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Łódź

PRZYGOTOWANIE MATEMATYCZNE MATURZYSTÓW POD KATEM POTRZEB STUDIÓW TECHNICZNYCH
1. Wstęp

V semestrze zimowym roku akademickiego 1987/88 prze
prowadziliśmy anonimowy test wśród studentów I roku Poli
techniki Łódzkiej. Badania te objęły łącznie 192 studentów 
następujących kierunków: Informatyka, Matematyka Stosowana,
Fizyka Techniczna (łącznie 39 osób), Elektronika (36 osób), 
Budownictwo (31 osób), Chemia Spożywcza (41 osób), Chemia 
Ogólna (45 osób). V naszym teście poprosiliśmy respondentów 
o rozwiązanie 8 zadań z różnych działów matematyki szkolnej, 
przy czym w większości przypadków istniała możliwość podania 
odpowiedzi częściowych, np. tylko na cześć postawionych 
pytań. Dokonując selekcji tematyki zadań nie kierowaliśmy 
sie panujaca W tym zakresie tradycja lub moda, jedynym kry
terium była przydatność danego zagadnienia do studiowania 
matematyki wyższej. Spowodowało to pewna nietypowość 
niektórych zadań, co dla większości studentów stało sie 
istotnym utrudnieniem, z drugiej jednak strony dało obiek- 
tywniejszy, naszym zdaniem, obraz wiedzy i umiejętności 
naszych respondentów.

Aby bardziej prawidłowo zinterpretować wyniki testu 
musimy uświadomić sobie pewne czynniki negatywne wpływające 
na jego rezultaty. Sa to :

- wyżej wspomniana nietypowość zadań;
— brak możliwości merytorycznego i psychicznego przy

gotowania sie studentów do sprawdzianu, gdyż test przepro
wadzany był *"przez zaskoczenie”, w czasie planowych zajęć z 
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- anonimowość i dobrowolność udzielania odpowiedz^ a 
wiec brak elementu przymusu bądź skutecznej motywacji do 
działania;

- wystarczający, ale nie nadmierny, limit czasu (80 
minut) na udzielenie odpowiedzi;

- fakt upłynięcia kilku miesięcy od egzaminów matural
nych i wstępnych na wyższe uczelnie, a co za tym idzie 
możliwość zapomnienia pewnych zagadnień, szczególnie tych 
opanowanych metoda uczenia sie ”pod egzamin” i ”na egzamin”.

2. Analiza poszczególnych zadań i wyniki testu

Zadanie 1. Niech B bedzie ustalonym zbiorem
10—elementowym. Ile istnieje funkcji, których zbiór 
wartości jest równy B, a dziedzina jest ustalonym 
’ b i o r e m :

(a) 9-element owym;
(b) 10-elementowym;
(c) 11-elementowym?

W którym z przypadków funkcje posiadają funkcje odwrotne?

Celem zadania 1 było sprawdzenie właściwego zrozumie
nia pojęcia funkcji, funkcji różnowartościowej, oraz 
umiejętności stosowania kombinatoryki (nie tylko w rachunku 
prawdopodobieństwa). Zadanie było sformułowane w ten sposób, 
że niezależnie od tego, która definicje student wykorzysty
wał, odpowiedź była ta sama. W przypadku (a) oczywiście nie 
istnieje żadna funkcja, ponieważ dziedzina funkcji nie może 
być mniej liczna niż zbiór wartości. V przypadku (b) istnie
je tyle funkcji, na ile sposobów można przyporządkować 10 
elementom zbioru A dziesięć elementów zbioru B tak, aby 
każdemu elementowi zbioru A odpowiadał dokładnie jeden ele
ment zbioru B. Oczywiście takich przyporządkowań jest 10! i 
każda otrzymana w tym przypadku funkcja jest
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różnowartościowa, a więc posiada funkcję odwrotna. 
Przyjęliśmy, że studenci, którzy prawidłowo odpowiedzieli w 
punkcie (a), a w punktach (b) i (c) podali, że istnieje 
skończona liczba tych funkcji (nawet gdy wyniki liczbowe nie 
zgadzały się), rozumieją pojęcie funkcji w stopniu
dostatecznym (choć często maja kłopoty z rachunkiem kombina- 
torycznym). Z tabeli 1 prezentującej procentowa liczbę 
odpowiedzi prawidłowych widać, że tylko 19% studentów 
odpowiedziało poprawnie na pytania postawione w punkcie (a), 
przy czym połowa badanej grupy nie zaczęła nawet tego 
zadania rozwiązywać. Znaczy to, że mniej niż 1/5 studentów 
rozumie poprawnie pojęcie funkcji.

