrany do rozważanej kolekcji dla zilustrowania różnicy 
w postawie ucznia i matematyka wobec otwartego zadania 
matematycznego.

(3) Na każdy z wymienionych w punkcie (1) rodzajów błędów
znajdziemy przynajmniej dwa przykłady. Ma to na celu: 
ilustrację faktu, że błąd tego samego rodzaju może 
wystąpić na różnych poziomach uczenia się matematyki, 
lub podkreślenie, że - na tym samym poziomie nauczania - 
błąd może popełnić zarówno uczeń bardzo dobry z matema
tyki, jak i słaby w tymjprzedmiocie.. 87



(4) Wśród przykładów znajdują się błędy reprodukcji wiedzy i 
biedy twórczoóci. Pierwszy typ błędu występuje w sytua
cjach, kiedy uczeń stosuje twierdzenie, definicję czy 
algorytm, o których mniema, że są mu znane. Błędy 
twórczości pojawiają się najczęściej w rozwiązywaniu 
problemów otwartych, wymagających aktu twórczego. Można 
je krótko scharakteryzować w następujący sposób: wyko
rzystując znane sobie wiadomości, uczeń tworzy na użytek 
rozwiązania zadania błędne twierdzenie czy błędna matodę 
postępowania.

(5) Przykłady obejmują zarówno błędy, dla których stosunkowo 
łatwo jest wskazać ich istotę, jak i takie, dla których 
określenie, na czym one polegają, nie jest takie proste.

(6) Przykłady opisują zachowanie uczniów zarówno w natural
nych warunkach w klasie, tj. na lekcji matematyki, w 
czasie sprawdzianu, jak również w warunkach laboratoryj
nych, w czasie indywidualnej "głośnej” pracy nad 
rozwiązaniem zadania podanego przez eksperymentatora, 
który tę pracę obserwuje.

(7) Przykłady dobrane są tak, by ilustrowały główne idee 
wspomniane w przeglądzie kierunków analizy części pierw
szej, w szczególności zaś pochodzące od Z. Krygowskiej 
oraz H. Freudenthala.

Kolekcję otworzą dwa przykłady błędów reprodukcji 
wiedzy, potem - od przykładu 3 - błędy twórczości będą opi
sywane na przemian z błędami reprodukcji wiedzy, a od 
przykładu 8 nastąpią opisy kolejno kilku błędów twórczości 
które z kolei od przykładu 12 przejdą w jeden ustalony typ - 
błędy aatodologiczna. Po prezentacji błędów następują uwagi 
syntetyzujące, a w szczegółnoś ci próba odpowiedzi na pyta
nie, jakie mogą być przyczyny powstawania niektórych błędów 
matodologicznych.
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2.2 Przedstawię teraz zapowiedziane przykłady błędów.

Przykład 1. Błąd ten wystąpił na lekcji w klasie siódmej 
szkoły podstawowej, a wiąże sie z pojęciem okręgu. Uczniowie 
poznali definicje okręgu w klasie piątej, a na poprzednich 
lekcjach w klasie siódmej opisywali wzajemne położenie pros
tej i okręgu. Ma kolejnej lekcji nauczyciel stawia pytanie: 

Czy wspólny częścią okręgu i prostej mole byt 
3-elementowy zbiór punktów?

Jeden z uczniów, Darek, niemal natychmiast po usłyszeniu 
pytania zgłasza sie do odpowiedzi. Mówi: “tak, to jest 
możliwe” i uzasadnia swoja odpowiedź rysunkiem (rys. 1). 
Stwierdza: "punkty a, b, c sa punktami wspólnymi prostej i 
okręgu”.

• Rys. 1

Jest to typowy błąd reprodukcji wiedzy. 0 czym on 
świadczy? Czy o tym, źe jego autor nie nauczył sie twierdzeń
0 wzajemnym położeniu prostej i okręgu, czy o tym, że uczeń 
nie rozumie pojęcia okręgu na poziomie definicyjnym? Być 
może wystąpiły obydwa elementy. Mie jast jednak wykluczone, 
że uczeń zapytany o twierdzenie dotyczące położenia prostej
1 okręgu umiałby je "wyrecytować”; nauczyciel tego jednak
nie żadal. Darek, tak jak i inni jego koledzy z klasy, odpo
wiadał już w poprzednich klasach na pytanie: Czy środek
okręgu należy do tego okręgu? Odpowiedzi pewnie już nie 
pamięta. Jest jednak bardzo prawdopodobne, źe napotyka na 
trudność natury językowej, o której mówi w swojej typologii 
H. Radatz (1979). Zwrot "środek okręgu” może sugerować ucz
niowi nawet teraz, w klasie siódmej, że ten punkt do okręgu
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należy, a więc że ten zwrot może być rozumiany podobnie jak 
np. zwrot "zeszyt Ani”.

Na tle opisanego przykładu nasuwają się dwie uwagi:
1) Podobne trudności językowe mogą wystąpić przy opracowy
waniu z uczniami innych pojęć, np. środka i osi symetrii 
figury. Czy ucząc matematyki mamy zawsze świadomość tego 
rodzaju trudności ucznia?
2) Pytanie nauczyciela, na które odpowiedź była tu analizo
wana, jest zadaniem sprawdzającym jednocześnie rozumienie 
pojęcia okręgu oraz znajomość pewnych twierdzeń z nim 
związanych. V zasadzie jest ono tak sformułowane, że może 
ono prowokować błędną odpowiedź. I rzeczywiście 
sprowokowało. Dzięki temu zabiegowi nauczyciela błąd Darka 
został ujawniony, a sam uczeń, zachęcony przez nauczyciela 
do zastosowania definicji, uświadomił sobie, że popełnił 
błąd i poprawił swoją odpowiedź. Na tym poziomie uczniowie 
nie posługują się jeszcze samorzutnie definicją. Błąd, jaki 
w omawianym przypadku się pojawił, został wykorzystany do 
uświadomienia uczniom, że w pewnych przypadkach tylko defi
nicja rozstrzyga o poprawności lub niepoprawności wypowie
dzi .
Przykład 2. W kilku pracach pisemnych uczniów klas ósmych 
szkoły podstawowej, piszących test sprawdzający opanowanie 
tzw. programu minimum z matematyki1*, pojawiły się 
następujące błędy:

13 m 45 cm + 7 m 65 cm = 13-0,45 + 7-0,65 ;
7 7

12ï = 12’? ;
Nasuwa się pytanie, dlaczego uczniowie kończący szkołę 

podstawową popełnili taki "bezmyślny” błąd. V uzyskaniu 
odpowiedzi na to pytanie pomogła jedna z osób uczestniczą
cych w opracowywaniu wyników testu - nauczycielka matematy
ki, której uczniowie sprawdzianu nie pisali. Otóż osoba ta 
stwierdziła, że jeden z uczniów jej klasy popełnił błąd tego 
samego rodzaju. Bardzo tym zaskoczona, jako że dotyczyło to
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ucznia dobrego z matematyki, postanowiła zbadać przyczynę. W 
tym celu sprawdziła dokładnie zeszyt "winowajcy” oraz 
wcześniejsze jego kartkówki. Okazało sie, źe poprzednio 
takiego błędu nie popełniał. Nauczycielka zapytana o to, co 
robiła z uczniami przed pojawieniem sie błędu, odpowie
działa: "wyrażenia algebraiczne”. Dodajmy - oczywiście wpro
wadziła urnowe typu: zapis iloczynu a-b będziemy zastępować 
zapisem, w którym znak opuszczono, a wiec zapisem ab.

Sadze, że we wprowadzeniu tej umowy można upatrywać 
źródła błędu. Jest bardzo prawdopodobne, źe uczeń ćwiczony w 
stosowaniu konwencji dotyczącej liter, przenosi ja na licz
by: jeśli "stoją” obok siebie dwie liczby, to należy to 
rozumieć jako iloczyn tych liczb. Co wiecej, uczeń może 
myśleć, że postępuję konsekwentnie. Tłumaczono mu, źe litera 
oznacza jakakolwiek liczbę. W szczególności na przykład 
prawo a + b = b + a interpretowano tak, źe jakiekolwiek 
liczby przyjmiemy za a l b  oraz wykonamy na nich działanie 
dodawania, raz w jednym, raz w drugim porządku składników, 
to otrzymamy te same wyniki. Hipotetycznie mógł uczeń myśleć 
tak: "Wolno za litery podstawiać liczby, zastosuje wiec to
do umowy, która ostatnio poznaliśmy”. Oczywiście,wcześniej

7 7uczeń interpretował symbol 12 -ę inaczej, jako 12 + j , ale 
być może nowa urnowe traktuje jako ogólniejsza. Nie dostrzega 
sprzeczności w dwu różnych interpretacjach tego samego sym
bolu.

Omawiany błąd jest bardzo pouczający. Wskazuje na to, 
że jego źródłem może być swoistego rodzaju niekonsekwencja w 
obrębię samej matematyki. Otóż prawo typu a + b = b + a 
można egzemplifikować na liczbach; konwencji, o której mowa 
- nie! Na te niekonsekwencje zwraca uwagę wielu dydaktyków. 
Na przykład Z. Krygowska (1988a), nie używając tego terminu, 
wyjaśnia omawiane zjawisko w następujący sposób. Nauczanie 
matematyki realizuje sie poprzez przechodzenie przez ciąg 
różnych rzeczywistości, w tym m. in. matematycznej i fizycz— 
nej • W obrębię samej matematyki mamy także inne
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rzeczywistości: świat liczb naturalnych, całkowitych itp. 
Przechodzenie z jednego świata metematycznego do innego to 
gwałtowna zmiana dla ucznia. Działając np. w świecie liczb 
naturalnych dziecko przyzwyczaja się do tego, źe dodawanie 
to powiększanie. Przechodząc do świata liczb całkowitych 
chce utrzymać takie rozumienie dodawania. Ale w nowej rze
czywistości ono przestaje już obowiązywać - dodawanie nie 
koniecznie jest teraz powiększaniem. Z ta zmiana praw 
rządzących nowym światem dziecko ma trudności, popełnia 
błędy.

7 7Sadze, źe błąd: 12 j = 12*̂ - można interpretować właśnie 
jako próbę stosowania "praw” jednego świata; świata liter - 
w innym świecie: świecie liczb. To nieprawda, że wszystkie 
prawa świata liter odnoszą sie do świata liczb; uczeń nie 
zdawał sobie z tego sprawy.

Przykład 3 dotyczy zadania:
Udowodnić, że jeśli a,b,c,d € fO,lł, to 
(1-a)(1-b)(1-c)(i-d) > 1  - a - b - c - d ;
Student III roku kierunku matematyki (osoba S) , obser

wowany w czasie pracy nad zadaniem, przedstawił takie oto 
rozwiązanie:

(1) (1-a)(1 - b ) (1-c)(1-d) = tl+ab~(a+b)) [l+cd-(c+d)j >

tl-(a+ b)3 {l-(c + d )];

(2) [l-(a+b)3 [l-(c+d)3 = l+{a + b ) i c + d ) - ia + b + c + d ) >
l-(a+b+c+d) = 1-a-b-c-d.

Rozwiązanie zawiera błąd — dotyczy on nierówności * w punk
cie (1). Mianowicie, jeśli liczby l-(a+b) oraz l-(c+d) 
nie sa obie dodatnie, to nierówność * może nie być prawdzi
wa. Osoba S mogła odkryć swój błąd, gdyby postawiła sobie 
pytanie: Czy umiem uzasadnić każde przejście? Takiej potrze
by sprawdzenia poprawności swojego rozwiązania student nie 
odczuwał, bo rozumowanie wydawało mu sie bardzo naturalne. 
Kierówność * wyjaśnił sobie może w taki sposób: "zmniejszam
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obydwa czynniki iloczynu, więc iloczyn się zmniejszy*. To 
wyjaśnienie sugeruje, że możemy mieć do czynienia z tym 
samym zjawiskiem, co w przykładzie (2) - pomieszaniem
różnych rzeczywistości matematycznych - choć na znacznie 
wyższym poziomie doświadczenia matematycznego. Stwierdzenie 
"zmniejszam czynniki, więc zmniejszam iloczyn” odnosi się do 
"świata liczb dodatnich", ale nie obowiązuje już w obszer
niejszym "świecie liczb dodatnich i ujemnych", o czym 
rozwiązujący zadanie jakby zapomniał.

Przykład 4. Po zapoznaniu się z definicją granicy ciągu oraz 
twierdzeniami dotyczącymi granicy sumy, różnicy, iloczynu, 
ilorazu dwu ciągów uczniowie II klasy liceum rozwiązywali 
szereg zadań typu: Oblicz granicę ciągu i sformułuj twier
dzenia, z których korzystasz.
Ma kolejnej lekcji rozwiązywali m.in. zadanie:

Oblicz granicę ciągu 1+2+...+n
n2

Wezwana do tablicy 
rozwiązanie:

1+2+...+n

ucz'ennica przedstawiła następujące

Ü 8 o ,

uzasadniając je zastosowaniem twierdzeń dotyczących sumy 
oraz ilorazu dwu ciągów zbieżnych. Mikt z klasy nie zaprote
stował .

Rozwiązanie jest oczywiście błędne (błąd reprodukcji 
wiedzy). Możemy powiedzieć, że błąd polega na stosowaniu 
twierdzenia bez sprawdzenia założeń. Z punktu widzenia roz
wiązującej zadanie uczennicy rzecz wygląda innaczej. Ona 
jest pewna, że założenia twierdzenia są spełnione. Zapytana 
o to, do ilu ciągów odnosi się twierdzenie o sumie granic, 
odpowiedziała: "Do dwóch, ale jest także prawdziwe dla
trzech, czterech ltd., i do każdej skończonej liczby ciągów 
zbieżnych. V zadaniu mamy n ciągów ”. To wyjaśnienie suge—
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ruje, źe mamy do czynienia raczej nie tyle z niepoprawnym 
uogólnieniem twierdzenia z dwu na nieskończona liczbę 
ciągów, ile z trudnością dostrzeżenia nieskończonej 
liczby ciągów w napisie:

w® 4  ■*■§ +- - -+f 1;
Jak powyższy opis wskazuje, trudność tego rodzaju wystąpiła 
u wszystkich uczniów w klasie. Nieskończoność jest pojęciem 
trudnym, a biedy wynikające z jej niezrozumienia nie należa 
do rzadkości.
Przykład 5. Nauczycielka, studentka IV roku matematyki' w 
trybie zaocznym rozwiązuje zadanie:

Dla dowolnych odcinków a, b na płaszczyźnie znaleźć 
zbiór środków wszystkich odcinków XY takich, źe X należy 
do odcinka a, Y - do odcinka b.

Rozwiązującą zadanie bada tzw. ogólne położenie odcinków 
danych (rys. 2). Od razu rozważa zbiór odcinków o ustalonym 
końcu w punkcie A i drugim końcu zmieniającym sie w odcinku 
CD (rys.3). Zauważa, że zbiór środków takich odcinków wyzna
cza odcinek ( EF na rysunku 4). Następnie rozważa zbiór od

cinków o ustalonym końcu w punkcie C i drugim końcu 
należącym do' odcinka AB. Konstatuje, że zbiór środków tych 
odcinków także wyznacza odcinek (odcinek EG na rysunku 5). 
Studentka kończy rozwiązywanie zadania stwierdzeniem: szuka-
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nym zbiorem punktów jest linia łamana FEG. Na pytanie ob
serwatora: "Czy uwzględniła Pani środki wszystkich odcinków, 
o jakich mowa w zadaniu?” osoba rozwiązującą zadanie 
powtarza głośno swoje rozumowanie i — z pełnym przekonaniem 
- odpowiada: "Oczywiście tak, bo wzięłam pod uwagę wszystkie 
punkty odcinka AB i wszystkie punkty odcinka CDn

Rozwiązanie jest oczywiście błędne. Studentka nie uwzg
lędniła takich odcinków XX, dla których punkty X , r  nie sa 
końcami odcinków AB i CD. V tym przykładzie - podobnie jak w 
poprzednim - mamy do czynienia, choć w innej sytuacji, z 
trudnością w opanowaniu nieskończoności, i to na stosunkowo 
już wysokim poziomie doświadczenia matematycznego.

