
WOLFGANG ROSENOV 
Güstrow (Niemcy)

0 PEWNYCH ZAGADNIENIACH KSZTAŁTOWANIA MYŚLENIA 
FUNKCYJNEGO W NAUCZANIU MATEMATYKI 11

1. Kształtowanie myślenia funkrcy j nego •
aktualnym zadaniem nauczania matematyki

Już w 1905 roku Felix Klein, który poza matematyką 
zajmował sie problemami jej nauczania w szkołach podstawo- 
wych i średnich, mocno akcentował żądanie kształtowania 
myślenia funkcyjnego jako podstawowego problemu i zadania 
nauczania matematyki. V przekonaniu Kleina myślenie funkcyj
ne jest podstawa nie tylko rozwoju różnorakich aktywności 
matematycznych, lecz także zastosowania matematyki w innych 
przedmiotach. Pogląd ten ' znalazł odzwierciedlenie w tzw. 
Programie Merartskim2) reformy szkoły i w kolejnych progra
mach nauczania matematyki opracowanych pod redakcja Kleina. 
Szczególnie w Niemczech miał on duży wpływ na rozwój dydak
tyki matematyki. Okazało się również, że rozwój myślenia 
funkcyjnego nie tylko powinien być uwzględniony przy wyborze 
treści matematycznych i ich strukturowaniu, ale stanowi on 
istotne zagadnienie w badaniu procesu uczenia sie matematy
ki. Jak wykazują przeprowadzone badania, problemy związane z 
rozwojem myślenia funkcyjnego nie zostały rozwiązane w za
dowalający sposób. Świadczą o tym badania Stoye'a (1983), 
Helmholza (1981), Hausslera (1981) i von Hartena (1986). 
Badania prowadzone ostatnio w WSP w Güstrow ukazują to bar
dzo wyraźnie. Problem nie Jest nowy, ale nadal aktualny, 
dlatego potrzebne są dalsze poświecone mu badania.

V ostatnich latach można zauważyć w nauczaniu materna—
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tyki tendencję do ujmowania pojęcia funkcji nie tylko jako 
zbioru par, ale również jako ważnego środka opisu 
różnorodnych procesów (podręcznik do matematyki dla klasy 
VIII, 1986, Borneleit 1988), co ma widoczny wpływ na 
kształtowanie myślenia funkcyjnego. Równocześnie można zau
ważyć rozbieżność między realnymi umiejętnościami i 
zdolnościami uczniów' w dziedzinie myślenia funkcyjnego a 
wymaganiami programu i potrzebami życia związanymi ze sto
sowaniem matematyki w realnych sytuacjach i wpływem kompu
terów na prawie wszystkie dziedziny życia.

2. Charakterystyczne składniki myślenia funkcyjnego 
i ich stosowanie przy rozwiązywaniu zadań

Rozumiem myślenie funkcyjne jako kompleks intelektual
nych i matematycznych zdolności i umiejętności, który zawie
ra poznawanie, ujmowanie' i stosowanie zależności zmian pew
nej zmiennej od jednej lub kilku innych zmiennych (Helmholz, 
1981; von Harten, 1986). Postaram się przybliżyć tę ideę 
przy pomocy następującego przykładu.

2.1 Poznawanie zależności funkcyjnych

Rys. 1

Rysunek 1 przedstawia różnego typu walce. V toku lekcji 
poświęconej badaniu objętości walca uczniowie muszą najpierw 
zauważyć, że objętość walca zależy od podstawy walca, jego
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wysokości, promienia podstawy, długości odcinka a. Na pod
stawie doświadczeń i z pomocą aparatu matematycznego, jakim 
dysponują, mogą zauważyć, że wystarczy analizować zależność 
objętości V od promienia r 1 od wysokości h. W miarę wzrostu 
promienia (względnie wysokości) rośnie objętość. Łatwo np. 
zauważyć, że walec II ma większa objętość od walca III, bo 
promień r^ jest większy od promienia r^, co sugeruje, że 
objętość zależy od promienia. Porównanie walców I i III 
pomaga w zauważeniu, że objętość walca zależy również od 
wysokości. A jak zauważyć, że objętość walca nie zależy od 
długości a? Uczniowie mogą po prostu porównać masy brył III 
i IV, oczywiście przy założeniu jednorodności materiałów obu 
brył. Taka fizyczna intuicja stanowi ważna podstawę opano
wania zależności, której uczniowie powinni dońwladczyć przed 
wprowadzeniem zasady Cavalieriego.