Kierunek i 
specjalność

Elektr. Inform.
Mat.Fiz.

Budown. Chemia
Spoż.

Chemi a 
Ogólna

Łącznie

Liczba 
student ów 36 39 31 41 45 192

Punkt(a) 33% 44% 16% 5% 2% 19%

Punkt(b ) 17% 41% 23% 0% 2% 16%

Punkt(c ) 0% 0% • 0% 0% 0% 0%
1st ni eni e 
f. odwrotnej 33% 74% 3% 7% 24% 29%

abela 1

Zadanie 2. Dany jest wykres funkcji y = f(x), która jest 
różniczkowalna na całej swojej dziedzinie, za wyjątkiem 
co najwyżej skończonej liczby punktów:
(a) Podać wartości:

lim f ( x), lim f(x), lim fix), limf(x). 
x->—<x> X-K» x->0— x-»0+

(b) Znaleźć zbiory:
A * <x e R: f Mx) = 0),
B = { X e R: f'(x) > 0) ,
C = ( x e R: f'(x) nie istnieje),
D = ( X e R: f*Mx) = 0).
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(c) Znaleźć ekstrema lokalne oraz najmniejsza 
największa wartość funkcji.
(d) Czy jest to funkcja ograniczona?
(e) Czy jest to funkcja monotoniczna?

Zadanie drugie miało na celu sprawdzenie - na poziomie 
lokalnej komplikacji - intuicji geometrycznej: pojęcia gra
nicy, ograniczoności i monotonlczności funkcji, faktu ist
nienia pochodnej i jej znaku. Ponieważ młodzież w czasie 
swoich dwumiesięcznych studiów na Politechnice spotkała się 
z tymi zagadnieniami, zadanie to było dość chętnie 
rozwiązywane przez studentów, przy tym pojęcie granicy, 
ograniczoności i monotoniczności funkcji było dobrze rozu
miane przez duża część respondentów. Potrafili oni na pods
tawie wykresu znaleźć wartości granic i określić, czy funk
cja jest ograniczona i monotoniczna. Jedyne błędy, to myle
nie pojęć: funkcja przedziałami monotoniczna - funkcja mono-
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toniczna, funkcja ograniczona - funkcja ograniczona z góry. 
Uzyskane poprawne wyniki przedstawia tabela 2(a).

Kierunek i 
specjalność

Elektr. Inform. 
Mat.Fiz.

Budown. Chemia
Spoż.

Chemia
Ogólna

Łącznie

Liczba
studentów 36 39 31 41 45 192

Granica 
funkej i 88,9% 74,4% 51 ,6% 58,5% 73,3% 69,8%

Monotonicz- 
noś ć 66,7% 84,6% 58,1% 29,3% 31,1% 52,6%

Ograniczoność 69,4% 69,2% 54,8% 56,1% 66,7% 63,5%

Tabela 2(a)

Jak widać, 65% badanych uznało punkt "x = -2” za miejsce 
zerowe pochodnej, ale tylko 30% zauważyło, że także w prze
dziale (0,3) pochodna jest równa zero.
Także fakt zerowania się drugiej pochodnej jest utożsamiany 
przez większość respondentów z istnieniem punktu przegięcia 
funkcji, natomiast tylko 16 osób zauważyło, że druga pochod
na funkcji stałej jast funkcja zerowa, a zaledwie dziewięciu 
respondentów spostrzegło, że także funkcja liniowa ma zerowa 
druga pochodna- Punkty nieistnienia pochodnej wynikały z 
nieciągłości funkcji, istnienia ostrza, oraz sklejenia dwóch 
funkcji. Punkt nieciągłości funkcji tylko dla 47% był także 
punktem nieróżniczkowalności. Studenci wykazali zupełny brak 
doświadczenia z funkcjami określonymi przedziałami, nie 
podejrzewając, że punkt sklejenia dwóch funkcji może być 
punktem nieróżniczkowalności. A mianowicie, tylko niecałe 
45% respondentów podejrzewało punkt "x = 3” o to, że jest 
punktem nieróżniczkowalności. Związek między znakiem 
pochodnej a monotonicznościa funkcji jest na ogół dobrze 
rozumiany. Dokładniejsze wyniki przedstawiają tabele 2(b) i 
2 (c).
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Kierunek f'(x) = 0