Przykład 6. Uczniowie IV klasy liceum rozwiązują zadanie:
Sześcian, którego długość krawędzi wynosi 1, przecięto 
płaszczyzną przechodzącą przez jedną z krawędzi i 
tworzącą z płaszczyzną podstawy sześcianu kąt x. Wyrazić 
pole przekroju sześcianu tą płaszczyzną jako funkcję 
kąta oraz wyznaczyć ekstrema tej funkcji .

Uczniowie pracują nad rozwiązaniem wspólnie. Oto kolejno 
proponowane przez nich i realizowane przy tablicy główne 
"kroki” tego rozwiązania: 
fl) Sporządzają rysunek (rys. 6)
(2) Obliczają pole przekroju jako
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f(y) =

(3) Obliczają

cos x 
1

sin x

-siny

f ( y) =
cos y
cos y
siny

po czym rozwiązują równania:
=ŁJiL* = o,
cos2 y

dla

dla

dla

dla

x 6 (0, -J)
n Ji \

x e < '4 ’ 2

y € (0,4)

_  ̂n n . 
x € 4 ’ 2 »

cos y
i z siny

= 0 ,

otrzymując y = 0, x =

Następnie, po obliczeniu f"(y) oraz f"(0) i 
stwierdzają, te w punktach 0 oraz ^ funkcja przyjmuje 
wartość minimalna równa 1.

Po wysłuchaniu tego rozwiązania nauczyciel prosi o 
zinterpretowanie otrzymanych przez uczniów odpowiedzi w 
oparciu o wykonany wcześniej rysunek. Po chwili uczniowie,
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zdziwieni, konstatują, że w wyniku rachunku "zgubili” punkt 
x ~ 4 * którego funkcja f przyjmuje wartość maksymalną 
równą 2. Sprawdzili rachunek, nie umieli jednak wyjaśnić, 
gdzie w ich rozumowaniu tkwi błąd.

Oczywiście, błąd został popełniony przy obliczaniu 
pochodnej funkcji f: w punkcie J ona nie istnieje. Uczniowie 
nie sprawdzili wszystkich założeń twierdzenia - warunku 
koniecznego na istnienie ekstremum funkcji. Być może w ogóle 
nie myśleli o tym, że wykorzystują w swym rachunku twierdze
nie. Po prostu stosowali utarty schemat, który dobrze służył 
w poprzednich przypadkach, ponieważ rozważane funkcje były 
różniczkowalne w każdym punkcie dziedziny. Narzuca sie pyta
nie, dlaczego w ogóle uczniowie zabrali sie do rachunku, 
skoro od razu widać, gdzie funkcja f osiąga ekstrema. Z 
takiego wglądu w te sytuacje geometryczną uczniowie jednak 
nie skorzystali, właśnie ze względu na już nabyty automatyzm 
w rozwiązywaniu zadań analizowanego typu. I to jest drugi 
błąd uczniów. Jest to błąd postawy wobec zadania. Z. Krygo
wska nazywa postępowanie tego typu blęden prakseologicznym.

Dodajmy jeszcze, że opisana sytuacja zdarzyła sie na 
lekcji, którą prowadziła studentka IV roku matematyki, w 
ramach ćwiczeń praktycznych z dydaktyki matematyki. Zastana
wiając sie nad tym, jak dane zadanie będą rozwiązywać ucz
niowie, pomyślała, że będą stosować właśnie analityczny 
rachunek. Po rozwiązaniu zadania niemal w pamięci, postano
wiła także wykorzystać rachunek analityczny i zrobiła 
dokładnie to samo, co uczniowie. Uświadomiwszy sobie, że 
popełniła błąd, zadała sobie pytanie, gdzie jest jego przy
czyna. Doszła do wniosku, że jedynym powodem błędu może być 
*le obliczona pochodna funkcji f. V wyniku analizy przepisu 
funkcji f studentka przekonała sie, że tak jest istotnie. 
Poprawiła swoje rozumowanie, a doświadczenie postanowiła 
wykorzystać w klasie.

Przykład 6 egzemplifikuje trudność w uczeniu sie mate- 
matyki, którą Z. Krygowska <1988a) nazywa "przeciwstawieniem
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sprawności w stosowaniu procedur - jasnej świadomości 
faktów”. Trudność ta manifestuje sie postawą algorytmicznego 
podejścia do zagadnienia nawet w takich sytuacjach, gdzie 
odwołanie sie do sensu pojęć znacznie ułatwia zadanie lub w 
ogóle umożliwia jego poprawne rozwiązanie. 0 występowaniu 
tej trudności także na niższym poziomie nauczania świadczy 
następujący przykład.
Przykład 7. Uczennica klasy ósmej szkoły podstawowej 
rozwiązuje (w ramach sprawdzianu opanowania tzw. programu 
minimum z matematyki) następujące zadanie:

Oblicz pole i obwód prostokąta, którego długość jednego 
boku wynosi 8 cm, a przekątna 10 cm.

Uczennica dobrze obliczyła długość drugiego boku prostokąta, 
także jego pole, natomiast licząc obwód prostokąta 
postępowała według wzoru 2ab (a, b — długości boków 
prostokąta). V wywiadzie uczennica ta, zachęcona do 
wyjaśnienia, co to jest obwód prostokąta, poprawnie 
objaśniła te wielkość za pomocą rysunku, a następnie dos
trzegła swój błąd w pisemnym rozwiązaniu tego zadania i 
poprawiła go. Postawa tej uczennicy jest dość charakterysty
czna. Dla wielu uczniów rozwiązać zadanie znaczy zastosować 
jakiś wzór, bez refleksji nad znaczeniem terminów, których 
ten wzór dotyczy. Często zresztą uczeń potrafi te terminy 
wyjaśnić, jeśli jest o to dodatkowo pytany. Czasem nie przy
chodzi mu nawet do głowy, że można zadanie rozwiązać popra
wnie, mimo iż nie stosuje sie żadnego ogólnego wzoru. Przy 
takiej postawie nic wiec dziwnego, że w pewnych sytuacjach 
spośród dużej liczby wzorów poznawanych na lekcjach matema
tyki uczeń może wybrać ten niewłaściwy, lub "stworzyć” na 
ich tle nowy, co wystąpiło w przykładzie 7.

Przykład 8. Po rozwiązaniu zadania 
i A) Oblicz sumą liczb od 1 do 100, 

uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymali do 
samodzielnego rozwiązania podobne zadanie:
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iB) Oblicz sumę liczb od 101 dO 200.
Jeden z uczniów rozumował następująco:
Wyobraźmy sobie, że wykonujemy rachunek pisemnie, podpi

sując jedna pod druga wszystkie liczby:
101
102

109
110

199 
+ 200

Oddzielmy teraz w tym zapisie {pionowa kreska) te liczby, 
które już dodaliśmy rozwiązując zadanie (A):

1 01 
1 02

1 09 
1 10

1
+2

99
00

Z prawj strony kreski nie ma tylko liczby 100. Otrzymamy 
ją zapisując liczbę 200 jako 100 + 100:
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1
1

01
02

1 09 
1 10

1

+ 1

99
100
00

Mamy teraz z prawej strony pionowej kreski sumę liczb od 1 
do 100, czyli, tak jak w rozwiązaniu zadania M), liczbę 
5050. Po lewej stronie kreski jest 100 jedynek. Możemy więc 
napisać :

1 01 
1 02

1 99 
1 10

1

+1

99
100
00

100 5050

Suma liczb od 101 do 200 - mówi uczeń
1.005.050.

jest liczba

Ostateczna odpowiedź nie jest poprawna, choć uczeń 
przedstawił interesujące rozumowanie, w którym w orginalny 
sposób wykorzystał wynik rozwiązanego wcześniej zadania.
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Rozumowanie to jest aż do przedostatniego kroku poprawne. 
Błąd polega na niepoprawnym odczytaniu liczby, która uczeń 
zapisał. Zaprezentowany w tym przykładzie błąd, mimo iż może 
się wydawać tylko przypadkowy, jest godny uwagi. Wystąpił on 
w rozwiązaniu ucznia osiągającego dobre wyniki w matematyce, 
którego charakteryzowała aktywna, twórcza postawa wobec tego 
przedmiotu. Kilku uczniów w klasie, którym zaprezentowano 
rozwiązanie kolegi, nie zauważyło błędu. Inni dostrzegli, że 
odpowiedź jest niepoprawna, (porównali ja ze swoja odpowie
dzią), ale nie umieli wyjaśnić, na czym polega błąd. (Oczy
wiście byli także uczniowie, którzy zrozumieli od razu, 
gdzie tkwi błąd). Ta sytuacja sygnalizuje pewna trudność, 
zwiazana z elementarna umiejętnością zapisywania i odczyty
wania liczb w dziesiętnym systemie numeracji. Zwróćmy uwagę 
na to, że tu trudność tkwi w istocie w symbolice pionowej 
kreski, której uczeń użył w zapisie. Otóż na samym początku 
jej rola polegała na oddzieleniu rzędu setek od rzędu dzie
siątek i jedności. Po wykonaniu dodawania, oddzielnie po 
lewej i prawej stronie kreski, uczeń odczytał otrzymana 
liczbę nie powracając już do znaczenia tej kreski. A teraz 
nabiera ona już innego znaczenia. Trzeba na nia patrzeć 
jednocześnie dwojako: 1) oddziela setki, ale już nie w tym 
sensie, że oddziela rząd setek od rzędu dziesiątek - znak 
W100B z lewej strony kreski oznacza 100 setek, 2) zastępuje 
znak dodawania: do 100 setek należy dodać 5050. Kreska pio
nowa to jednak nie znak ”+”, i uczeń nie nadaje jej automa
tycznie znaczenia BdodaćB. Widzimy więc, że uczniowie 
znaleźli się w trudnej sytuacji. Nauczyciel pomógł im w 
przezwyciężeniu trudności sugerując przeanalizowanie znacze
nia pionowej kreski oraz wykorzystanie tabeli dziesiątkowej. 
Uczniowie zapisali otrzymane liczby, dodali je, a następnie 
zapis uporządkowali:
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10 000 1 000 100 10 1

5 0 5 0

100 0 0

5 100 5 0

15 0 5 0

1 5 0 5 0

Przykład 9. Uczniowie klasy siódmej rozwiązują na lekcji 
matematyki (celowo przez nauczyciela zaplanowane w tym miej
scu kursu matematyki) zadanie:

Obliczyć pole dwunastokąta foremnego wpisanego w okrąg o 
promieniu r.

V pierwszym etapie pracy nad zadaniem uczniowie pracują 
samodzielnie nad konstrukcja dwunastokata foremnego (umieją 
już konstruować sześciokat foremny, nie konstruowali jeszcze 
dotychczas dwunastokata foremnego). Jedna z propozycji spro
wadza sie do stwierdzenia: Długość boku sześciokata foremne
go wpisanego w okrąg o promieniu r bedzie równa połowie 
promienia tego okręgu. Autorzy wyjaśnili swój pomysł tak:

1) długość boku sześciokata foremnego wpisanego w okrąg o 
promieniu r jest równa r ,

2) dwunastokat foremny ma dwa razy wiecej boków, a wiec 
jego bok bedzie dwa razy krótszy od boku sześciokata. 
Dodajmy, że opisywane zdarzenie miało miejsce jeszcze przed 
wprowadzeniem wielkości proporcjonalnych. Błąd uczniów po
legał na tym, że rozumowali oni tak, jak gdyby sadzili, iż 
obwód wielokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu r 
jest stały i równa sie 6r. Można wiec uznać, że uczniowie 
posługiwali sie własnym, intuicyjnym, bo nie poznanym jesz
cze w klasie i oczywiście nie nazwanym, pojęciem wielkości 
odwrotnie proporcjonalnych: liczba boków wielokąta foremnego 
wpisanego w okrąg o ustalonym promieniu r oraz długość boku
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tego wielokąta są wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.
Sądzę, że w tej sytuacji mamy do czynienia z błędem, 

Króry Z. Krygowska (1985, 1988a) nazywa "błogosławionym8:
został on ujawniony w procesie uczenia się dostatecznie 
wcześnie. W ujawnieniu tego błędu istotną rolę odegrała 
samodzielna praca ucznia nad zadaniem nowym, choć nie uzna
nym za trudne. Nauczyciel postanowił zająć się tym błędem 
bliżej. Pokierował pracą tak, że uczniowie - najpierw empi
rycznie a następnie przez rozumowanie dla przypadku trójkąta 
równobocznego — sami przekonali się o niepoprawności propo
nowanej przez siebie konstrukcji dwunastokąta foremnego.
Przykład 10. odnosi się do zadania:

Wyznaczyć minimum funkcji:

f : x -> f (x) = \x - a \ + \x - a \ + . . . + lx - a I .
1 2  n ‘

gdzie a , a .. . . , a są różtiymi liczbami rzeczywistymi.
Uczeń szkoły średniej, jeden z uczestników Olimpiady 

Matematycznej III stopnia (osoba A), przedstawił następujące 
rozwiązanie tego zadania:
(1) Dla każdego i naturalnego funkcje f^fx) = lx-a.l oraz 

g^(x) = (x-a^)z maleją w tym samym przedziale f-<»,â >, 
rosną w tym samym przedziale (a^to) i przyjmują minimum 
w tym samym punkcie x = a^.

(2) Wynika z tego, że dana w temacie funkcja f przyjmuje 
minimum w tym samym punkcie co funkcja
g: x -» g(x) = (x - a^J2* (x - a2^Z+ - * . + (x — a^J2.

(3) Funkcja g jako trójmian kwadratowy
g(x) s nx2 - 2 (a^+ a^+ . . . + a^Jx + ^ai+ ‘ * ' 

przyjmuje minimum dla x = (a^ + a2 + . . . + anJ/n •
(4) Z (2) i (3) wynika, że funkcja f przyjmuje minimum dla 

średniej arytmetycznej liczb a^,a^, . . . ,afl.
Rozwiązanie nie jest poprawne. W czym tkwi błąd? Ooty— 

czy on punktu (2) rozumowania. Jest on wynikiem powierzchow
nej analogii, polegającej na tym, że wspólną własność pary 
funkcji /^(x), gi(x) (funkcje te mają podobny przebieg), 
uczeń przenosi na wspólną własność pary funkcji, z których
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jedna jest suma funkcji f  j , ,  druga - suma funkcji g^ .  Uczeń 
jest widocznie przekonany, że funkcje f^ oraz g  ̂ rosną i 
maleja równolegle we wspólnych przedziałach. Formalizujac to 
rozumowanie moglibyśmy powiedzieć, że uczeń "stworzył" na 
użytek rozwiązania zadania twierdzenie, które można wypowie
dzieć w następujący sposób:

Wprowadźmy do zbioru funkcji zmiennej rzeczywiste/ 
relację W, która określimy tak: f\lg wtedy i tylko wtedy, gdy 
f, g rosną i maleja równolegle w tych samych przedziałach. 
Relacja W jest zgodna z działaniem dodawania funkcji:

Jeśli oraz f2Vgz » to + f2 ) w Iffj + 92 * *
Warto podkreślić przy okazji analizy powyższego rozumowania 
fakt majacy znaczenie psychologiczne. Zastępując sumę bezwz
ględnych wartości suma kwadratów odpowiednich różnic, uczes
tnik olimpiady bardzo uprościł rachunek i stosując anality
czny schemat badania funkcji "udowodnił” dedukcyjnie, że 
dana w temacie funkcja osiaga minimum dla średniej arytmety
cznej liczb a^. Ten znowu frapujący regularnością rezultat 
utwierdził ucznia w przekonaniu, że zastosowana metoda jest 
poprawna, Z błędu mogła go wyprowadzić konfrontacja, na 
przykład, z przypadkiem n=3, ale potrzeby takiej konfron
tacji rozwiązujący zadanie nie odczuwał. (Dla n=3 funkcja f  

przyjmuje minimum w aot zaś funkcja g w (a + a + a )/3).