Następnie należy uczyć ujmowania tego typu zależności.

2.2 Ujmowanie zależności funkcyjnych 
Stawiamy pytania typu: Jak wpływa podwojenie promienia lub
wysokości na objętość walca? Analogiczne pytania można po
stawić w przypadku potrojenia wysokości lub promienia. Wszy
stkie te zabiegi dydaktyczne maja dopomóc uczniom w zrozu-

2mieniu proporcjonalności V ~ r i V ~ h, co potrzebne
jest dla skutecznego stosowania wiedzy matematycznej (w

2naszym przykładzie wzoru V - nr h) przy rozwiązywaniu zadań.

Zadanie (Borneleit, 1988): Mamy szklankę w kształcie
walca. Zaproponuj, jak można wykorzystać tę szklankę jako 
miernik objętości.

Jest to zadanie, w trakcie rozwiązywania którego można 
zobaczyć , jak użyteczne jest ""myślenie funkcyjne. Po pierw
sze, trzeba tu wzór V - nr^h ujmować jako relację funkcyjna;*• \
po drugie, zauważyć, że promień jest wymiarem, który się nie 
zmienia; po trzecie — że objętość walca jest zmienna nieza—
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leźna a wysokość zależy od objętości cieczy w szklance (np.
wody), co można zapisać:

h = f\V) = .
r2

Można wiec obliczyć wysokość znaku na ściance szklanki 
3np. dla 10 cm . Ale w jaki sposób - zależy to od wiedzy i 

umiejętności uczniów.
(a) Przy pomocy kalkulatora, po zmierzeniu promienia 

(np. r = 1,5 cm), w zasadzie łatwo można obliczyć wszystkie 
wysokości, których potrzebujemy. Oto odpowiedni program
rachunkowy dla kalkulatora SR-1:

10 □ m m i.B m d 1 1.4147106— >h = 1,4 cm

20 □ IZ1 2.8294212— >h - 2,8 cm

30 0 m m 1.6 m [Z1 4.2441318— >h = 4,2 cm

Obliczenia te skończą sie, jeżeli otrzymamy wysokość h , 
która jest większa niż wysokość szklanki. Wyniki pokazuje
następująca tabela:

V i 3 \ ( cm ) 0 10 20 30 40
h ( cm) 0 1,4 2,8 4,2

(b) Widać, że obliczenia sa dość długie i niewygodne.
Jeżeli uczniowie przyjmą, że w zasadzie h jest iloczynem,

2który zależy tylko od V i od pewnego stałego czynnika 1/r , 
to mogą obliczyć poszukiwane wysokości następująco:

1 *  I H H  1 .6  ( 2 D  [ T ]  | l / x  I U -H  I 

1 0 i » 1 [win I = I — > h = 1,4 cm;
20 . . . — > h *2,8 cm;

30 ... — > h ä 4,2 cm;
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Związanie myślenia funkcyjnego z korzystaniem z kalkulato
ra prowadzi do prostszego rachunku.

2.3 Stosowanie zależności funkcyjnych
(c) Jeżeli uczniowie zauważa, że zależność h s f(V) jest 
funkcja liniowa, która posiada stały współczynnik 
przyrostu:

fix )-fłx )
m » — —----------- dla (x * x )

2 “ *1 t 2 1
to mogą obliczyć poszukiwane wysokości w następujący sposób:

io GU GD GD i,5 [3  GD I + I I = I GD"'
1 1 1

h-l,4 cm h=2,8 cm h=4,2 cm

Uważam, że jest to stosowanie myślenia funkcyjnego w rozu
mieniu Kleina, z wykorzystaniem kalkulatora.