i punkt max. funkcja stała f' (x) > 0
specjalność x = -2 x e (0,3)

Elektronika 83,3% 6 6 ,6% 83,3%

Informatyka 
Mat. Fizyka

92,3% 71,8% 94,1%

Budownictwo 58,1% 3,2% 58,1%

Chemia Spoź. 41,5% 4,9% 48,9%

Chemia Ogólna 53,3% 13,3% 66,7%

Łącznie 65,1% 29,7% 71,4%

Tabela 2( b)

Kierunek f' ( x) nie istnieje f' (X) = 0

i nieci agi - ostrze p. s k l . p.przeg. f. stała f .lin.
specjalność x=0 x=6 x=3 x=— 3 x€ ( 0 ,3 ) xe(6 ,œ)

Elektronika 58,3% 86,1% 0% 83,3% 8,3% 8,3%

Informatyka 
Mat. Fizyka

76,9% 71 ,8% 15,4% 79,5% 28,2% 12,8%

Budowni ctwo 35,5% 41,9% 0% 38,7% 0% 0%
Chemia Spoź. 7,1% 34,1% 0% 36,6% 2,4% 0%
Chemia Og. 48,95% 42,2% 2 ,2% 40,0% 2 ,2% 2 ,2%
Łącznie 47,4% 54,7% 3,6% 55 ,2% 8,3% 4 ,7%

Tabela

Podane wyniki wskazują, 
się pewien bardzo ograniczony 
szej i drugiej pochodnej. Jest 
biegu zmienności funkcji, a nie 
resu funkcji. A przecież takie 
umożliwia później uogólnienie

2 ( c )

że u respondentów wytworzył 
stereotyp rozumienia pierw- 
on związany z badaniem prze- 
z pojęciem stycznej do wyk- 

wlaśnie rozumienie pochodnej 
jej definicji na przypadki
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funkcji określonych w innych przestrzeniach niż R (np. Rn 
czy też dowolnych przestrzeniach Banacha).

Zadanie 3. Uprościć wyrażenie :

J  l cos a - sin U/2 + ß))2 + [sin a + sin (n+ß)]2 , 
a następnie obliczyć jego wartość dla a = ~ — ,

Zadanie to próbowała rozwiązać dość duża liczba stu
dentów (88,5%). Napotykali oni jednak na dwie bariery: nie
znajomość wzorów redukcyjnych i wzoru na cos(a-ß) oraz trud
ności techniczne w przekształceniach trygonometrycznych. 
Najlepiej to zadanie rozwiązali studenci informatyki, mate
matyki stosowanej i fizyki, natomiast w pozostałych bada
nych grupach już w pół roku po egzaminach wstępnych 
znajomość wzorów trygonometrycznych, a zwłaszcza redukcyj
nych, była niewielka. Obrazuje to tabela 3.

Kierunek i 
specjalność

Elekt r . Inform. 
Mat.Fiz.

Budown. Chemia 
Spoż.

Chemia 
Ogól na

Łączni e

liczba
studentów 36 39 31 41 45 192

Procent
poprawnych
odpowiedzi

22,2 53,8 12,9 4,9 13,3 21,4

Tabela 3

Najczęstsza usterka było stosowanie biednego wzoru 
cos(n/ 2 + <x) = sina. Znaczy to, że studenci nie potrafią 
wykryć błędu we wzorze redukcyjnym na podstawie znajomości 
znaku funkcji cosinus w poszczególnych ćwiartkach, a wiec 
wzory te opanowali tylko mnemotechnicznie i na krótki okres 
czasu, bez próby głębszego zrozumienia. Stosują je teraz 
automatycznie, często niepoprawnie.
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Zadanie 4. Rozwiązać nierówność:
2~4x - 3-21“3* + 13-2_2x - 5-21-* > 0.