Przykład 11 dotyczy zadania z przykładu 10. Inny uczestnik 
Olimpiady - uczeń B - nadał funkcji f  postać:

f t(x) =
n

- n x  + £ a 
i  =1 1

J dla x  & a t *

n
- n x  + j

k - \
* + l 2 (x-a ), dla a <

i  =1 J *  1 i k—1

f i x )  = «

n
-nx + J]

n

' i  + 1
1 J = 1

2(x-a ),

k e { 2,3, . 

, dla x > a
i- 1 J
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Następnie zapisał następujące nierówności: 

n k-\
11) -nx + £ + E 2(x - a ) z f (x) ,i=l J=1 j 1

n n
(2) -nx + J a + £ 2(x - a > z f (x) .

'  1=1  1 > 1  J 1

Uczeń stwierdził dalej: Ponieważ funkcja f (x) przyjmuje mi
nimum dla liczby to ze względu na oszacowania (1) i (2) 
funkcja f przyjmuje także najmniejsza wartość dla liczby

Rozumowanie zawiera dwa blady. Po pierwsze, oszacowania
(1) i (2) sa fałszywe. Do ich stwierdzenia skłoniła ucznia 
zapewne identyczność symbolu -nx występującego w przepisie 
funkcji f oraz po lewej stronie każdego z warunków (1) i
(2) . Prawdopodobnie uczeń nie uświadomił sobie, że chodzi o
różne zbiory, w których realizuje się przepisy funkcji. Błąd 
ma charakter pojęciowy. Drugi błąd polega na tym, że uczeń 
postępuje tak, jakby stosował następująca fałszywa implika
cję: Jeżeli fix) z g[x) dla x € D oraz funkcja g osiaga
minimum dla xQe D, to funkcja fprzyjmuje także minimum, i to 
w punkcie x q .

Przykład 12. Błąd, który poniżej opiszę, dotyczy zadania:
Tabelka przedstawia zależność między liczbę x boków 
wielokąta a liczbę jego przekętnycb. Uzupełnij ję:

X ’ 3 4 5
liczba

przekątnych 0 2 14

Zadanie to było jednym z dwunastu zadań testu stanowiącego 
pierwsza część rejonowego konkursu matematycznego ‘ w 
województwie rzeszowskim dla uczniów szkół podstawowych, 
przeprowadzonego w roku szkolnym 1987/88. Na test przezna
czono 30 minut, a więc przeciętnie 2^ minuty na jedno zada
cie. Tabelkę uzupełniło poprawnie tylko dwóch uczniów. Pozo
stali — w liczbie 34 — albo zadania nie rozwiązali, albo
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rozwiązali je źle. Oto przykład nieprawidłowego wypełnienia 
tabelki:

X 3 4 5 28

1 i c z b a  
p r z e k ą t  n y c h 0 2 0 14

Nauczycielka, która kontrolowała pracę uczniów, prze
prowadziła - bezpośrednio po części pisemnej zawodów - roz
mowę z autorka powyższego rozwiązania, Ewa. Zapytała dziew
czynkę, w jaki sposób otrzymała brakujące miejsca w tabelce. 
Ewa odpowiedziała: " Zauważyłam, że jeśli x było nieparzys
te, to liczba przekątnych wynosiła 0, a jeśli x było parzys
te, to przekątnych było o połowę mniej”. Interesuje nas nie 
tyle sam błędny wynik podany przez Ewe, ile jej postawa 
wobec zadania. Uczennica nie pamiętała zapewne (lub w ogóle 
nie spotkała sie z nim wcześniej) wzoru wyrażającego związek 
miedzy liczba boków wielokąta, a liczba jego przekątnych; 
próbowała wiec ten wzór stworzyć na użytek rozwiązania zada
nia. Jak postępowała? Obserwowała dane w tabelce z nastawie
niem na odkrycie ogólnej zależności. Na podstawie dwóch 
przykładów Ewa sformułowała pewne spostrzeżenie, którego nie 
potraktowała bynajmniej jako hipotezy wymagającej weryfika
cji. Żadnego sprawdzenia prawdziwości odkrytej zależności, 
choćby empirycznej (na innych przykładach), dziewczynka nie 
podjęła. Własność przykładu uznała za ogólnie obowiązującą i 
zgodnie z nią wypełniła brakujące miejsca tabeli.

Przykład 13. Kolejny błąd zaobserwowany w klasie na 
lekcji matematyki na temat: Zdarzenia bardziej prawdopodob
ne, mniej prawdopodobne, tak samo prawdopodobne.

Rozważa sie z uczniami doświadczenie losowe polegające 
na rzucie dwiema kostkami. Uczniowie wypełniają samodzielnie 
poniższą tabelkę, wpisują w puste miejsca sumę oczek wyrzu
conych na obu kostkach.
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VII x\ 1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6

Ma podstawie tej tabelki wypełniają kolejna tabelkę, w 
której zapisują sumy oczek,jakie mogą wypaść, oraz - w dru
gim wierszu - odpowiadające im częstości występowania:

suma
oczek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ile razy 
wypadnie

Wyniki wypisane na tablicy przez poszczególnych uczniów sa 
poprawne. Kilka osób, które pracowały samodzielnie, 
wypełniło druga tabelkę źle:

suma
oczek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ile razy 
wypadnie 0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11

Błąd nie został zauważony przez nauczyciela. Dostrzegli 
go studenci hospitujący lekcje. Rozmowa z jednym z uczniów 
doprowadziła do wyjaśnienia, jak doszło do błędu. Mianowicie 
uczeń odczytał z pierwszej tabeli, ile razy występują sumy 
oczek 1, 2, 3, 4 i wpisał wyniki w dolnym wierszu drugiej z 
kolei tabelki Następnie zauważył, że te wyniki układja sie 
regularnie: w kolejnej rubryce jest liczba o jeden większa 
od tej, która znajduje się w poprzedniej. Uznał, że tak 
będzie do końca tabelki - uzupełnił więc ja szybko już bez 
odwoływania się do wyjściowej tabeli. Tymczasem taka 
zależność występuje * tylko dla liczb od 1 do 7 jako sum
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oczek, a następnie zależność sie zmienia. Przedstawia to 
poniższa tabelka:

suma
oczek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ile razy 
wypadnie 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

Tak wiec uczeń za szybko, nieostrożnie uogólnił swoje spos
trzeżenie. Zachęcony do sprawdzenia swojego wyniku dla sumy 
oczek równej 12 zauważył swój błąd i zmienił wyniki na po
prawne.

Przykład 14. Zdarzenie, które tu opisze, miało miejsce na 
lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej.

Dzieci graja parami w gre, w której posuniecie pionka 
zależy od tego, czy pewna liczba jest podzielna przez 2. 
Cecha podzielności przez 2 jest uczniom znana. Następny etap 
to gra ze zmiana warunku na podzielność przez 5. Ceche po
dzielności przez 5 uczniowie znaja. Dalsza rozgrywka dotyczy 
warunku na podzielność przez 3. Cechy podzielności przez 3 
uczniowie nie znaja.

V pierwszych dwóch przypadkach gra przebiega szybko i 
sprawnie, w trzecim poszczególne grupy pracują w różnym 
tempie, niektóre z nich nie kończą gry w przewidzianym cza
sie. Nauczyciel zadaje pytanie : jak radziliście sobie w 
toku gry? Jeden z uczniów stwierdza, że w trzecim przypadku 
za każdym razem trzeba było wykonać dzielenie z reszta przez 
trzy. To bardzo długo trwa, ale można sobie zadanie ułatwić, 
postępując według zasady: *3 jest dzielnikiem każdej liczby, 
która ma ostatnia cyfrę podzielna przez 3*. Okazało sie,, że 
taki sposób stosował nie jeden, a wielu uczniów. Spontanicz
na reakcja innych uczniów w klasie powoduje odrzucenie tego 
sposobu badania podzielności przez 3. Podaja kontr- 
przykłady: liczba 23 ma ostatnia cyfrę 3, ale 3 nie jest 
dzielnikiem 23; 3 Jest dzielnikiem 9, ale 3 nie Jest dziel
nikiem 79 itp. (Opis dalszego ciągu lekcji w artykule: Cio
sek, 1984).
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Stworzony przez uczniów błędny warunek na podzielność 
przez 3 powstał na drodze naturalnej analogii do cech po
dzielności przez 2 i 5. Prawdopodobnie uczeń przypomniał 
sobie te cechy, dostrzegając ich podobieństwo, co w konsek
wencji doprowadziło do powstania schematu ogólniejszego: 
przez daną liczbę a sa podzielne te liczby, których cyfra 
jedności jest podzielna przez a. Ten schemat powstał wiec w 
wyniku ryzykownego uogólnienia typu indukcyjnego. Jego spe
cyfikacja (a = 3) dała propozycje wysunięta przez niektórych 
uczniów jako sposób badania podzielności przez 3. Autorzy 
tej propozycji nie traktowali jej jedynie jako pewnej hipo
tezy, która należy poddać weryfikacji. Zwróćmy uwagę na to, 
że inna postawę wykazali uczniowie, którzy samorzutnie wska
zali kontrprzykłady. Ci właśnie uznali proponowane kryterium 
za hipotezę, która poddali badaniu polegającemu na sprawdze
niu - zgodnie z wymienionym kryterium - podzielności przez 3 
różnych liczb. Natrafili wśród nich na takie, których cyfra 
jedności jest podzielna przez 3, a mimo to liczba nie jest 
podzielna przez 3. V konsekwencji uznano sposób za niepopra
wny.
Przykład 15. Ta sama co w przykładzie 14 klasa IV, następna 
lekcja o podzielności. Uczniowie poznali tzw. "korytarzyko
wą” matode badania podzielności przez 3 w przypadku liczb 
dwucyfrowych (patrz podręcznik: Turnau, 1979). Następnie
rozwiązują samodzielnie zadanie:

Zbadać, czy liczba 117 jest podzielna przez 3.

Pojawiają sie dwa różne sposoby rozwiązania zadania:
(1) tworzenie sumy cyfr liczby,
(2) stosowanie metody korytarzyków.
Autorzy sposobu (1) wyjaśniają, że 'pos^ePowaH  podobnie jak 
w poprzednich przypadkach: o podzielności liczby decydowała 
długość korytarzyka, która była sumą cyfr liczby. 
Postępujący według sposobu (2) protestują, wyjaśniając za 
pomocą rysunku (rys.7), że długością korytarzyka liczby 117
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jest liczba 1 1 + 7 ,  a nie - jak twierdza poprzednicy - licz
ba 1 + 1 + 7. Zwracając uwagę, że interesuje nas nie cyfra 
dziesiątek, a liczba, która wskazuje, ile wszystkich 
dziesiątek "znajduje sie” w danej liczbie; dla liczby dwucy
frowej liczba dziesiątek i cyfra dziesiątek sa takie same, 
natomiast dla liczb trzycyfrowych i większych tak nie jest. 
Uczniowie po dyskusji odrzucają sposób (1) jako niepoprawny, 
akceptując sposób (2).

Porównajmy sposoby (1) i (2). Pierwszy z nich to stoso
wanie klasycznego kryterium (suma cyfr), drugi przeciwnie - 
nie stosowanie tego schematu. Gdybyśmy oceniali tylko 
końcowy rezultat pracy dziecka, uznalibyśmy, że w pierwszym 
przypadku uczniowie podali od razu właściwe rozwiązanie, w 
drugim tylko sie do niego przybliżyli. Sa to tylko pozory. 
Właśnie uczniowie, którzy stosowali schemat o sumie cyfr, 
nie postępowali poprawnie, gdyż bezkrytycznie, bezpodstawnie 
uogólniali na wszystkie liczby naturalne rezultat, do jakie
go doprowadziła metoda korytarzykowa w odniesieniu do szcze
gólnej klasy liczb dwucyfrowych. Nie pamiętali jednak o 
metodzie, która do tego rezultatu doprowadziła. Natomiast 
postępowanie (2) świadczy o tym, że cześć uczniów zrozumiała 
- bo odpowiednio zastosowała - właśnie sama metode koryta
rzykowa. Ci uczniowie — w odróżnieniu od tych, którzy obrali

3 Ą

Rys . 7
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sposób (1) — uogólnili to, co było istotne w rozważanych
przez nich wcześniej przykładach: uogólnili metode, a nie
tylko uzyskany pierwotnie dla liczb dwucyfrowych rezultat, a 
priori może nie nadajacy sie do szerszego zastosowania.
Przykład 16. Lekcja w klasie VII na temat : Rozwiązywanie 
nierówności kwadratowych.

Po przypomnieniu sposobu rozwiązywania równań kwadrato-2wych na przykładzie równania- x = 4, uczniowie otrzymali do 
samodzielnego rozwiązania zadanie:

Rozwiąż nierówność xz< 4.
Uczniowie postępowali różnie:
- Ci, którzy poprzednio rozwiązywali równanie algebraiczne, 
próbowali podobnie rozwiązać nierówność;
- Kilku innych uczniów odczytało poprawnie rozwiązanie 
nierówności z wykresu funkcji y - xz.
- Pozostali uczniowie natychmiast pod nierównością x*<4 
napisał i

x < 2 lub x < -2,
a potem

x < 2.
nauczycielka poprosiła, by uczniowie siedzący w tej

samej ławce porównali swoje rozwiązania. V chwile później -
Bogdan, uczeń z ocena bardzo dobra z matematyki, który jako

orozwiązanie nierówności x < 4 otrzymał zbiór liczb mniej
szych od 2, powiedział głośno: ”Ja otrzymałem inny zbiór niż 
kolega; na dodatek jak wezme -4 z tego zbioru, to (-4) =
16, a wiec ta liczba nie spełnia nierówności, czyli mam 
źle”. Bogdan wyjaśnił, dlaczego wziął pod uwagę liczbę -4. 
Otóż jego sasiad otrzymał jako rozwiązanie zbiór liczb 
większych od -2 i mniejszych od 2; chciał wiec sprawdzić, 
czy jakaś liczba naleźaca do jego rozwiązania, a nie
naleźaca do rozwiązania kolegi - spełnia wyjściowa 
ni erównoś ć.

Nauczyciel zaproponował sprawdzenie rozwiązania
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2-nierówności x < 4 przez podobne postępowanie, które dopro-
2wadziło do rozwiązania równania x - 4. Podzielono tablice 

na dwie części — na jednej z nich zapisywano, numerując je, 
poszczególne kroki rozwiązania nierówności. Otrzymano
rozwiązanie różne od tego, które pierwotnie podał Bogdan. 
Nauczyciel zwrócił uwagę, że błąd został wyjaśniony i odpo
wiedź poprawiona przez zastosowanie tej samej metody, którą 
stosowano przy rozwiązywaniu równania. Następnie na polece
nie uczniowie sporządzili plan lekcji. Na jej zakończenie
poproszono Bogdana o przypomnienie, jak rozwiązywał

2nierówność x < 4 na początku lekcji. Uczeń powiedział, że 
podał odpowiedź podobną do odpowiedzi w zadaniu podobnym. Na 
pytanie, czy wolno nam tak postępować, Bogdan, który 
popełnienie błędu traktował jako osobistą porażkę, odpowie
dział: "Jeżeli podamy wynik zadania tylko na podstawie roz
wiązania zadania podobnego, to musimy bardzo dokładnie spra
wdzić, czy nie jest on błędny, bo bardzo łatwo sie pomyl.ić w 
takich przypadkach".

Przykład 17. Lekcja w klasie II liceum ogólnokształcącego 
(klasa o profilu matematyczno -fizycznym). Temat: Vłasności 
ciągu geometrycznego.

Na początku lekcji przypomina sie definicje ciągu aryt
metycznego i geometrycznego, a także podaje sie przykłady i 
kontrprzykłady każdego z tych typów ciągów. Następnie ucz
niowie otrzymują kartki z przykładami ciągów (przykłady te 
znajdują sie także na tablicy);

(1 ) 4, o i 1 12 » li 5 , 4 ,
1 1 
ÏÏ* ÏÏÏ * * •

(2) -4, 1 10 1 1 i i 
“ 4* 8

1
' ~ 16

(3) -3, 6, -12, 24, -48 . . .