Kształtowanie myślenia funkcyjnego dotyczy nie tylko 
nauki o funkcjach, ale również innych dziedzin matematyki 
szkolnej, a także ogólnego intelektualnego rozwoju. Jest też 
droga do usystematyzowania wiedzy z matematyki, biologii, 
techniki, informatyki, ... . Nie jest to proces łatwy, bo
dotyczy nie tylko umiejętności matematycznych, ale wymaga 
również wykształcenia pewnych nawyków heurystycznych. Chodzi 
o analizę zadania, jego charakteru, struktury, możliwości 
rozwiązania, sprawdzenia wyników. Te nawyki można wyrabiać 
przy okazji kształtowania myślenia funkcyjnego.

3. Badanie rozwoju myślenia funkcyjnego
3.1 Główne cele i metody badart 

V 1988r. w Pädagogische Hochschule w Güstrow zostały prze
prowadzone badania dotyczące kształtowania myślenia funkcyj—
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nego. Badaliśmy, jak rozwijają się umiejętności i zdolności 
myślenia funkcyjnego w ciągu 10 tygodni (czas trwania badań) 
nauczania opartego na nowym programie i nowych pod
ręcznikach. Badania przeprowadziliśmy w dwu klasach 
dziewiątych niemieckiej szkoły ogólnokształcącej. Przebada
liśmy stosunkowo mała liczbę uczniów, ale uzyskane wyniki 
warte sa głębszej analizy.

Główne cele badań to:
1) opisanie poziomu rozwoju uczniów w dziewiątych 

klasach w roku 1988 w aspekcie myślenia funkcyjnego i ujaw
nienie istniejących trudności,

2) wypracowanie i zastosowanie metod oceny stopnia 
rozwoju myślenia funkcyjnego,

3) badanie możliwości świadomego wpływania na rozwija
nie myślenia funkcyjnego przez odpowiednie zadania matematy
czne.

Stosowano następujące metody oceny rozwoju myślenia 
funkcyj nego:
1. Konstruowanie zestawu specjalnych zadań matematycznych, 

które:
(a) umożliwiają określenie poziomu myślenia funkcyjnego w 
aspekcie opisywanych już umiejętności i zdolności (pozna
wanie, ujmowanie i stosowanie),
(b) umożliwiają obserwowanie zmian tego poziomu w czasie 
trwania badań.

2. Obserwacje uczniów na lekcjach matematyki pod kątem typu 
rozwiązywanych zadań i występujących trudności.

3. Analiza zadań rozwiązanych przez uczniów (rozmowy z ucz
niami o ich błędach).

3.2 Aktualny poziom myślenia funkcyjnego u uczniów 
Skonstruowaliśmy następujące 'zadania, aby śledzić poziom 
myślenia funkcyjnego pod względem’ charakterystycznych para
metrów, które wcześniej określiliśmy. ! r ,‘1‘ -
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Zadanie I. Statek znajduje sie w punkcie A. Latarnie 
morska C widać ze statku pod katem a w stosunku do linii 
kursu. Statek mija C w odległości 1,5 Mm (mila morska) 
przechodząc przez punkt B. Niech a = 12° (rys. 2).
1) Opisz, jak zmieni sie y = \AB\ , jeżeli a wzrośnie.
2) Jeżeli a = 12°, BC s 1,5 Mm, to y - AB - 7,1 Mm. Jak 
zmieni sie odległość statku od punktu F, jeżeli a zmaleje 
do 6°?
3) Jak zmieni sie odległość statku od punktu F, jeżeli a 
wzrośnie cztery razy?

Zadanie II. Niech f bedzie funkcja dana wzorem: 

f(x) s -~r-ń—  (x € R).
X  T  O

1) Jakie otrzymamy wartości funkcji dla bardzo dużych 
argumentów?
2) Jakie otrzymamy wartości funkcji, jeżeli argumenty 
zbliżają sie do -5? lx > -5).
3) Czy istnieje liczba y € R nie bedaca wartością tej 
funkej i?