Zadanie to jest typowym fragmentem matematyki szkol
nej. Jego celem było sprawdzenie, na ile są trwale schematy 
postępowania przyswojone w szkole w przypadku ich stosowa
nia w sposób mechaniczny, bez glebszej analizy zagadnienia 
od strony logicznej. Okazało sie, że największe trudności 
sprawiło respondentom rozłożenie wielomianu na czynniki. 
Studenci, którzy ostatecznie sie z tym uporali, na ogół 
pomyślnie rozwiązali zadanie do końca. Dlatego też w naszej 
tabeli prezentujemy tylko procentową liczbę poprawnych roz
wiązań całościowych.

Kierunek i 
specjalność

Elektr. Inform.
Mat.Fiz.

Budown. Chemia
Spoź.

C h emi a 
Ogólna

Łącznie

Liczba
studentów 36 39 31 41 45 192

Procent
poprawnych
odpowiedzi

75 55,4 29 8,9 4,9 33,3

Tabela 4

Zauważmy, że można było dokonać rozkładu na czynniki 
odpowiedniego wielomianu stopnia czwartego metodą grupowa
nia, bądź też przy pomocy twierdzenia Bezouta. Druga z tych 
metod była w tym przypadku nieporównywalnie bardziej praco
chłonna, choć z drugiej strony nie wymagała ani 
pomysłowości, ani spostrzegawczości. I co charakterystyczne, 
ta właśnie metoda była najczęściej stosowana, szczególnie 
przez studentów matematyki stosowanej, informatyki, fizyki i 
elektroniki, a wiec przez tych, którzy są uważani za lepiej 
przygotowanych z matematyki. Z drugiej jednak strony należy 
zauważyć, że wszelkie próby rozkładu na czynniki metoda
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grupowania zakończyły się niepowodzeniem. Fakty te sa dość 
symptomatyczne i niepokojące. Uważamy, że nie można dopuścić 
do tego, aby uczniowie posługiwali się tylko stereotypowymi 
algorytmami prowadzącymi do rozwiązywania nierówności, 
ponieważ gdy te zawiodą (co może się zdarzyć, gdy wielomian 
nie ma pierwiastków wymiernych), próba pokonania postawione
go problemu musi zakończyć się niepowodzeniem. Ogólnie rzecz 
biorąc, należy ilustrować walory i wady różnorodnych metod 
rozwiązywania zagadnień danego typu oraz zwalczać bezmyślny 
schematyzm. Wybór narzędzi potrzebnych do rozwiązania zada
nia musi być świadomy- i przemyślany!

Zadanie 5. Przedyskutuj metoda graficzna ilość rozwiązań 
równani a :

II + log (x—1)I = -(x—2)^ + a 
w zależności od wartości parametru a.

Równanie będące przedmiotem naszego zadania zależy od 
parametru a i dla a > 0,81 może być rozwiązane tylko w 
sposób przybliżony, np. metodami numerycznymi. Ponieważ 
wykraczałoby to poza program szkolny, poprosiliśmy 
respondentów o przeprowadzenie jedynie analizy powyższego 
równania ze względu na parametr a, tzn. rozstrzygnięcie, 
kiedy równanie posiada rozwiązania i jaka jest ich liczba. 
Masze żądanie, aby uczynić to metoda geometryczna, było w 
praktyce wskazówka ułatwiajaca rozwiązanie zadania. W oce
nie rozwiązań tego zadania wyodrębniliśmy trzy elementy: 
umiejętność wykonania wykresu funkcji lewej strony 
nierówności, scharakteryzowania rodziny parabol prawej stro
ny, analizę istnienia i ilości pierwiastków w zależności od 
wartości a. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 5.