(4) 1
s*

2 4 8 16 
S* 2 * 5> “ 5»

32
T  ‘ * *

(5) -3, “3, -3, -3, -3 . . .

(6) 1
• S 1

2 4
' S* “ Ï» “

8 16 
Î» “ “5*

32
* T  *
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( 7)  4 , 7 , -  i ,  3,  -  I ,  „ O, 5.

Zadaniem uczniów jest sprawdzenie, które ciągi sa, a 
które nie sa geometryczne, a także wskazanie pierwszego 
wyrazu oraz ilorazu ciągu, o ile jest on geometryczny. Wyni
ki sa zapisane na tablicy obok poszczególnych przykładów 
ciągów. V dalszym toku lekcj i nauczyciel mówi :

Wiemy już, od czego zależy monotoniczność ciągu arytme

tycznego (tu uczniowie przypominają odpowiednie twier
dzenia.). Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, 
kiedy d a g  geometryczny jest rosnący,a kiedy malejący. 
Przemyślcie odpowiedź na to pytanie.

Uczniowie pracują samodzielnie. Po jakimś czasie zgłaszający 
sie do odpowiedzi formułują stosowne twierdzenia (poprawne). 
Sprawdza sie, posługując sie tymi twierdzeniami, monotonicz
ność wypisanych na tablicy (i na kartkach uczniów) ciągów.

Rozmowa z niektórymi uczniami, jaka przeprowadził opie
kun grupy studentów hospitujących lekcje, ujawniła różne 
podejścia uczniów do badania monotoniczności ciągu geometry
cznego. Oto dwa z nich:

Podejście I: Uczeń przypomina sobie warunek na to, kiedy
ciąg arytmetyczny jest rosnący (malejący) i bezpośrednio 
P9 tym formułuje warunek: "Jeśli iloraz ciągu geometrycznego 
jest dodatni, to ciąg ten jest rosnący". W rozmowie do
chodzi do wyjaśnienia błędu.

Podejście II: Uczeń analizuje podane przykłady ciągów geo
metrycznych w następujący sposób: rozpatruje przykład (1) i 
obok niego zapisuje "a^ < 0 ,  q > 0 — ciąg rosnący".

Obserwator zwraca uwagę, że uczeń nie kontynuuje analizy 
Przykładów. Pyta ucznia, czy znalazł już odpowiedź na pyta
ne, od czego zależy monotoniczność ciągu geometrycznego. 
Uczeń odpowiada (po cichu): "Jeżeli pierwszy wyraz ciągu
jest dodatni i iloraz ciągu jest dodatni, to ciąg geometry
czny jest malejący; jeśli zaś pierwszy wyraz ciągu jest
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1

ujemny i iloraz jest dodatni, to ciąg jest rosnący"
Oczywiście obydwa podejścia prowadza do fałszywych 

twierdzeń. V pierwszym podejściu uczeń sformułował warunki 
dotyczące monotoniczności ciągu geometrycznego analogicznie 
do znanych mu twierdzeń o ciągu arytmetycznym; nie sprawdza 
jednak, czy te twierdzenia sa prawdziwe. V drugim - uczeń 
uogólnił pojedynczy przykład i nie traktował tego 
uogólnienia jako hipotezy, której prawdziwość należy spraw
dzić, choćby tylko empirycznie.

Odnotujmy fakt, że to, co było w tej lekcji najbardziej 
interesujące z punktu widzenia metody matematycznej: różne
postawy uczniów wobec tego samego zadania — nie było w ogóle 
dyskutowane w klasie. Nauczyciel stworzył potencjalnie dobra 
sytuacje dydaktyczna, pozwalajaca na ujawnienie błędów meto
dy, ale niestety zupełnie jej nie wykorzystał. Błędy nie 
zostały ujawnione, pozostały dla reszty klasy w ukryciu. Cel 
merytoryczny (twierdzenie o monotoniczności ciągu geometry
cznego) przesłonił całkowicie cel kształcący.

Przykład 18. Lekcja w klasie VII na temat: Prostokąty podob
ne. Uczniowie znaja już definicje figur podobnych z 
wcześniejszych lekcji. Celem lekcji, która poniżej opisze, 
jest sformułowanie tzw. cechy podobieństwa prostokątów.

W pracy w klasie nad tyra zagadnieniem można wyróżnić 3 
et epy.

Etap 1. Na tablicy wywieszono plansze, na której sa rysunki 
figur podobnych, a także takich, które nie sa podobne. Nau
czyciel zapowiada: zajmiemy sie teraz rozpoznawaniem, czy
wśród narysowanych tu figur znajdują sie figury podobne. 
Uczniowie wskazują dwa koła, dwa kwadraty, jako pary figur 
podobnych, na żądanie uzasadniając swoje odpowiedzi. Nauczy
ciel zadaje dalsze pytanie: czy wśród prostokątów na planszy 
sa prostokąty podobne; czy sa pary prostokątów, które nie sa 
podobne? Uczniowie wskazują przykłady i kontrprzykłady.

Etap 2. zaczyna sie od następującego monologu nauczyciela:
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Dzisiaj poznamy inny sposób badania, czy dwa prostokąty sa 
podobne, inny niż ten, jaki wskazuje definicja figur podob
nych. Chodzi o coś podobnego jak przy badaniu podzielności 
liczb np. przez 3. Najpierw wykonywaliście dzielenie liczby 
przez 3, żeby sprawdzić, czy jest ona podzielna przez 3. 
Później poznaliście inny prostszy sposób rozstrzygania, czy 
liczba jest podzielna przez 3. Jaki to sposób? (Tu zgłasza 
sie uczeń, przypominając ceche podzielności przez 3.) Teraz 
spróbujmy odkryć jakiś łatwiejszy sposób sprawdzania, czy 
dwa prostokąty sa podobne. Zastanówcie sie. Po chwili jeden 
z uczniów zgłasza propozycje: "Jeśli suma boków w jednym 
prostokącie dzieli, sie przez sumę boków w drugim 
prostokącie, to te prostokąty sa podobne. Na przykład pros
tokąt o bokach 9, 4 oraz prostokąt o bokach 7, 2 nie sa 
podobne, bo 13 nie dzieli sie przez 9”. Reakcja nauczyciela 
sprowadziła sie do stwierdzenia: "Ale chodzi o to, aby pros
tokąty były podobne”.
Etap 3. otwiera nauczyciel pytaniem: ”Jaki inny warunek 
moglibyście podać?” Nauczyciel naprowadza na porównanie 
długości boków prostokąta. Dochodzi do sformułowania 
Zadanego warunku.

Oczywiście, najbardziej interesuje nas tu zacytowana 
wyżej propozycja ucznia. Jak ona powstała? Być może, uczeń 
szybko (bez wnikania w istotę tego, co to znaczy, że dwie 
figury s a  podobne) chciał zgadnąć, i to możliwie dobrze, co 
nauczyciel chciał mu zasugerować. "Podpowiedz” mógł zrozu
mieć zbyt dosłownie, i przez analogie do badania 
podzielności przez 3 - sformułował warunek, który 
uwzględniał tworzenie sumy długości boków prostokąta oraz 
podzielność. Jeśli oceniamy wypowiedź ucznia dosłownie, to

N.

musimy uznać, że sformułowane przez niego twierdzenie jest 
fałszywe. Nie można jednak wykluczyć, że propozycja ucznia 
powstała na drodze rozumowania, z którego wnioskiem nie jest 
dosłownie to, co wypowiedział uczeń. Otóż uczeń mógł rozumo—
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wać w następujący sposób: założył, że prostokąt o bokach a’, 
b’ jest podobny do prostokąta o bokach a, ł> w skali k } skąd 
otrzymał warunek: ał = k-a oraz b’ - k-b. Chcąc uwzględnić
to, co sugerował nauczyciel, uczeń przekształcił warunek 
dotyczący długości boków prostokąta do postaci równości a’+ 
b ’-k'ia + b) , który odczytał tak, że suma a*+ b’ jest 
podzielna przez sumę a + b. Uczeń nie uświadomił sobie, że 
taka interpretacja otrzymanej równości jest możliwa tylko 
dla liczby k naturalnej. To, że nie sformułował swojej wypo
wiedzi w postaci implikacji: "Jeżeli dwa prostokąty są podo
bne, to suma długości boków jednego prostokąta jest podziel
na przez sumę długości boków drugiego prostokąta” , ale jako 
implikacje odwrotną, może świadczyć o tym, iż rozumie impli
kacje P * q jako p *=* q .

Niezależnie od tego, na jakiej drodze powstała propozy
cja ucznia, nauczyciel nie powinien jej lekceważyć. Mógł 
poddać pod dyskusje ocene warunku sformułowanego przez ucz
nia, sugerując zbadanie: 1) czy jest to zdanie prawdziwe, 2) 
czy można ten warunek uznać za rozstrzygający o 
podobieństwie prostokątów. Jest prawdopodobne, że ta dysku
sja doprowadziłaby do poprawienia wypowiedzi ucznia w 
pożądanym kierunku.

Reakcja nauczyciela na propozycje ucznia tu dyskutowaną 
jest przykładem błędu dydaktycznego, na który zwraca uwagę 
W. Zawadowski (1988). Folega ten błąd na tym, że nauczyciel 
lekceważy propozycje (wypowiedź) ucznia, oceniając ją jako 
negatywną, bez wnikania w intencje ucznia.

PrzyłcZad 19. Błąd, który poniżej przedstawię, związany jest 
z zadaniem z przykładu 3:

Wykazat, że jeśli a, b, c, d e (0,1), to spełniona jest 
nierówność:
(1 - a) ( 1 - b) (\ -cl (\ -d) > 1  - a -  b -  c -  d .
Zadanie rozwiązuje uczeń II klasy technikum hutniczo- 

mechanicznego. Uczeń zaczyna od nadania lewej stronie
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nierówności postaci sumy algebraicznej. Stwierdza, że otrzy
mana suma "jest taka długa, że nie wiadomo co z tym zrobić”. 
Mówi dalej: ”weżmy przykład” i wybiera:

a = 0,1, b = 0,3, c = 0,5, d * 0,9.
Podstawia wybrane wartości do nierówności w tezie twierdze
nia i konstatuje, że nierówność ta jest spełniona dla tych 
wartości. Kończy prace nad zadaniem stwierdzeniem: "Jeśli 
weźmiemy jakiekolwiek liczby z tego przedziału i podstawimy 
za a, b , c, d to nierówność ta zawsze bedzie prawdziwa”. Na 
pytanie, dlaczego uważa, że nierówność bedzie spełniona 
zawsze, uczeń odpowiada: "Wziąłem jakikolwiek przykład, nie 
wybierałem specjalnego, tylko taki, jaki mi pierwszy przy
szedł do głowy, a wiec dla dowolnie wybranego przykładu 
nierówność jest spełniona”. Tak wiec uczeń rozumie tu termin 
"wartości dowolne” jako konkretnie, losowo wybrany przykład, 
sadzać, że jeśli ten przykład - w omawianej sytuacji cztero- 
wyrazowy ciąg liczb dodatnich mniejszych od 1 - spełnia 
rozważany warunek, to ten warunek jest spełniony przez każdy 
inny układ liczb czyniacyc.h zadość warunkom zadania.

Przykład 20. Błąd, który tu opisze, pojawił sie w trakcie 
rozwiązywania przez uczennice szkoły podstawowej (klasy 
siódmej) następującego zadania:

Wybierz trzy dowolne, różne miedzy soba i różne od zera 
cyfry spośród cyfr od 1 do 9. Utwórz zbiór A liczb trzy
cyfrowych zapisanych przy pomocy tych cyfr. Wykaż,że w 
zbiorze A znajdują sie dwie liczby, których różnica jest 
podzielna przez 4.

W postępowaniu dziewczynki, Izy, której prace nad 
rozwiązaniem tego zadania obserwowano, można wyróżnić kilka 
etapów.
Etap 1. Iza zaczyna prace od stwierdzenia, że jeśli wybie
rzemy cyfry x, y, z, to przy ich pomocy możemy zapisać 6 
różnych liczb trzycyfrowych. Zapisuje to tak:

A s (xyz, xzy, zyx, zxy, yzx, yxz).
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Następnie przypomina sobie ceche podzielności przez 4. Zau
waża, w różnicach, o których mowa w zadaniu, beda ja
interesować tylko dwucyfrowe końcówki - wypisuje je.
Etap 2. Dalszy krok Izy to egzempl i f ikacja zbioru A przy 
wybranych cyfrach 1, 2, 3:

A = (123, 132, 231, 213, 312, 321) 
oraz różnic liczb należących do tego zbioru. Okazuje sie, że 
z sześciu wypisanych różnic dwie sa podzielne przez cztery, 
mianowicie: 231 - 123 = 108 oraz 312 - 132 = 180. Dziew
czynka podkreśla te różnice.
Etap 3. Iza wybiera teraz inna trójkę cyfr: 5, 7, 8 i w
zbiorze liczb trzycyfrowych utworzonych z tych cyfr wypisuje 
różnice, które sa utworzone według tej samej zasady jak 
’’dobre” różnice w poprzednim przykładzie. Ta zasada sprowa
dza sie do dwóch sposobów przedstawiania cyfr: albo (1)
cyfra jedności odjemnej przechodzi na cyfrę setek odjemnika, 
a pozostała grupa cyfr odjemnej: setki-dziesiatki staje sie 
w odjemniku grupa cyfr: dziesiątki—jedności (np. 231—123 =
108), albo (2) cyfra jedności odjemnej jest cyfra jedności 
odjemnika, cyfra setek odjemnej przechodzi na cyfrę 
dziesiątek odjemnika, a cyfra dziesiątek odjemnej staje sie 
cyfra setek odjemnika (np. 312-132 = 180). Iza powtarza te 
sposoby przestawiania cyfr jeszcze dwukrotnie: raz dla zbio
ru A utworzonego dla cyfr 1, 2, 4, drugi raz - dla cyfr 2, 
3, 5. I tu okazuje sie, że sposób (1) w obu przypadkach 
prowadzi do liczby, która nie jest podzielna przez cztery 
(241-124 = 117 oraz 523—352 = 271), natomiast sposób (2) 
daje w dalszym ciągu rezultat pozytywny. Każdy z tych 
pożądanych wyników dziewczynka oznacza symbolem *.

Etap 4. Po tych zabiegach uczennica stwierdza: "Na pewno
bedzie podzielna przez 4 różnica liczb xyz—yxz. V rzędzie 
jedności bedzie ta sama cyfra, natomiast wymieniać sie beda 
cyfry z rzędu setek i dziesiątek, np. przykłady * oraz inne: 
845-485 * 360, 973-793 = 180, 914-194 = 720”.
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Odpowiedź podana przez Izę nie jest, niestety, popraw
na. Przykłady, które ona rozpatrywała,.spełniają szczególny 
warunek, mianowicie cyfry setek i jedności liczb wybieranych 
jako odjemne sa tego samego stopnia parzystości. I tylko do 
tej klasy przykładów można odnieść końcowa odpowiedź. (Na
wiasem mówiąc, uczennica zapisywała liczby ze zbioru A nie
zgodnie z przyjęta konwencją notowania liczb w systemie 
dziesiątkowym - nie prowadziło to jednak do nieporozumie
nia). Błąd matodologiczny polega tu oczywiście na tym, źe 
uogólnia sie wynik po kilku przykładach i nie traktuje sie 
tego uogólnienia jako hipotezy, a jako wynik wystarczająco 
uzasadniony przez te przykłady.

Przykład 21. odnosi sie do zadania z poprzedniego przykładu. 
Rozwiązuje je Tadeusz — uczeń I klasy technikum mechaniczne
go.