Zadanie III. Funkcja f zadana jest tabelka:
X 2 3 5 11 22

fix) 7 9 13 17 25
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Znajdź brakujące liczby tak, aby miały one sens w stosun
ku do danych w tabeli.

Zadanie IV. Prace- prądu elektrycznego można obliczyć ze 
wzoru:

gdzie: U - napięcie, t - czas, R - oporność.

Dla U s 18,4 V, t s 150 s, R ■ = 115 Ö praca wynosi 442 Vs.
1) Jeżeli podwoimy wartość napięcia, to praca wzrośnie do 
.... wartości początkowej (E = ... Vs).
2) Aby podwoić wartość pracy w stosunku do- wartości 
początkowej, musimy zmienić opór do .... wartości 
początkowej ( R ss . . . . ).
3) Jeżeli chcemy zmniejszyć o połowę wartość pracy przy 
równoczesnym podwojeniu wartości napięcia, to musimy 
zmienić opór do .... początkowej wartości IR = .... ).
4) Jeżeli chcemy, aby przy stałym czasie praca wzrosła 4 
razy w stosunku do wartości początkowej; to stosunek U:R 
mus i wynos ić .... ..

Badania przeprowadziliśmy w dwu klasach dziewiątych i 
w jednej klasie jedenastej liceum ogólnokształcącego. Tabela 
1 pokazuje wyniki uzyskane przez uczniów:

Liczba trafnych rozwiązań w procentach
1.1 1.2 1.9 11.1 11.2 11.3 1II.1 III .2 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4

kl. IX 45 45 30 80 55 5 85 85 25 40 17 5
ki. XI 83 58 50 100 54 59 . 96 100 92 96 79 54

Tabela 1

V tym miejscu należy podkreślić, że bardzo ważne jest 
dostrzeganie szerokiego kontekstu uzyskanych wyników. Zdaje
my sobie sprawę z tego, że aby głęboko wniknąć w przyczyny

232



tych wyników, nie wystarczy przeanalizować programy naucza
nia i podręczniki. Potrzebne jest też zbadanie realizacji 
programów w naszych klasach (i to nie tylko programów mate
matyki), a także doświadczeń dzieci spoza lekcji (telewi
zja, książką, doświadczenia praktyczne, kółka zainteresowań 
itp.).

Ważnym uzupełnieniem materiału statystycznego bedzie 
analiza charakterystycznych błędów. Odniesiemy je do trzech 
istotnych faz myślenia funkcyjnego: rozpoznawania, ujmowania 
i stosowania zależności.

Faza 1. Rozpoznawanie zależności funkcyjnych jest 
bardzo trudne dla dużej części uczniów. To przede wszystkim 
można wywnioskować z wyników zadania I.l. Chociaż 
uważaliśmy, że to zadanie było łatwe, stwierdziliśmy wiele 
niepowodzeń.

Główna trudnością (błąd 1) dla uczniów okazało sie 
zrozumienie, że BC = 1,5 Mm nie może sie zmieniać. Ucznio
wie uważali, że zwiększanie a prowadzi do zwiększenia odcin
ka BC. Rozmowy wykazały, .że uczniowie nie potrafili wy
obrazić sobie opisywanej sytuacji, nie zauważali zależności 
y od kata a. Jeden z uczniów (błąd 2) uważał, że odległość y 
też bedzie większa.

1.1 kl.IX (N=40) kl.XI (N=24)
trafne odpowiedzi 18 20
brak odpowiedzi 16 0

biedne odpowiedzi 6 4
przy tym: błąd 1 5 4

błąd 2 1 0

Tabela 2

Faza 2. Jeżeli zadania maja taka strukturę, że roz-
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poznawanie zależności funkcyjnych już nie jest potrzebne (to 
znaczy, przynajmniej częściowo jest dane), to uczniowie 
przy ujmowaniu tych zależności uzyskują lepsze wyniki. Zada
nia 1.2, II.1, li.2, III, w których istotna role gra ujmo
wanie zależności funkcyjnych, okazały się łatwiejsze niż 
1.1.