Zadanie 6. Miech p e (0,9) będzie ustalonym parametrem. 
Pokazać, że zbiór A wszystkich elementów a postaci:

< t • 11
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1 1 ■f ... + 1

p + 2° p + 2 1 p + 2n ”1
a = ...... ...
n 3 + cos nfl + s in np

dla n » 1,2, ... zawiera sie w przedziale (0,02; 2).

Rozwiązanie sprowadzało sie do elementarnych oszacowali 
z góry i z dołu ułamka definiującego elementy an. Oceniając 
rozwiązania wyodrębniliśmy następujące problemy: uzyskanie 
oszacowania lewostronnego, doprowadzenie oszacowania prawo
stronnego do sumy n początkowych wyrazów postępu geometrycz
nego zbieżnego, ograniczenie tej sumy przez sumę wszystkich 
wspomnianych wyrazów.

Wyniki są treścią tabeli 6.

Kierunek 1 
specjalność

Elektr. 1nform. 
Mat.Fiz.

Budown. Chemia 
S p o t .

Chemia
Ogólna

Łączni e

Liczba
studentów 36 39 31 41 46 192

Funkcja
lewej
strony

75% 41% 12,9% 7 ,3% 4,4% 27%

Rodzi na 
parabol 86% 63% 12,9% 4,9% 13,3% 33,3%

Anal Iza 63,9% 36,9% 6 ,6% 2,4% 0% 20 ,8%

Tabela 6
Kierunek i 
specjalność

Elektr. 1nform. 
Mat.Fiz.

Budown. C h emi a 
Spot.

Ch emi a 
Ogólna

Łącznie

Liczba
studentów 38 39 31 41 45 192

Oszacowanie 
lewej 8tr. 2 ,8% 2 ,6% 3,2% 0% 0% 1 ,6%

Oszacowanie 
prawej str. 8,3% 5,1% 0% 0% 0% 2 ,6%

Suma c i agu 
geometrycznego 13,9% 7,7% 0% 0% 0% 4 ,2%

Tabela 6
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Zadanie 7. Oblicz objętość bryły ograniczonej
powierzchniami powstałymi z obrotu prostych 

p: Z as 0 ,  y  s  x ;

q: x  =  1 ,  y  =  0 ;

r: x  a  0 ,  z +  y  a  2 .

dookoła osi OZ i zawierającej punkt P o współrzędnych
( 0 , 0 , 0 ) .

Rozwiązanie zadania przy odpowiednio rozwiniętej wyo
braźni wymaga Jedynie szkicu trójwymiarowego układu
współrzędnych z zaznaczeniem prostych: p, q, r oraz
słownego opisu powierzchni rip, nq , rir "zakreślonych” odpo
wiednio przez te proste. Te właśnie trzy elementy były 
przedmiotem naszej oceny rozwiązań oprócz głównego polece
nia, tzn. obliczenia źadanej objętości.
Wyniki przedstawia tabela 7.

Z poniższej tabeli wynika, że zadanie sprawiło duże 
trudności badanym, a co gorsze, czego nie podaja "suche” 
liczby, wielu z nich, nie wierząc w swoje siły w geometrii, 
nawet nie podjęło próby rozwiązania postawionego problemu. 
Jest to bardzo niepokojące, szczególnie jeżeli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że respondenci zdecydowali sie na studia techni
czne, a wiec takie, w których wyobraźnia przestrzenna odgry
wa ważna role.

Kierunek 1 
specjalność

Elektr. 1nform. 
Mat. Piz.

Budown. Chemia 
Spoź.

Chemia
Ogólna

Łączni e

Liczba
studentów 36 39 31 41 46 192

Pow. n
P 6 6 , 6% 36,9% 0% 0% 0% 17,7%

Pow. n
o

19,0% 36,9% 0% 0% 0% 17,2%

Pow. nr 19,0% 36,9% 0% 0% 0% 17,2%

Objętość 18,0% 26,6% 0% 0% 0% 14,6%

Tabela 7
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Zadanie 8 . Dany jest trójkąt ABC, w którym IABI=5,
IACI=3, IBCI=4. Trójkąt ten przesunięto o wektor Xi, a 
następnie odbito symetrycznie względem prostej 
prostopadłej do kierunku wektora A§ i przechodzącej przez 
punkt B. Oznaczmy przez D punkt będący obrazem punktu C w 
odwzorowaniu, które jest złożeniem wyżej wymienionych 
przekształceń w podanej kolejności.
(a) Wykaż, że przez punkty A, B, C, D przechodzi 
dokładnie jeden okrąg. Znajdź jego promień.
(b) Oblicz pole czworokąta ABCD.