Uczeń tworzy zbiór A dla wybranej trójki liczb 1, 2, 3. 
Oblicza kilka różnic liczb z tego zbioru, znajdując wśród 
nich różnice 123—231 podzielna przez 4. Następnie tworzy 
różnice liczb wybieranych z innych zbiorów typu A:

248—482=—234 ; 248-824=-576;
517-175=342;
124—412=—288;
523-235=288;
271—127=—144.

Po tych przykładach chłopiec stwierdza, że znalazł 
rozwiązanie zadania. Formułuje je w następujący sposób: 
Jeśli dla liczb a, b, c z treści zadania przyjmiemy a < b 
< c, to przez 4 jest podzielna jedna z różnic: abc—cab lub 
abc—bca. Uczeń dodaje jeszcze, że nie jest ważne z punktu 
widzenia podzielności przez 4, czy odejmuje sie liczbę cab 
od liczby abc, czy odwrotnie. Następnie sprawdza rozwiązanie 
na jeszcze kilku innych przykładach; w każdym przypadku 
otrzymuje wynik pozytywny.

Przedstawione powyżej rozwiązanie także nie jest poprą—
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wne. Różni się od rozwiązania podanego w przykładzie 20 
tylko tym, że uczeń proponuje' inny sposób przestawiania 
cyfr: albo cyfra jedności odjemnej przechodzi na cyfrę setek 
odjemnika, albo cyfra setek odjemnej przechodzi na cyfrę 
jedności odjemnika. Rozumowanie Tadeusza zawiera błąd meto
dologiczny tego samego typu, co rozumowanie przedstawione 
przez Ize z przykładu 20.
Przykłady 22.1-2-3. Trzej uczniowie: jeden z klasy VIII
szkoły podstawowej, drugi z I klasy technikum mechanicznego, 
trzeci z II klasy liceum ogólnokształcącego, rozwiązują, 
niezależnie od siebie (w różnym czasie), to samo zadanie 
(rozważane już w przykładzie 5):

Dla dowolnych odcinków a, b na płaszczyźnie znaleźć 
zbiór środków wszystkich odcinków XY takich, że X należy 
do odcinka a, Y - do odcinka b.

Wszyscy zaczynają od badania przypadku odcinków 
równoległych rozłącznych. Mianowicie znajdują kilka punktów 
należących do szukanego zbioru, zauważają, że układają sie 
one współliniowo, po czym podają poprawną odpowiedź: szuka
nym zbiorem punktów dla takiego położenia odcinków danych, 
jest odcinek (rys.8). Nie uzasadniają tej odpowiedzi stoso
waniem jakiegoś twierdzenia. Następnie każdy z tych trzech 
uczniów zajmuje sie przypadkiem (lub przypadkami) odcinków 
nierównoległych. Sposób badania tej sytuacji jest u tych 
trzech uczniów podobny. Różnice dotyczą liczby przypadków, 
jakie uczniowie rozważają.
Przykład 22.1. Uczeń klasy ósmej rozważa przypadek tzw. 
ogólnego położenia odcinków danych (odcinki nierównoległe, 
nieprostopadłe, rozłączne). Wybiera 4 odcinki, których końce 
należą odpowiednio do odcinków a, b. Znajduje ich środki.^ 
Łączy tak otrzymane punkty kolejno odcinkami (rys.9). 
Stwierdza: "Tutaj otrzymamy linie łamana". Na uwagę obserwa
tora: "Ty znalazłeś środki kilku wybranych przez siebie
odcinków. Czy gdybym ja znalazła środki innych niż ty odcin-
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kôw, to otrzymałabym tę sama łamana?”. Uczeń odpowiada: 
"Pani dostanie inna łamana. Jej kształt zależy od tego, ile 
i jakie punkty wybierze się na danych odcinkach”

B

Przykład 22.2. Uczeń klasy I technikum wykonuje dwa poniższe 
rysunki (rys.10 - odcinki prostopadłe, rozłączne, rys.11 -

nieprostopadłe, nierównoległe, rozłączne. Następnie - bez 
dodatkowej uwagi ze strony obserwatora - stwierdza: "Szuka
nym zbiorem punktów jest łamana, której kształt zależy od 
ilości i położenia odcinków łączących”.
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Przykład 22.3, Uczeń II klasy liceum rozważa, oprócz wspom
nianego już przypadku odcinków równoległych rozłącznych, 
kolejno następujące położenia odcinków (rys. 12 i 13).

5.

b

Rys. 12 Rys. 13

Położenie z rysunku 12 uczeń bada tak jak poprzedni dwaj 
uczniowie: wskazuje kilka punktów poszukiwanego zbioru, 
łączy je kolejno odcinkami i podaje odpowiedź: ”Tu otrzymamy 
jakaś linie łamana”. W przypadku, gdy odcinki a, b sa iden
tyczne, podaje poprawna odpowiedź. Zdaniem: ”V większości 
przypadków beda to linie łamane” uczeń kończy samodzielna 
prace nad rozwiązaniem zadania. Na pytanie obserwatora: ”Czy 
swojej odpowiedzi jesteś pewien, czy tylko ci sie wydaje, że 
tak bedzie” uczeń odpowiada: "Jestem pewien, że tak bedzie. 
Jest rysunek - ja na tym rysunku to widzę. Nawet jeśli 
przyjmiemy, że moje pomiary sa niedokładne, to i tak bedzie 
to na pewno linia krzywa, a w przypadku odcinków 
równoległych — odcinek”. i.

Odpowiedź odnoszącą sie do przypadku odcinków 
nierównoległych, podana przez każdego z tych trzech uczniów, 
jest błędna. Bardziej niż sama odpowiedź interesuje nas 
jednak stosowana tu metoda badania. Jest nia empiria. Jej 
istotę określił uczeń II klasy liceum słowami : ”Jest rysunek 
-■ja na tym rysunku to ! widzę”. V przypadku, poszukiwania 
odpowiedzi do zadania przy, takim położeniu odcinków, prży 
którym nie sa one równoległe, metode, te-można nazwać empiria
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niezorganizowaną. Jej opis można ująć w następujący sposób: 
(a) wskazuje sie ciąg punktów P , P , P , . ' . p1 2  3 n

należących do poszukiwanego zbioru (każdy z tych punktów 
otrzymuje sie przez wybranie dowolnych punktów X , Y 
należących odpowiednio do danych odcinków AB, CD i wska
zanie środka odcinka XY);

( b) dostrzega sie, że punkty P , P , P . . . p nie1 2  3 n
ukladaja sie współliniowo;

(c) łączy sie te punkty odcinkami P P , P P , . . .P P ,1 2  2 3  n - t n
otrzymując łamaną jako odpowiedź do zadania.
Autorzy powyższego "rozwiązania” postępują tak, jakby 

byli pewni następującej zasady: Jeśli wskażemy kolejno kilka 
punktów P^, P^ , P3 , . . . p  należących do pewnej figury, 
to odcinki P P , P P , .P P zawierają sie w tej
f igurze.

Przykład 23. Student IV roku matematyki studiujący w trybie 
zaocznym - nazwijmy go S - rozwiązuje zadanie z przykładu 5 
(s. 94)
Faza 1. S decyduje sie na rozważenie odcinków równoległych o 
jednakowej długości (rys.14). Ustala punkt / w końcu odcinka 
b, rozważa odcinki o jednym końcu w punkcie Y, a drugim 
końcu należącym do odcinka a. Wskazuje środki takiego ”peku” 
odcinków (punkty te nie układają sie na prostej) i mówi: 
"Mam takie wrażenie, jakby tworzyła sie figura w kształcie 
elipsy” (rys. 15). Po chwili dodaje: ”To chyba jednak nie 
jest elipsa. Na pewno to bedzie linia krzywa ... raczej nie 
jest to linia prosta ... to jest raczej linia krzywa”. Teraz 
S rozważa odcinki o ustalonym końcu X w końcu odcinka a i 
drugim końcu należącym do odcinka b. Wskazuje środki 
odcinków XY (rys.16). Stwierdza: "Środek odcinków XY tym
razem będzie przebiegał także po podobnej krzywej. Tylko ta 
krzywa bedzie odwrócona jeszcze o 180°.
Faza 2. Następnie S zapowiada: "Spróbuje, to zrobić w
Układzie współrzędnych”. Wybiera odcinki prostopadłe o.
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różnej długości 
odcinków. Rozważa

i znów powtarza zabieg 
odcinki o ustalonym końcu

z ”pękiem” 
w punkcie K,

/

Rys. 14

Rys. 16

który jest górnym końcem odcinka b (rys.17). Tym razem używa 
jakby linijki (zgiętej kartki papieru) do wyznaczenia 
środków odcinków XY. (Otrzymuje punkty nie układające sie na 
prostej). Konstatuje: "Też wyszła jakaś dziwna krzywa”. 
Odwraca sytuacje, rozważając jako ustalony koniec odcinków 
typu YX "prawy” koniec odcinka a (rys.18). Punkty ułożyły 
sie w podobna jak poprzednio krzywa. S zauważa dalej: "Jeśli 
końce odcinków XY sa położone na odcinkach a,b, ale w tej 
samej odległości od początku układu współrzędnych, to środki 
takich odcinków beda leżały na prostej o równaniu y=x (za
znacza cześć takiej prostej - rys.19) ... Zaraz ... szukana
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figura nie bedzie nawet linia krzywa, tylko może jakaś fi
gura?” S stwierdza dalej, że jeśli punkt Y bedzie "wędrował”

Rys. 20

Po odcinku ł>, natomiast punkt X bedzie leża! w początku 
układu współ rzędych, to środki odcinków XY beda znajdować

-. >i '* ł *
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się na osi OY; będą tworzyły odcinek, którego jednym końcem 
jest początek układu współrzędnych, drugim środek odcinka b 
(pogrubia ten odcinek - rys.20). Podobnie będzie - stwierdza 
S - jeśli ustalimy punkt na odcinku b. Student dodaje: ”Vy- 
gladałoby na to, że pozostałe przypadki dadza punkty, które 
wypełnia w ten sposób tak utworzona figurę: z dwóch stron 
jest ona ograniczona odcinkami, a z dwu pozostałych - krzy
wymi” (rys.21). Następnie mówi: "Ciągle szukam takiego

Rys 21

położenia odcinków, żeby mi ta linia wychodziła jakaś znana, 
żeby można ja było ... nie wiem ... nazwać”. S pracuje jesz
cze kilka minut nad rozwiązaniem zadania rozważając przy
padki odcinków prostopadłych; jego odpowiedzi pokazują ry
sunki 22 i 23. Stwierdza.na koniec: "Muszę Już skończyć •••
nic innego nie wymyślę”

Na czym polega błąd w przedstawionym powyżej
rozwiązaniu? Oczywiście nie tylko na tym, że osoba s 
otrzymała krzywa w kształcie litery S jako poszukiwany zbiór 
punktów w przypadku odcinków równoległych. Najwaźniejsz3
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sprawa jest tu metoda poszukiwania figury, o której mowa w 
zadaniu. Przytoczyłam dość dokładnie pewne fragmenty

rozumowania, by podkreślić, że rozwiązujący zadanie nie 
wyszedł w zasadzie poza eksperyment fizyczny. Wystąpił tu 
pewien element pozytywny, jakim jest zorganizowana empiria, 
polegająca na rozważeniu rodziny odcinków typu XY, których 
jeden koniec jest ustalonym punktem jednego z danych 
odcinków, a drugi koniec jest zmiennym punktem drugiego 
odcinka. Jako zbiór środków takiej rodziny odcinków - S
otrzymał krzywą w kształcie tuku. Rezultat ten powstał w 
wyniku Jedynie obserwacji rysunku. Autor rozwiązania nie 
zadawał sobie w ogóle pytania o uzasadnienie tego wyniku 
środkami matematycznymi. Uznał go za obowiązujący i 
wykorzystywał w badaniu różnych położeń danych odcinków. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że student S wprowadził układ 
współrzędnych dla badania przypadku odcinków prostopadłych, 
ale nie stosował analitycznej metody badania, która - gdyby 
Js wykorzystano - prawdopodobnie pozwoliłaby na otrzymanie 
Poprawnego rozwiązania zadania pomocniczego: Dany jest
odcinek a oraz punkt A, nie ( należący do tego odcinka. 
Wyznaczyć zbiór środków odcinków AX, gdzie X jest punktem 
ścinka a .

Powyższy opis 'postępowania osoby S skłania do
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postawienia pytania: w jaki sposób osoba kończącą już prawie 
studia matematyczne rozumie metodę matematyczna w 
rozwiązywaniu zadań geometrycznych? Badania prowadzone w 
U.S.A. przez A.S. Schoenfelda (1982) wskazują na to, źe dla 
wielu studentów jedynym uzasadnieniem poprawności konstruk
cji geometrycznej jest wykonany przez nich rysunek. Obserwa
cje opisane w przykładach 22 i 23, jak i prowadzone przez 
Schoenfelda, ujawniają jakaś szczególna tródność w oderwaniu 
sie od empirii, tego naturalnego, wstępnego podejścia w 
rozwiązywaniu problemów geometrycznych.
Przykład 24. Matematyk M rozwiązuje to samo zadanie, które 
rozwiązywały osoby w przykładach 22 i 23.

Faza 1. M stwierdza: "Moje przekonanie jest takie, że 
poszukiwany zbiór punktów bedzie odcinkiem; znajdowanie 
środków odcinków powinno prowadzić do odcinka".

Faza 2. M kontynuuje: "Jeśli odcinki a i b sa 
równoległe, otrzymamy oczywiście odcinek” . Następnie rozważa 
przypadek odcinków nierównoległych i nieprostopadłych o 
wspólnym końcu. "Jeśli poszukiwana figura jest odcinek, o 
czym jestem przekonany - twierdzi M — to w tym przypadku 
jest nim środkowa trójkąta ABD wychodzącą z punktu A 
(rys.24). Jest to zbiór środków odcinków równoległych do 
odcinka FF”. Po chwili M odkrywa: "Nie - nie bedzie to odci
nek, bo jeśli weźmiemy druga środkowa jako odcinek 
rozważanego typu (np. środkowa wychodzącą z punktu F, to 
jego środek nie bedzie leżał na poprzedniej środkowej; 
środkowe trójkąta przecinają sie przecież w stosunku 1:2 
(rys.25)"

Faza 3. M zajmuje sie systematycznym badaniem przypadku 
odcinków z rysunku 24. Rozważa "pek" odcinków, których jed
nym końcem jest punkt D. Uzasadnia, korzystając z twierdze
nia o odcinku łączącym środki boków trójkąta, źe środki 
odcinków wyznaczają odcinek A^F^łrys. 26). Podobnie ustala 
pozostałe boki równoległoboku A^B^C^A (rys.27). Uzasadnia

128



także, że dowolny punkt wewnętrzny równolegioboku jest

8> 6

Rys. 25

środkiem odcinka typu XY. Przypadek tzw. ogólnego położenia 
odcinków danych sprowadza do już zbadanego. M kortczy 
rozwiązanie zadania sformułowaniem odpowiedzi: "Poszukiwana 
figura jest odcinkiem w przypadku odcinków równoległych, w 
pozostałych przypadkach jest równoległobokiem*.

B

Rys. 26

Odpowiedź jest poprawna, ale i tu, na pewnym etapie 
rozwiązania zadania, pojawił sie błąd wynikający z fałszywej 
analogii: odcinki dane - figury liniowe ... środki odcinków 
rozważanego typu wyznaczają figure liniowa (odcinek).Ta 
hipoteza okazała sie fałszywa. Zwróćmy jednak uwago na za
sadnicza różnice w postawie osoby M w porównaniu z postawa 
osoby s (przykład 23). Student S widział (dosłownie), że 
zbiorem środków odcinków, których Jeden koniec jest ustalo-
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nym punktem danego odcinka, jest krzywa (fragment "elipsy”) 
i na tym mylnym widzeniu poprzestał, nie szukając weryfi
kacji matematycznej swojej hipotezy. Matematyk także 
sformułował błędna hipotezę, ale natychmiast podjął jej 
weryfikacje środkami matematycznymi i odkrył swój błąd. Jego 
błąd "żył” tylko krótka chwile. Dodajmy, że sformułowanie 
fałszywej hipotezy nie jest błedem metodologicznym, Jeéli 
osoba rozwiązującą zadanie ma świadomość, że jest to hipote
za, która należy poddać weryfikacji - taka postawę obserwo
waliśmy właśnie u matematyka z przykładu 24.