1.2 kl IX (N=18 ) kl.XI (N=20)*
trafne odpowiedzi 16 14
brak odpowiedzi 2 2
błędne odpowiedzi 0 4
przy tym: błąd 1 0 2

błąd 2 0 2

Tabela 3
*Uwzględnialiśmy tych uczniów, którzy odpowiedzieli trafnie 
na pyt ani e 1.1.

błąd 1: Próba obliczenia odległości y przy pomocy twier
dzenia Pitagorasa.

błąd 2: Błędne obliczenia trygonometryczne.

Można było zauważyć, że część uczniów dziewiątej klasy 
nie rozumiała zadania. Chcę zwrócić uwagę na dziwne wyniki 
uczniów liceum w zadaniach 1.2 i II.2. Błędy zostały 
popełnione przy stosowaniu twierdzenia Pitagorasa i 
zależności trygonometrycznych oraz obliczeniu granicy funk
cji (II .2, błąd 2:

llm 5TTT * 2)-X-*— 5 x> -5
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II.1 kl.IX (N=40) kl.XI (N=24 )
trafne odpowiedzi* 32 24
brak odpowiedzi 5 0
biedne odpowiedzi 3 0

Tabela 4
»Nie uwzględnialiśmy braku stwierdzenia, że fix)>O, którego 
uczniowie bardzo często nie napisali.

II.2 kl.IX (N=40) kl.XI (N=24
trafne odpowiedzi 22 13
brak odpowiedzi 17 0
błedne odpowiedzi 1 11
przy tym: błąd 1 1 4

błąd 2 0 4
błąd 3 0 3 ,

Tabela 5

blad 1: fix) a -|-; błąd 2: fix) - 2; błąd 3: fix) = 0, fix) 
= 5, fix) = 0,2.

Już proste sprawdzenie przez zastosowanie myślenia funkcyj
nego uzmysłowiłoby uczniom ich pomyłkę. Rozwiązanie zadania 
III nie sprawiło bowiem uczniom większych trudności. Na 
uwagę zasługuje spostrzeżenie, że 15 uczniów liceum szukało 
najpierw przepisu funkcji (f(x) = 2x+3), a większość uczniów 
dziewiątej klasy przede wszystkim analizowała dane tabeli i 
uzupełniała tabele o dalsze pary, dochodząc w ten sposób do 
poszukiwanych wartości.

Faza 3. Rozwiązania zadania IV ukazują inny ważny prob
lem: jest bardzo potrzebna poprawa umiejętności stosowania
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matematyki, do czego może przyczynić sie kształtowanie 
myślenia funkcyjnego, pomocne w procesie poszukiwania 
rozwiązań względnie do kontroli rozwiązań.

IV.1 kl.IX (N=42) kl.XI (N=24)

trafne rozwiązania 11 22

brak rozwiązań 18 0

błędne rozwiązania 13 2

przy tym: błąd 1 6 2

błąd 2 8 2

inne błędy 5 . 0

Tabela 6
blad 1: podwojenie E
błąd 2: E = 884 Vs (E = 2-442 Vs)

IV.2 kl.IX (N=42) kl.Xï (N=24)

trafne rozwiązania 17 23
brak rozwiązań 16 0
błędne rozwiązania 9 1
przy tym: błąd 1 6 1

błąd 2 4 1
błąd 3 6 0

Tabela 7
blad 1: podwojenie oporu
błąd 2: R « 230Q (R = 2-115Q)
blad 3: różne błędy rachunkowe (878Q, 63Q)
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IV.3 kl.IX (N=42) kl.XI (N=24)
trafne rozwiązania 7 19
brak rozwiązań 24 0
błedne rozwiązania 11 5
przy tym: błąd 1.1 8 5

błąd 1.2 3 0
błąd 2 8 5

Tabela 8
błąd 1.1: podwojenie i sczterokrotnienie oporności 
błąd 1.2: oporność sie nie zmieni
błąd 2: różne błędy przy obliczaniu oporności (1314Q, 

460Q, 1150)