Zadanie jest tak skonstruowane, aby było możliwe 
wykonanie tylko niektórych z następujących kroków:

— zauważenie , że trójkąt ABC jest prostokątny;
— sporządzenie kompletnego rysunku;
— udowodnienie, że na czworokącie ABCD da sie opisać 

jedyny okrąg;
— znalezienie promienia tego okręgu;
— obliczenie pola czworokąta ABCD.

Kierunek i 
speclalnoćć

Elektr. Inform. 
Mat.Fiz.

Budown. Chemia
Spoż.

Chemia
Ogólna

Łącznie

Liczba
studentów 36 39 31 41 46 192

& ABC jest 
prostokątny 42,2% 26,7% 16,1% 7,3% 0% 18,3%

Rysunek 60,0% 26,7% 19,4% 14,7% 2% 21,9%

Dowód 22,2% 10,3% 9,7% 2,4% 0% 8,3%

Obi leżenie 
promienia 30,6% 6,1% 3,2% 0% 0% 7,3%

O b i 1czenle 
pola 11,1% 7,7% 3,2% 2,4% 0% 6,2%

Tabela 8 .

Spójrzmy na tabele 8. Widzimy z niej, że drugie zada
nie z geometrii, tym razem płaskiej, sprawiło respondentom
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nie mniejsze kłopoty niź poprzednie. Okazało sie, że nawet 
wykonanie poprawnego rysunku było zadaniem na możliwości 
dopiero co piątego studenta; zagadnienie dowodu, obliczenie 
promienia badż pola powierzchni trapezu urosło do rangi 
poważnego problemu. A przecież wiadomości potrzebne do roz
wiązania całego zadania nie wykraczją poza obowiązujący 
program szkoły podstawowej !

3. Wnioski i uwagi ogólne

1. Spójrzmy ogólnie na wyniki naszego testu. Pierwsza 
obserwacja natury ogólnej, która sie natychmiast nasuwa, 
jest stwierdzenie, że, poza nielicznymi wyjątkami, nasi 
respondenci opanowali matematykę "szkolna” powierzchownie, 
osiągając z trudem najniższy poziom jej rozumienia.

2. Dość powszechnym zjawiskiem występującym wśród 
uczniów i, co groźniejsze w skutkach, także wśród niektórych 
nauczycieli, jest dzielenie problemów matematycznych na 
"lepsze, ładniejsze, ciekawsze” i "gorsze, brzydsze, nud
niejsze”. W efekcie prowadzi to do preferowania zadań 
rachunkowych, w których obliczenia na "wygodnych” liczbach 
i symbolach prowadza do "okrągłego” wyniku. Z drugiej stro
ny, wszelkie zagadnienia wymagjace subtelnych rozumowań, 
dowodzenia, rozważania przypadków itp. przyjmowane sa z 
niechęcią i najczęściej pomijane. Prowadzi to w konswekwen- 
cj i do zniekształcenia prawdziwego obrazu matematyki i może 
stać sie przez to przyczyna rozczarowań niejednego maturzys
ty decydującego sie na studia wyższe takiego typu, w których 
matematyka wyższa odgrywa istotna role.

3. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno zjawisko negatywne, 
powszechnie występujące w nauczaniu matematki szkolnej. Jest 
"to niedocenianie środków elementarnych i w konsekwencji 
niepotrzebne nadużywanie bardziej zaawansowanego aparatu, 
np. algebry lub analizy. Potwierdzeniem tej tezy sa
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rozwiązania zadania nr 4, co już sygnalizowaliśmy w roz
dziale 2.

4.. Należy stwierdzić, że nasz test dowodzi dość pow
szechnej opinii na temat miernych rezultatów nauczania 
geometrii w szkołach ponadpodstawowych (patrz 113) i 
upoważnia nas do przyłączenia sie do licznej grupy matematy
ków domagających sie podjęcia energicznych i skutecznych 
działart na rzecz pozytywnej zmiany tego stanu rzeczy.