V opisanych dotychczas przykładach stosunkowo łatwo było 
wskazać istotę błędu. Bywaja sytuacje, dla których odpowiedź 
na pytanie, na czym polega błąd, nie jest wcale oczywista. 
Ten drugi typ sytuacji ilustruje poniższy przykład.
Przykład 25. Uczniowie klasy siódmej rozwiązują następujące 
zadanie:

Wskaż na siatce sześcianu (rys.28) punkt symetryczny do

ounktu a względem środka symetrii sześcianu.

Oto jedno z rozwiazart:
Uczeń zaczyna od wskazania przeciwległych ścian przez 

wyobrażenie sobie "składania” siatki, (traktuje zakreskowana 
ścianę jako dolna podstawę sześcianu). Wprowadza oznaczenia 
jak na rysunku 29. Potem zauważa: ściany oznaczone numerami 
3 i 3 ’ sa symetryczne względem środka sześcianu, bo sa prze-
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ciwległe. Te ściany sa też symetryczne na płaszczyźnie 
względem punktu c (rys.30). Wystarczy znaleźć obraz punktu 
aw symetrii względem punktu c (jest to punkt a’) i to bedzie 
ounkt symetryczny do punktu a względem środka sześcianu.

Rys. 29

a 1--------------

- 3

zx AC'. 0 
UJ V

3 '
—  ■* ia

Rys. 30 Rys. 31

Odpowiedź ucznia nie jest poprawna: po ’’złożeniu” 
siatki sześcianu punkty a oraz a' beda należeć do tej samej 
ściany sześcianu (przy proponowanym przez ucznia ustawieniu 
sześcianu - do dolnej podstawy), a wiec punkt a' nie spełnia 
warunków zadania. Rozwiązanie jest błedne, ale nie można 
odmówić inwencji Jego autorowi; trudne zadanie przestrzenne, 
wymagające geometrycznej wyobraźni, sprowadził do zadania na 
płaszczyźnie. Poszukiwany punkt wskazuje rysunek 31: punktem 
symetrycznym do punktu a względem środka symetrii sześcianu 
jest punkt Odpowiedź,' jaka uzyskał uczert, jest * wynikiem 
niepoprawnego rozumowania.
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Nie zmieniając głównej idei rozwiązania ucznia, a jedy
nie nieco ja formali zujac, moglibyśmy to rozumowanie ująć w 
następujące punkty:
'1) W transformacji T "składania” siatki każdemu punktowi 

siatki sześcianu (jako figurze na płaszczyźnie) odpowia
da (przy wybranym ustawieniu sześcianu) punkt brzegu 
sześcianu. Jednocześnie każdemu kwadratowi siatki 
sześcianu w tej transformacji odpowiada ściana sześcianu 
wyznaczona przez ten kwadrat.

(2) W symetrii S (o — środek symetrii sześcianu) obrazem 
każdej ze ścian sześcianu jest przeciwległa ściana. 

f3) V symetrii obrazem ściany odpowiadającej w transfor
macji T kwadratowi ”3” jest ta ściana, która odpowiada w 
transformacji T kwadratowi ”3'”.

•4) Siatka kwadratu (jako figura płaska) ma środek symetrii 
(punkt c). V symetrii Sc obrazem kwadratu "3” jest kwad
rat ”3'”.

(o) Punkt a (należący do kwadratu ”3”) jest symetryczny do 
punktu a' (należącego do kwadratu ”3'”) względem punktu 
e.

(6) Punkty odpowiadające transformacji T punktom a oraz a' 
są symetryczne względem punktu o.
Prezentując swoje rozwiązanie uczeń nie używał, 

oczywiście, terminu "transformacja f". Ideę tej trans
formacji (choć przwdopodobnie nie w pełni uświadomioną) 
sygnalizował stwierdzeniem, że wyobraża sobie "składanie 
siatki" i wskazaniem ścian sześcianu odpowiadających w 
tym składaniu poszczególnym kwadratom siatki. Gdyby 
rozumowanie ucznia nie odbiegało w swojej istocie od 
przedstawionego powyżej, co jest prawdopodobne, to czy 
moglibyśmy je uznać za nielogiczne? Jest ono poprawne aż 
do punktu (5) włącznie. Fałszywe jest "jedynie* zdanie 
(6). Znaczy to, że wniosek (6) powstał w wyniku 
uwzględnienia - oprócz punktów od (1) do (5) - jakiejś 
nieujawnionej, błędnej koncepcji ucznia. Ma czym ona 
Polega?



V wykryciu istoty błędu może nam pomóc poniższy gra
ficzny schemat rozumowania ucznia (rys.32). Ten graf, być

Rys. 32

może lepiej niż werbalny opis, prezentuje czynności myślowe 
które uczeń wykonał w trakcie rozwiązywania zadania; falista 
strzałka wskazuje, że punkty odpowiadające w transformacji T 
punktom a i a' (punkty i, i') są symetryczne względem środka 
symetrii sześcianu.

Możliwe są co najmniej dwa różne sposoby wyjaśnienia, 
jaki mechanizm myślowy doprowadził ucznia do końcowego 
stwierdzenia.
I. Jeden z matematyków, który zapoznał sie z omawianym tu

133



rozwiązaniem, stwierdził: istotna przes>anka do
formułowania przez ucznia końcowego wniosku jest przeko
nanie o tym, że przekształcenie geometryczne {tu 
składanie siatki) zachowuje środek symetrii figury.

II.Inne wyjaśnienie przedstawionego powyżej grafu rozumowa
nia przyjmuje za punkt wyjścia fakt, że uczeń wyraźnie 
zwrócił uwagę na następująca własność: V symetrii
obrazem kwadratu ”3” jest kwadrat *3'” , i jednocześnie w 
symetrii Sq obrazem ściany sześcianu odpowiadającej kwad
ratowi ’,3,ł jest ściana odpowiadająca kwadratowi “3'”. 
Spostrzeżenie to nie odgrywa istotnej roli w rozumowaniu, 
którego podstawa byłoby uznanie środka symetrii figury za 
niezmiennik przekształcenia geometrycznego. To 
spostrzeżenie ucznia stanowiłoby natomiast istotny ele
ment jego rozumowania, postępował według schematu, który 
przy pewnym uproszczeniu sprowadza sie do implikacji: 
Jeśli zarówno w przekształceniu P^ , jak i w 
przekształceniu , obrazem figury C jest figura f ' , to 
te dwa przekształcenia sa zgodne w każdym punkcie figury 
f. (Oczywiście w analizowanej sytuacji przekształcenie P^ 
= S , = S nie sa określone w tym samym zbiorze
punktów; uczeń mógł niejako utożsamiać siatkę sześcianu z 
jej obrazem w transformacji T, tj. powierzchnia 
sześcianu.)

Która z tych dwu interpretacji błędu przyjąć? Być może 
bardziej prawdopodobne jest wyjaśnienie opisane tu jako 
pierwsze. Przemawiałyby za tym argumenty narzucającej sie 
przyczyny wytworzenia sie schematu myślowego przyjętego za 
istotę błędu ucznia. Ta przyczyna mogłaby być mianowicie 
konsekwencja tego, że każde z przekształceń geometrycznych 
omawianych dokładniej w szkole podstawowej zachowuje środek 
symetrii figury (jako przekształcenie afiniczne). Może to 
spowodować utrwalenie sie poglądu ucznia, że środek symetrii 
figury jest niezmiennikiem każdego przekształcenia geomet
rycznego. Składanie siatki sześcianu jest właśnie przykładem
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transformacji, która tej własności nie posiada, ale uczeń 
(klasy siódmej) nie zdaje sobie z tego sprawy.

Podstawa drugiego z tych biednych schematów
myślowychmoże tkwić w globalnym ujmowaniu przekształcenia 
geometrycznego (obraz figury). To z kolei może być spowodo
wane ogólniejsza trudnością, mianowicie ujmowaniem figury 
jako formy przestrzennej, a nie mnogościowo - jako 
nieskończonego zbioru punktów. Na te trudność,obserwowana 
nie tylko u uczniów, zwraca uwagę Z. Krygowska w artykule 
"Zrozumieć błąd w matematyce”, gdzie ilustruje ja odpowied
nim przykładem z materiału szkoły średniej (Krygowska, 
1988a).

Oczywiście, błąd ucznia mógł być spowodowany 
stosowaniem któregoś ze schematów I, II, być może "działały” 
obydwa te schematy na raz, nie jest też wykluczone, że 
został on spowodowany jeszcze inna trudnością-

Spójrzmy na opisany powyżej błąd z punktu widzenia 
nauczyciela. Jak mógłby on zareagować? Oczywiście, łatwo 
jest przekonać ucznia, .że jego rozwiązanie nie jest 
poprawne. Można to sprawdzić empirycznie; tak właśnie 
postąpił nauczyciel na lekcji, na której ten błąd sie 
pojawił. Jak jednak uświadomić uczniowi istotę popełnionego 
błędu? To jest już trudne i chyba niemożliwe do 
przeprowadzenia na jednej lekcji, z wielu zresztą powodów. 
Po pierwsze - sam nauczyciel musiałby dokładniej poznać 
trudności ucznia, których ten błąd jest przejawem; potrzeba 
na to czasu i wcale niełatwej umiejętności określania istoty 
niepoprawności rozumowania. Po drugie — w omawianym 
przypadku nie można liczyć na to, że w wyniku zadawania 
dodatkowych pytań dowiemy sie od ucznia, na czym jego 
trudność polega; pewnych elementów rozumowania uczeń sam 
sobie nie uświadamia, mogą one tkwić głęboko w jego 
intuicji. Po trzecie wreszcie - nauczyciel napotyka na 
jeszcze inne ograniczenie możliwości takiej reakcji na błąd, 
która uwzględniałaby wszystkie elementy proponowanego przez
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Bookera cyklu poprawy błędu (zobacz strona 81). Gdyby nawet 
nauczyciel szybko zorientował sie w istocie błędnej 
koncepcji ucznia, to głębsze uświadomienie jej autorowi 
(oraz innym uczniom w klasie) rozwiązania leżałoby częściowo 
poza sfera możliwości nauczyciela. Otóż gdyby błąd ucznia 
spowodowany był przekonaniem, że każde przekształcenie 
geometryczne zachowuje środek symetrii figury, to dla zmiany 
tego przekonania należałoby w pewnym sensie rozszerzyć 
program: najpierw skonstruować, a potem przeanalizować z 
uczniami przykłady przekształceń, które nie zachowują środka 
symetrii figury. Jeden przykład nie musiałby zmienić poglądu 
ucznia. Do tego zagadnienia należałoby wracać kilkakrotnie, 
a na to potrzeba dodatkowego czasu.

Tak wiec przykład 25 ujawnia ograniczenia możliwości 
nauczyciela w zakresie terapii błędu, w szczególności 
podnoszona przez H. Radatza (1985) trudność w określaniu 
istoty błędu w rozumowaniu. Jednocześnie przykład ten 
uświadamia nam błąd dydaktyczny (twórców programu nauczania 
matematyki i autorów podręczników do szkoły podstawowej), 
który można by - używając terminologii H. Freudenthala 
(1988) - zaliczyć do kategorii "systemu nauczania 
zawierającego błędy lokalne”. Przypomnijmy: każde z 
przekształceń omawianych programowo w szkole podstawowej 
zachowuje środek symetrii figury. Zwrócenie uwagi na te 
własność przy okazji omawiania niektórych przekształceń, 
przy jednoczesnym braku przykładów przekształceń, które tej 
własności nie posiadają, może doprowadzić powstania u ucznia 
fałszywego uogólnienia: każde przekształcenie geometryczne 
zachowuje środek symetrii figury. Innym błedem dydaktycznym 
omawianego rodzaju jest nie pokazanie uczniowi, że stad, iż 
obrazy figury f w przekształceniach P  ̂ i P0 sa identyczne 
nie wynika, iż przekształcenia i P9 sa identyczne.
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2.2 Przejdźmy teraz do syntetycznego spojrzenie na 
przedstawione przykłady błędów.

2.2.1. W punkcie 2.1 przedstawiłam 27 błędów 
popełnionych przez uczących sie matematyki - osoby na różnym 
poziomie wiedzy i doświadczenia matemetycznego. Komentarze 
towarzyszące opisom poszczególnych przykładów miały na celu 
wyjaśnienie, zrozumienie błędu, poprzez wskazanie 
przynajmniej, w niektórych przypadkach - hipotetycznej przy
czyny ich powstania. Ta analiza potwierdziła występowanie w 
rzeczywistości szkolnej zjawisk opisanych przez Z. Krygowska 
(1988a).
a) trudności w uczeniu sie matematyki - na różnym poziomie 

wiedzy - wywołane istnieniem różnych rzeczywistości mate
matycznych; ukazują je przykłady 2 (s. 90) i 3 (s. 92),

b) trudności w przezwyciężeniu w procesie uczenia sie 
matematyki sprzeczności, która przeciwstawia sprawność w 
stosowaniu procedur - jasnej świadomości faktów; opisują 
je przykłady 6 (s. 95), 7 (s. 98), .

c) trudność w ujmowaniu figury jako nieskończonego zbioru 
punktów (przykład 25).

2.2.2. Wśród analizowanych przykładów występują błędy 
dwojakiego rodzaju. Błąd pierwszego rodzaju, mówiąc jeżykiem 
pedagogiki, występuję wtedy, gdy "reprodukowana przez 
rozwiązującego zadanie wiedza jest niezgodna z prawdą", bądź 
"naśladowanie pewnych wzorów jest nieudane”. Chodzi o błędy 
w takich sytuacjach, kiedy uczeń sądzi, że stosuje 
definicje, twierdzenie czy algorytm, których sie uczył. 
Takie błędy występują często w rozwiązywaniu 
zadani a—ćwiczenia lub typowego zadania—zastosowania teorii 
(zob. Krygowska, 1977). Wskazują one na to, że poznane na 
lekcjach matematyki wiadomości uczący odtwarza w niewłaściwy 
sposób, np. zapominając o jakimś warunku definicyjnym czy 
niektórych założeniach. Tak jest w przykładzie 6 (s. 95), 
9dzie stosując warunek konieczny na istnienie ekstremum
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funkcji uczniowie zapominają, o zbadaniu1 istnienia 'pochodnej 
funkcji w tej dziedzinie. Błędom tego. rodzaju, przypisuje 
nazwę błędy reprodukcji wiedzy.

Z inna sytuacja mamy do czynienia wtedy, gdy osoba 
ucząca sie matematyki otrzyma do samodzielnego rozwiązania 
jakieś nietypowe zadanie i dla osiągnięcia sukcesu musi 
dokonać pewnego aktu twórczego, polegającego na wytworzeniu 
nowej własności poznanego pojęcia, nowego związku miedzy 
poznanymi pojęciami, na dostrzeżeniu możliwości zastosowania 
znanego faktu w innej sytuacji niż dotychczas rozważane, lub 
wreszcie na wytworzeniu nowej metody badania. Jest rzeczą 
naturalna, że w takiej sytuacji może pojawić sie błąd, np. 
sformułowane przez analogie twierdzenie może okazać sie 
fałszywe. Niektóre z takich błędów mogłyby być wykryte, 
gdyby rozwiązującego zadanie cechowała postawa autokontroi i. 
Jednakże technik autokontroli nasi uczniowie jeszcze sie nie 
dopracowali. Można postawić pytanie, czy w ogóle ich tego 
uczymy.

Większość błędów przytoczonych w poprzednim parag
rafie ma charakter błędów twórczości. Błędami reprodukcji 
wiedzy sa przykłady 1, 2, 4, 6, 7. Zarówno błąd reprodukcji 
wiedzy jak i błąd twórczości sygnalizuje często niewłaściwe 
rozumienie przez uczącego sie pojęć matematycznych, które 
poznawał w szkole. I to może być wspólra cecha błędów obydwu 
typów. Występuję także miedzy nimi różnica, która z punktu 
widzenia teorii nauczania, jaka jest konstruktywizm 
(Confrey, 1988; Kilpatrick, 1988), można by ująć w 
następujący sposób. Błędy twórczości w większym stopniu niż 
błędy reprodukcji . wiedzy ujawniają własna matematykę 
rozwiązującego zadanie, ukazują sens, jaki uczący sie nadaje 
poznanym przez siebie pojęciom. Dla wyraźnego uświadomienia 
sobie tego zjawiska porównajmy dwa przykłady. Błąd z 
przykładu 10 (s. 103) sygnalizuje, że uczeń A rozumie 
ekstremum funkcji tak, iż uznaje za prawdziwe zdanie:

Jeśli funkcje f^, g^oraz f2, g , określone w tej samej
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dziedzinie D, spełniają warunek:
9r1 przyjmują ekstremum w tym samym punkcie x e  D 

oraz 1 • •
f 2 * 9 2 Przyjmuj ̂ ekstremum w tym samym punkcie xe-u-,- 
to funkcje: £

^t+^2 oraz gi+g2 osiągają minimum w tym samym punkcie x q .

Jeden z błędów opisanych w przykładzie 11 (s. 104) wska
zuje na to, źe uczeń B rozumie ekstremum funkcji tak, iż 
uznaje za prawdziwe takie oto zcfanie:

Jeśli funkcje f , g mają wspólną dziedzinę D i fix) z gix) 
dla x e D oraz funkcja g osiąga minimum w punkcie x q e D, 
to funkcja f przyjmuje także minimum w punkcie x .

Zdanie, któremu uczeń A przypisuje ocene prawdy, nie musi 
być tak samo ocenione przez ucznia B, i na odwrót.

Jeszcze innym przykładem wskazującym wyraźnie na ist
nienie elementu osobistej, nie przekazanej przez nauczyciela 
wiedzy ucznia jest przykład 25. Uczeń klasy siódmej stworzył 
pewien nowy związek miedzy symetrią środkową na płaszczyźnie 
a symetrią środkową . w przestrzeni. Indywidualne 
rozwiązywanie przez uczniów odpowiedniego zadania w klasie 
pozwoliło ten błędny ' związek ujawnić. Odróżnienie błędów 
powstałych w akcie twórczym od błedówy które występują przy 
rozwiązywaniu typowych zadań, ma sens także z punktu widze
nia terapii błędów. Każdy z tych dwu ich typów wymaga - jak 
sądzę - innych zabiegów, mających na celu uświadomienie 
uczniowi istoty błędów.

2.2.3. Na błędy w matematyce - o czym już wcześniej 
wspomniałam — można popatrzeć z punktu widzenia podstawowych 
kategorii matematycznych, takich jak: pojęcie, algorytm,
dowód. W przedstawionej przeze mnie kolekcji przykładów 
znajdują sie błędy dotyczące każdej z tych kategorii. I tak 
— niektóre sygnalizują niewłaściwe rozumienie pojęcia (np. 
okręgu, nieskończoności, minimum funkcji), inne ilustrują 
niewłaściwe stosowanie algorytmu (przykłady 6, 7), jeszcze 
inne ujawniają niepoprawne rozumienie metody matematycznej

139



(tu dowodu twierdzenia). Błędy tej ostatniej grupy, 
najczęściej tu reprezentowanej, nazwałam błędami metodo
logicznymi. Zaliczam do nich przykłady od 12 do 23 włącznie.

Błędy każdej z powyższych trzech kategorii mogą wystąpić 
na różnych poziomach. Na przykład trudność w opanowaniu tego 
samego pojęcia, mianowicie nieskończoności, doprowadziła do 
błędu w rozwiązaniu zadania przez ucznia szkoły podstawowej 
(przykład 22.1 - odnoszący sie do zadania o zbiorze środków 
odcinków, s. 120), przez ucznia szkoły średniej (przykład 
22.3), jak również przez osobę kończącą już prawie studia 
matematyczne (przykład 5, s. 94). Błąd metody, polegający na 
nieostrożnej analogii, wystąpił u ucznia szkoły podstawowej 
(przykład 16, s. 111) u olimpijczyka (przykład 10, s. 103) 
oraz - na pewnym etapie rozwiązania zadania - matematyka 
(przykład 24, s. 128). Na uwagę zasługuje różnica postaw 
wobec zadania obserwowana u matematyka i ucznia. Matematyk, 
przyzwyczajony do kontroli swojego rozumowania, podjął wery
fikacje hipotezy sformułowanej na początku rozwiązania zada
nia środkami matematycznymi, w wyniku czego dostrzegł swój 
błąd, natomiast uczniowie prawdopodobnie w ogóle nie podej
mowali sprawdzenia swojego rozwiązania.

Przykład ten ilustruje różnice miedzy "błądzeniem” w 
czasie poszukiwania rozwiązania zadania, a bledem w 
rozwiązaniu zadania, na jaka zwraca uwagę Z. Krygowska 
(1977, S.131). Matematyk - w początkowej fazie rozwiązywania 
zadania "błądził”, bo sformułował przez nieostrożna analogie 
błędna hipotezę, ale ostatecznie przedstawił poprawne 
rozwiązanie zadania, a wiec nie popełnił błędu. Uczniowie 
popełnili błędy - przedstawili niepoprawne rozwiązania zada
nia.

Analiza błędów metodologicznych z zamieszczonej tu 
kolekcji sugeruje wyróżnienie kilku ich typów. Mianowicie 
przykłady ujawniają fakt, że w różnych sytuacjach uczniowie 
(nie tylko szkoły podstawowej) stosują następujące schematy 
myślowe:

140



(1) Jeśli kilka obiektów danej klasy posiada pewna wspólna 
własność, to tę własność spełniają wszystkie obiekty tej 
klasy. (O postępowaniu według takich schematów świadczą 
przykłady 12, 20, 21).

(2) Dla wykazania, że pewien warunek jest spełniony przez
każdy element pewnego zbioru A, wystarczy sprawdzić, 
że ten warunek jest spełniony przez jakikolwiek,
losowo wybrany element zbioru A (przykład 19).

(3) Jeśli zadanie B jest podobne do zadania A, to dla 
rozwiązania zadania B wystarczy przenieść wynik roz
wiązania zadania A (przykłady 14, 15, 16, 17: podejście 
I).
Postępowanie zgodne ze schematem (1) Z. Krygowska 

(1977) nazywa rozumowaniem empirycznym. W obrębię przykładów 
rozumowania podpadających pod ten typ można zauważyć jeszcze 
dwie różne postawy autorów tych rozumowań wobec zadania.

Zestawmy przykład 12 z przykładem 20. W pierwszym z 
nich uczennica klasy ósmej - Ewa - formułuje wzór na liczbę 
przekątnych wielokąta .na podstawie podanej liczby 
przekątnych dla przykładów dwu wielokątów; nie zadaje sobie 
pytania, czy inne wielokąty spełniaje podany przez nia wzór. 
W drugim przykładzie uczennica klasy siódmej - Iza - po 
rozważeniu jednego przykładu nie formułuje dostrzeżonej w 
nim własności jako ogólnej odpowiedzi, a traktuje ja jako 
hipotezę, która weryfikuje na innych przykładach; w wyniku 
tego zabiegu upewnia sie co do prawdziwości swojej hipotezy. 
Sadze, że zgodnie z terminologia N. Balacheffa (1987), 
postępowanie Ewy można by nazwać emplryzmem naiwnym 
iempirisme naïf), postępowanie Izy próba rozstrzygająca 
(experience cruciale). Dla tego ostatniego typu rozumowania 
istotne jest postawienie sobie pytania o uogólnienie, pyta
nia, czy inne obiekty z rozważanego zbioru spełniają taki 
sam warunek jak w wyjściowym przykładzie.

Innym, oprócz błędów metodologicznych typu (1), (2) i
( 3 ) , jest błąd polegający na utożsamianiu - w zadaniach
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geometrycznych - matematycznej metody badania z badaniem 
empirycznym. Polega ono na tym, że - na przykład - dla wyz
naczenia zbioru punktów na płaszczyźnie o pewnej własności 
uczeń wykonuje rysunek danej w zadaniu sytuacji, wskazuje 
kilka punktów, o których zakłada, iż spełniają warunki zada
nia, następnie obserwuje ich położenie, wreszcie odczytuje 
to, co widzi (w dosłownym sensie; np. punkty układaja sie 
jakby na półokregu), po czym wynik obserwacji przenosi na 
twory abstrakcyjne, ( np. twierdząc, że poszukiwany zbiór 
punktów tworzy półokrag). Istota błędu metody polega wiec na 
tym, że własność rysunku figury geometrycznej utożsamia sie 
z własnością samej figury. Przykłady błędów tego roazaju w 
rozwiązywaniu innych zadań, polegających na odczytywaniu 
własności figur płaskich i przestrzennych z ich reprezen
tacji rysunkowych na płaszczyźnie, opisuje B. Parzysz 
(1988).

2.2.4. Jakie mogą być przyczyny powstawania przynaj
mniej niektórych z opisanych tu bładów metodologicznych? 
Istota odpowiedzi na to pytanie zawarta jest w następujących 
słowach H. Freudenthal a : "Jeżeli uczeń popełni błąd, można 
zapytać, kto jest winien. Tradycyjnie odpowiedziałoby sie, 
że uczeń: przez lenistwo, roztargnienie, ignorancje, brak 
zdolności. Obecnie nikt nie zaprzeczy, że prawdziwym wino
wajca mogło być nauczanie. Nauczanie jest abstrakcja; uczeń, 
który popełnia błędy, jakie sa do zrobienia, robi to razem z 
tym, kto go uczy. Przynajmniej częściowo rola błędu ma 
związek z rola nauczającego w procesie uczenia sie” 
(Freudenthal, 1988, s.37). Dla uzasadnienia tego poglądu 
przedstawię opisy fragmentów lekcji w szkole podstawowej, 
hospitowanych przez pracowników Zakładu Dydaktyki Matematyki 
w ramach ćwiczeń praktycznych z dydaktyki matematyki, wska
zujące na popełniane przez nauczycieli błędy metodologiczne.

Przykład I. Lekcja w klasie VI na temat: Zastosowanie twier
dzenia Pitagorasa.
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Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup. Zadaniem każdej 
z nich jest obliczenie, długości przekątnej .kwadratu,.. gdy 
dana jest długość boku tego kwadratui Uczniowie .odczytu ja z 
tablicy dane dla swojej grupy, np. grupa *1 : ’długość boków 
kwadratu a) 3, b) 5. Nauczyciel pyta, w jaki: sposób można 
rozwiązać takie zadanie, zachęcając uczniów do zrobienia 
rysunku. Po chwili jeden z, uczniów odpowiada, że należy 
zastosować twierdzenie Pitagorasa do odpowiedniego trójkąta. 
Uczniowie pracują samodzielnie. V ich zeszytach pojawiają 
sie rachunki, na przykład:

.2 c 2 . e 2a = 5 + 5  J
d2 = 2 5 + 2 5
d2 = 50
d = / 50 (d oznacza długość przekątnej kwadratu).

V czasie pracy uczniów nauczyciel sporządzą na tablicy 
tabelkę:

a
długość boku kwadratu . 

d
długość przekątnej kwadratu

Po zakończeniu pracy reprezentanci poszczególnych grup 
wpisują wyniki do tabelki:

3 5 2 6 4 7 1 8

J18 jśiT 00 I72" {32" ^98 F j 128

Nauczyciel prosi następnie o przekształcenie liczi, 
wyrażających długość przekątnej tak, by pod znakiem 
pierwiastka występowała wyraźnie liczba 2. Z pomocą 
nauczyciela uczniowie dochodzą do żądanej postaci, np:

/ W  = /3~2~ = 3/2~.
Nowa posŁać długości przekątnych wpisana jest do tabelki:
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3 5 2- 6 4 7 1 8
frr (inr (5- (T T (32 f98~ f T fnnr
3(2" 5{T| 2(2 6(2 4(2 7(2 & 8f2"

Nauczyciel zadaje teraz pytanie: ”Co ciekawego można 
zauważyć w tej tabelce? Popatrzcie na liczby w pierwszym 
rzędzie i porównajcie je z liczbami w trzecim rzedzie”. 
Uczniowie odpowiadają: długość przekątnej kwadratu otrzymu
jemy mnożąc długość jego boków przez liczbę /~2. Jako odpo
wiedź na kolejne pytanie - Jak to zapisać ogólnie? - jeden 
ze zgłaszających sie uczniów zapisuje: d=af~2.

Jaka naukę może wynieść uczeh z tej lekcji? Może uważać 
(przykłady błędów potwierdzają te hipotezę), że jeśli do
strzeżemy jakaś wspólna narzucajaca sie własność kilku przy
kładów, to należy ja uznać za obowiązującą zawsze. Zwróćmy 
uwagę na to, że w rozważanej sytuacji można było doprowadzić 
do tego, by uczeń - kierowany odpowiednio przez nauczyciela, 
uświadomił sobie istotny powód, dla którego analizowana 
zależność przyjmuje taka właśnie postać. Zamiast wielu przy
kładów wykonywanych przez ucznia, nauczyciel może zrobić z 
uczniami jeden lub kilka, ale tak, by na nich pokazać istotę 
rachunku. Można było zrobić jeden przykład wspólnie, np. 
zapis d2 = 52 + 52 przekształcić na zapis:

d  =  /  5 2+ 5 2 , a następnie na d - /  2 - 5 2 oraz ostatecznie d 
= 5 ‘/~2 .Przeanalizowanie tego przykładu - uzyskanie odpo
wiedzi na pytanie, dlaczego występują tu liczby 5 oraz /~ 2 - 
prowadzić może do ’’zobaczenia”, że podobnie bedzie dla 
każdej innej długości bokti kwadratu; długość przekątnej musi 
być wyrażona przez długość boku kwadratu oraz liczbę f ~2 . 
Zwróćmy uwagę na to, że dopuszczenie, by uczniowie sami 
prowadzili rachunek tak, że doszli do zapisu d  = /5ÏÏ, sku-
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tecznie przeszkadza w dostrzeżeniu idei uzasadnienia wzoru d 
— a/ 2. To, co zrobił potem nauczyciel z ponownym doprowa
dzeniem liczby /5ÏÏ do postaci 5/“2, było już sztuczne; co 
wiecej, mogło wyzwolić u ucznia myśl, że on sam absolutnie 
nie wpadłby na taki właśnie sposób manipulowania liczbami.
Przykład II. Lekcja w klasie VI na temat: Zależność między 
liczba ścian, krawędzi i wierzchołków ostrosłupa.

Na polecenie nauczyciela uczniowie przypominają opisy 
ostrosłupa i graniastos łupa. Następnie otrzymują do 
rozwiązania zadania: Uzupełnij poniższa tabelkę (w oparciu o 
modele ostrosłupów i własne przemyślenia):

Wielokąt 
w podstawie 
ostrosłupa

I/o
liczba
w i erzchołków

Ko
liczba 
krawędź i

So
liczba
ścian

trójkąt 
czworokąt 
pięciokąt 
sześ c i okat

W wyniku samodzielnej pracy, polegającej na obserwacji mode
li, uczniowie uzupełniają powyższa tabelkę w następujący 
sposób:

Wielokąt 
w podstawie 
ostrosłupa

Wo
liczba
w i erzchołków

1 i czba 
krawędzi

So
liczba
ścian

trójkąt 4 6 4
czworokąt 5 8 5
pięciokąt 6 10 6
sześciokat 7 12 7

Na postawione im pytanie: "Co można z tej tabelki odczytać? 
Spróbujcie zapisać te spostrzeżenia, używając odpowiednich 
liter" -» jeden z uczniów odpowiedział: "Zauważyłem, że licz—
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ba ścian jest taka sama jak i liczba wierzchołków, tzn. że 
S = l/Q ”. Niedługo potem inny uczeń sformułował następny 
wniosek: ’’Liczba krawędzi w kolejnych wierszach jest o 2, 3, 
4, 5 itd. większa od liczby wierzchołków (i liczby ścian): 
K - W = n - 1, gdzie n oznacza liczbę boków wielokąta w 
podstawie ostrosłupa”. Jeszcze inny uczeń dodał: ’’Liczba 
krawędzi jest zawsze liczba parzysta” W wyniku zachęcania do 
dalszych poszukiwań, jeden z uczniów zgłasza inne swoje 
spostrzeżenie: ’’Jeżeli dodam do liczby wierzchołków liczbę 
ścian, to otrzymam wtedy liczbę większa o dwa od liczby 
krawędzi, więc bedzie SQ + W = + 2” .