5. Zastanówmy sie teraz nad kwestia działań, jakie 
należy podjąć w celu poprawy rezultatów nauczania matematy
ki w szkołach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby 
młodzieży, która bedzie kontynuowała naukę tego przedmiotu w 
uczelni wyższej. Jesteśmy przekonani, że pierwsza i podsta
wowa przyczyna wszelkiego zła jest rażaca dysproporcja 
miedzy czasem poświęcanym przez uczniów na przyswajanie 
wiedzy teoretycznej, a jej utrwalaniem poprzez rozwiązywanie 
odpowiednich zadań, na niekorzyść oczywiście tego drugiego. 
Matematyki nie można zrozumieć i nauczyć sie bez systema
tycznego, właściwego treningu umysłu, werbalne jej przyswa
janie jest tortura prowadząca jedynie do stresów i 
kompleksów! Dlatego też w pierwszej kolejności należy 
dokonać korekty dwóch wielkości ściśle ze sobą skorelowa
nych: szkolnych programów matematyki i wymiaru godzin na ich 
realizacje. Widzimy też pilna potrzebę powstania głęboko 
przemyślanych merytorycznie i metodycznie zbiorów zadań 
znacznie rozszerzających w tym zakresie podręczniki szkolne. 
Rozszerzenie to powinno uwzględniać prognozę ewentualnych 
zmian programowych, ogólne tendencje panujące w nauce i 
technice, przyszłe potrzeby maturzystów decydujących sie na 
studia wyższe itp. Przy okazji pragniemy zaapelować o szero
kie wprowadzenie, wzorem wielu krajów świata, zadań przewi
dzianych do rozwiązywania przy pomocy minikalkulatorów.

6. Ostatnia kwestia, która chcemy poruszyć, sa egzami
ny z matematyki: maturalne i wstepne na wyższe uczelnie. 
Wieloletnia tradycja i rutyna doprowadziły do wyselekcjono-
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wania grupy tematów *egzaminacyjnych", które nieustannie 
sie powtarzają w niewiele zmieniającym sie kształcie. Wiedzą 
to i wykorzystują uczniowie i nauczyciele, co prowadzi do 
uczenia sie i nauczania "pod egzamin", Ocene wartości i 
trwałości takiej wiedzy daje nasz test.

Reasumując nasze rozważania apelujemy o:
- położenie większego nacisku na rozumienie poszcze

gólnych pojęć matematycznych przez uczniów;
- skorygowanie obowiązujących programów szkolnych w 

kierunku wyeksponowania środków elementarnych;
- przydzielenie na realizacje programów większych 

limitów godzin;
- zwrócenie większej uwagi na stronę zadaniową obowią

zujących podręczników;
- opracowanie niezależnych od podręczników zbiorów 

zadah;
- zwrócenie większej uwagi przy przygotowywaniu zesta

wów zadah egzaminacyjnych na urozmaicenie ich tema
tyki, treści i formy.

Przy realizacji niniejszej publikacji pomocna nam była 
zamieszczona poniżej literatura, do której odsyłamy czytel
nika zainteresowanego wybranymi zagadnieniami szczegółowymi 
związanymi z poruszonym tematem.
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THE MATHEMATICAL BACKGROUND OF THE FIRST GRADE 
TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Summary
By means of an anonymous test conducted in a group of 

192 first level students of the Lódż Technical University 
the authors of the paper try to get an answer to the fol
lowing questions:

- what is the mathematical background of the tested 
students with respect to the prerequisites of mathematicsIcourses at the technical university;
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- in particular, what is the students* understanding 
of the fundamental concepts of mathematics;

- how do they manage to solve problems belonging to 
various parts of elementary mathematics?

The results are not optimistic and point out few 
reasons of that. Among others are: the shallow understan
ding of the main ideas of mathematics or even lack of that, 
poor efficiency in solving problems, remarkable weakness in 
geometry and generally poor durability of the school know
ledge.

It becomes obvious ’that there is an urgent necessity 
of a remedy and the authors have a few proposals in that 
matter.
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