Następnie nauczyciel mówi: "Sprawdźmy teraz, czy te 
własności sa również prawdziwe dla innych brył; zajmijmy sie 
mianowicie gran iastos łupami” i poleca wypełnienie podobnej 
tabelki dla graniastosłupów o podstawach takich jak w 
rozważanych wcześniej ostrosłupach. Sytuacja sie powtarza - 
w oparciu o modele uczniowie wypełniają tabelkę, a potem 
zgłaszają różne spostrzeżenia, wypowiadając je w taki 
sposób, jakby byli pewni, że odnoszą sie do wszystkich gra
niastosłupów w ogóle. Nauczyciel zachęca do wskazywania 
podobieństw i różnic we własnościach ostrosłupów i granias- 
t os łupów.

Pomysł lekcji jest ciekawy - uczniowie odkrywali intere
sujące twierdzenia. Ale oczywiście, tak jak i w poprzednio 
opisanym przykładzie, zasadne jest pytanie: na jakiej pods
tawie uznano, że dostrzeżona przez uczniów wspólna własność 
czterech przykładów ostrosłupów (graniastosłupów) odnosi sie 
do wszystkich figur tego rodzaju? Uczniowie wypełnili tabel
kę tylko na podstawie obserwacji modeli (empiria) i tak 
otrzymane wyniki analizowali z punktu widzenia posiadania 
wspólnej cechy. Dostrzegli takie cechy i sformułowali je 
ogólnie. Nauczyciel uznał je bez zastrzeżeń, nie poddał w 
wątpliwość tego, że inne przykłady rozpatrywanych 
wielościanów mogą nie spełniać tych warunków. Uogólnienie 
miało wiec charakter uogólnienia indukcyjnego.
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Poprzez pewien drobny zabieg dydaktyczny nauczyciel mógł 
spowodować, by podstawa formułowanych przez uczniów twier
dzeń nie była wyłącznie empiria (obserwacja modeli). Na 
przykład można było przed zadaniem pytania o wspólną 
własność czterech przykładów polecić dalsze wypełnianie 
tabeli, ale przy takich danych, przy których nie można już
odwołać się do modelu. Znalezienie liczb: ¥ , K , S dlao ’ oł o
ostrosłupa piećdzi es ieciokątnego, wyliczenie pozostałych 
wartości, gdy dana jest Liczba {/o=18, albo Kq=42, czy np.
S = 23, wymaga wyobrażenia sobie odpowiedniego ostrosłupa i 
liczenia w wyobraźni, dzięki którym to czynnościom tworzy 
sie ogólny sposób określania liczb żądanego w tabelce typu, 
a wiec prowadzi do wzoru w wyniku przeprowadzenia pewnego 
rozumowania.

Przykład III. Lekcja w klasie szóstej szkoły podstawowej 
na temat: Potęgowanie iloczynu.

Istotny fragment lekcji rozpoczyna sie od postawienia 
uczniom pytania: lak obliczyć {3 - 7)2?

Jeden z uczniów podaje odpowiedź: 21 . Nauczycielka
stwierdza poprawność odpowiedzi i zaraz potem dodaje: "Gdy
byśmy mieli większe liczby, to mielibyśmy kłopot z podnosze
niem iloczynu do kwadratu”.

Inny uczeń proponuje taki rachunek:
(3*7)2= 32 + 72= 9 + 49 = 58

Na polecenie uczniowie porównują ten wynik z liczbą 21 . 
Stwierdzają rozbieżność obydwu wyników, uświadamiając sobie, 
że równość (3-7)2= 32+72 jest zdaniem fałszywym. Następny 
uczeń zauważa: "Zamiast dodawać trzeba tam pomnożyć”. 1 znów 
autor propozycji porównuje przy tablicy wynik 3 *7 z liczbą 
21 . Tym razem uczniowie stwierdzają równość liczb. Nauczy
cielka podkreśla, że ostatni sposób obliczenia potęgi ilo
czynu jest poprawny.

Uczniowie otrzymują drugi przykład: Oblicz (2-11) .
”Popatrzcie, jak postępowaliśmy w poprzednim przykładzie".
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Wezwany uczeń odpowiada: ”Podnos i 1iśmy do potęgi pierwszy
czynnik, potem drugi czynnik, i mnożyliśmy otrzymane 
wyniki”.

3 i o 4Po wykonaniu obliczeń: (2*11) oraz ( ^ według
porzedniego sposobu, uczniowie formułują - na polecenie - 
twierdzenie o potęgowaniu iloczynu. Jeden z uczniów wypowia
da je w formie czynnościowej, a nauczycielka pisze na tabli
cy wzór (x-y)n = xn-yn. Zadaniem uczniów jest teraz znale
zienie w podręczniku wypowiedzianego przez nich twierdzenia, 
a następnie wskazanie założeń tego twierdzenia. Po wykonaniu 
dalszych dwóch przykładów: {11 -17)2 oraz (2-3-5)2, uczniowie 
rozwiązują zadanie: Z iloczynu potęg przejść do potęgi 
'loczynu :

Następnie nauczycielka zwraca uwagę na to, że przy 
potęgowaniu iloczynu czasem łatwiej jest wykonać najpierw 
mnożenie a potem potęgowanie, w innych zaś - łatwiej jest 
najpierw podnieść do potęgi poszczególne czynniki tego ilo
czynu, a następnie pomnożyć przez siebie otrzymane wyniki. 
Po tej uwadze uczniowie otrzymują do samodzielnego 
rozwiązania (poprzednie przykłady wykonano wspólnie) zada
nie: Oblicz:

( • ( i
4

5
) •

Po kilku minutach pracy jeden z uczniów podaje wynik: —1, 
który potwierdza kilku innych jego kolegów. Lekcje kończy 
podanie przez nauczycielkę zadania domowego: kilka 
przykładów (z podręcznika) na obliczenie potęgi iloczynów.

Znów mamy tu do czynienia z błedem metodologicznym 
popełnionym przez nauczyciela. Chodzi o uzasadnienie (wzoru) 
typu "empiryzm naiwny”. Zgodność wyników rachunku 32-72 oraz 
(3*7)2 uznano za podstawę do sformułowania twierdzenia: dla 
każdych liczb rzeczywistych a i  b oraz liczby naturalnej n
148



spełniony jest warunek:
t *  h \ n  n »fi \ a-b) = a ‘b

Wystąpił tu także drugi błąd metodologiczny, mianowicie 
postępowanie według schematu (3) ze strony 141. Wzór sfor
mułowany dla dwu czynników został przeniesiony na n 
czynników bez żadnego komentarza dotyczącego powodu, dla 
którego to jest możliwe.

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że nauczycielka w ogóle 
nie interesowała sie sposobem, w jaki uczniowie rozwiązywali 
ostatnie na lekcji zadanie. Szkoda, bo oprócz niebanalnych 
błędów rachunkowych można było zaobserwować, że uczniowie 
postępowali różnie: jedni od razu zapisywali iloczyn

jako potęgo

[(- § ) • ( - § ) • < • ( - ?  )]5
inni - jako iloczyn potęg

[( - I ) • ( - § )]5- [4 . ( - i )]5 .
Tę sprzyjającą sytuacje można było potraktowć jako punkt 
wyjścia do postawienia problemu uogólnienia twierdzenia' z 
dwu na dowolną liczbę czynników iloczynu.

W każdym wiec z opisanych trzech przykładów lekcji 
wystąpił błąd metodologiczny nauczyciela, polegający na 
stosowaniu błędnego schematu typu (1) lub (3) (str. 141). 
Oczywiście, obserwujemy także lekcje, na których wprowadzane 
w szkole podstawowej twierdzenia są dowodzone. Oto przykład.

Przykład IY. Lekcja w klasie siódmej na temat: Stosunek pól 
figur podobnych.

Po przypomnieniu przez uczniów definicji podobieństwa 
figur oraz warunku na podobieństwo dwu prostokątów, nauczy
cielka formułuje zadanie: <

Prostokąt a'6'c'd’ jest podobny do prostokąta abcd
* skali \ , W jakim stosunku pozostają pola tych4 J
prostokątów? 14q



Zachęca się uczniów do tego, by przewidzieli odpowiedź do 
zadania. Padaja propozycje:

Nauczycielka mówi: "Musimy sprawdzić, która z tych propo
zycji jest prawidłowa. Załóżmy, że kartka papieru, jaka 
każdy z was otrzymał na początku lekcji, to prostokąt a b c d . 

Jak otrzymać prostokąt a ’b ' c ’d'?” W wyniku zginania kartki 
uczniowie stwierdzają, że prostokąt a* b ’c ‘d' zmieści się
dokładnie 16 razy w prostokącie abcd. Zapisują:

Pn a'b'c'd' . P □ abcd
------------ = ^  ; ---------- —  = 16 .
PQ abcd  P□ a'b'c'cT

V dalszej części lekcji uczniowie pracują indywidualnie. 
Rysują (na papierze milimetrowym) prostokąty podobne do 
dowolnie przez siebie narysowanego, kolejno w skali: 4, 3,

W wyniku tej pracy powstaje tabelka (na tablicy i w ze
szytach uczniów):

Skala St osunek
podobieństwa
prostokątów

pól prostokątów

1 1
4 16
4 16

3 ; 9
2 i3 9

Nauczycielka zadaje pytanie: "Co można powiedzieć o stosunku 
pól prostokątów podobnych?" Wielu uczniów zgłasza się do 
odpowiedzi. Jeden z nich mówi: "Stosunek pól prostokątów
podobnych równa się kwadratowi skali podobieństwa". 
Następnie uczniowie dopisują na tablicy tezę twierdzenia do
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zapisanego przez nauczycielkę założenia: Prostokąty p i p2 

sa podobne w skali k.
Uczniom zadaje sie teraz pytanie, jak uzasadnić twierdze

nie, które jest wnioskiem z przykładów. Przez dłuższa chwile 
żaden z uczniów nie zgłasza propozycji. Nauczycielka zadaje 
wiec wiele pytań pomocniczych w rodzaju: ”Co wiemy o bokach 
prostokątów podobnych? Jak to zapisać? Mamy badać pola, jak 
obliczyć pola prostokątów?” Dochodzi wreszcie do zapisu:

P q  a'b'c'd' = a'b'-b'c' - ( k-ab) • ( k-bc) =
= k ?ab'bc = k ? Pg abcd.

Obserwator zwraca uwagę na to, że zainteresowanie uczniów w 
ostatnio opisanym fragmencie lekcji wyraźnie osłabło - od
czuwa zniecierpliwienie uczniów przedłużającym sie dialogiem 
z nauczycielem.

Końcowy fragment lekcji to stwierdzenie przez nauczy
ciela - w nawiązaniu do proponowanych wstepnie#przez uczniów 
odpowiedzi - że tylko jedna z tych odpowiedzi jest poprawna 
(miedzy innymi przez uświadomienie uczniom fałszywości zda
nia: stosunek pól prostokątów podobnych równy jest skali
podobieństwa) .

Z punktu widzenia metody matematycznej - lekcji opisa
nej w przykładzie IV nie można postawić takiego zarzutu jak 
lekcjom z przykładów I-III. Zastanówmy sie jednak, dlaczego 
uczniowie nie wykazywali zainteresowania dowodem twierdze
nia, w odkryciu którego aktywnie uczest ni czyi i c‘). Sadze, że 
można to wyjaśnić w następujący sposób:

Na wielu lekcjach matematyki wnioski, jakie formułowali 
uczniowie na podstawie obserwacji przykładów, były akcepto
wane przez nauczyciela, podobnie jak w przykładzie IV. Cza
sem, po sformułowaniu wniosku - przeprowadzane było jakieś 
ogólne rozważanie, które nauczyciel nazywał dowodem, innym 
razem takiego rozważania nie przeprowadzano. V tym pierwszym 
przypadku ogólne rozumowanie nie zmieniało postaci wniosku. 
Uczeń może wiec sadzić, że tzw. dowód narzucającego sie z
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przykładów wniosku jest pewnym dodatkowym zwyczajem, który 
niczego już zmienić nie może, a który wykonuje się z jakie
goś bliżej nieokreślonego powodu. Jest to niewątpliwie 
fałszywy obraz matamatyki. Dla uświadomienia sobie sensu 
prowadzenia dowodu uczeń powinien znaleźć się, i to nie raz, 
w takiej sytuacji, że wniosek z obserwacji kilku przykładów 
nie jest dla niego oczywisty - może się bowiem okazać, że 
sformułowany warunek nie jest spełniony dla innych
przykładów. Takie sytuacje pomogłyby uświadomić uczniowi to, 
czym jest sformułowany przez niego warunek. Należy go trak
tować jedynie jako przypuszczenie, że inne obiekty 
rozważanej klasy mogą go ewentualnie spełniać. Obserwacje 
wielu lekcji matematyki wskazują na to, że uczeń szkoły 
podstawowej, o ile w ogóle stawiany jest w takich otwartych 
sytuacjach, to dzieje się to bardzo rzadko.

Sadzę, że przykład IV uświadamia nam zjawisko, które, 
używając terminologii H. Freudenthala (1988) - można opisać 
w następujący sposób: Ucząc matematyki, nauczyciel lokalnie 
(w odniesieniu do pojedynczej lekcji) może nie popełniać 
błędu metodologicznego, ale może go popełnić w sensie 
globalnym, np. powielając sposób postępowania opisany w 
przykładzie IV, bez uświadamiania uczniom sensu dowodu, 
fałszując tym samym, w sposób niezamierzony, metodę 
mat ematyczna.

To, co zostało tu powiedziane o przyczynach niektórych 
błędów metodologicznych, należy traktować jako hipotezę, 
wymagajaca dalszego badania. Same przykłady błędów metodo
logicznych popełnianych przez uczniów, reprezentują tylko 
niektóre ich typy. Inne znajdziemy m. in. we wspomnianych 
już opracowaniach S. Turnaua (1971). B. Noweckiego (1978),
W. Mnicha (1978a, 1980).
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Przypisy
1} Chodzi o sondażowe badania testowe przeprowadzone w 10 
oddziałach szkól podstawowych Krakowa i okolic w maju 1987 
roku pod kierunkiem S. Turnaua.
2)Na brak zainteresowania uczniów szkoły podstawowej dowo
dami twierdzeń zwracaja uwagę dydaktycy zajmujący sie zagad
nieniem uzasadniania w matematyce szkolnej; np. Y. Paquelier 
(na podstawie referatu w Zakładzie Dydaktyki Matematyki w 
Krakowie, dn. 9. XII. 1985 r.).
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SOME OBSERVED ERRORS MADE BY LEARNERS OF MATHEMATICS 
AND THEIR HYPOTHETICAL CAUSES

Summary

The article consists of two parts. In the first part the 
modern educators' attitude to learners' errors in 
mathematics is presented, as well as some directions of 
didactical error analysis are discussed. The second part of 
the article contains a description of 25 errors made by 
learners, people with different amount of knowledge and at 
different levels of mathematical experience, presented by 
the author as a result of her research into the
problem—solving process. Then the causes of these errors are 
analyzed — those inherent in mathematics itself as a subject 

teaching or in the teaching process.
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