Zadanie IV.4 okazało sie za trudne dla uczniów 
dziewiątej klasy. Także połowa uczniów klas licealnych nie 
umiała rozwiązać tego zadania. Stwierdziliśmy bardzo dużo 
różnych prób rozwiązań. Przypuszczalnie wielu uczniów po 
prostu zgadywało poszukiwany stosunek. Warto dodać, że cześć 
uczniów obliczała poszukiwane wartości przy pomocy kalkula
tora. To często prowadziło do błędów rachunkowych, chociaż 
ich pomysły dotyczące zachodzących zmian były trafne. Np. 6 
uczniów liceum rozwiązując zadanie IV.2 nie zastosowało 
wyników myślenia funkcyjnego, chociaż same sie narzucały. 
Zdarzało sie też tak, że chociaż dyskusja o zmianach pewnych 
wartości była błędna, to wyniki obliczeń były trafne (3 
uczniów klasy dziewiątej w zadaniu IV.3). Prawdopodobnie ci 
Uczniowie tylko formalnie obliczali oporność, ale wyniki 
tych obliczeń nie maja dla nich głębszego sensu. Nie rozu
mieli związku miedzy dyskusja zmiany wielkości a obliczeniem 
pewnych wartości.

Wyniki wykazały, że stosowanie znanych zaleźnoócl 
funkcyjnych też nie jest proste dla uczniów, o czym świadczą 
rozwiązania zadań 1.3 i II.3. Prawie wszyscy uczniowie przy-
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(łącznie z uczniamipuszczali, że zachodzi relacja y ~ 
liceum), ale tylko część zauważyła pomyłkę. A przecież ucz
niowie klas licealnych uczyli się już trygonometrii.

1.3 kl.IX (N=40) kl.XI (N=24)
trafne rozwiaznia 12 12
brak rozwiązali 11 5
błędne rozw. 17 7
przy tym: błąd 1 0 6

błąd 2 13 1
błąd 3 3 0

Tabela 9
błąd 1: trafne równanie początkowe y = '4™' ł
ale wynik: y = — • 7,1 Mm = 1,8 Mm.

v 12°błąd 2: równ. początkowe -- = ------  i wynik: y = 1,8 Mm.
7, IMm 48°

błąd 3: y = 4-7,1 Mm = 28,4 Mm.

II .3 kl.IX (N=40) kl.XI (N=24)
trafne odpowiedzi 2 14
brak odpowiedzi 31 0
błędne odpowiedzi 9 10
przy tym: błąd 1 6 7

błąd 2 2 1
inne błędy 1 2

Tabela 10
błąd 1: Funkcja f nie ma wartości y = -6 (odpowiedź na pyta

nie, jaka liczba nie należy do dziedziny ) 
błąd 2: y = 5

Tabela 10 pokazuje, że większość uczniów klasy IX nie
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rozumiała zadania. Oprócz tego nie umieli stosować 
wiadomości, które już poznali i stosowali w zadaniach II.1 
i II.2. Dotyczy to też części uczniów liceum. Początkowo 
myśleliśmy, że biedy te są wynikiem rozkojarzenia uczniów, 
ale w czasie przeprowadzonych rozmów okazało sie, że sa one, 
miedzy innymi, wynikiem nieudolności w stosowaniu Myślenia 
funkcyjnego.

3.3. Badania nad kształtowaniem myślenia funkcyjnego - 
uwagi wstępne
Rozwój myślenia funkcyjnego jest procesem długotrwałym, 
trudnym i nie pozbawionym wewnętrznych barier i 
sprzeczności. Trudności te pogłębia fakt, że nie obserwujemy 
bezpośrednio samego procesu, ale analizujemy jego rezultaty 
w postaci prac pisemnych osób badanych lub ustnych wypowie
dzi. Badajacy ten proces powinien postawić sobie szereg 
pytań w rodzaju:

- Co można mierzyć (w ogóle oraz określonymi środkami, 
np. przez rozwiązywanie zadań)?

- Jak można mierzyć zmiany w tym procesie (np. identy
fikować i oceniać różne rodzaje umiejętności i sprawności)?

- Ile pomiarów należy dokonać w toku badania procesu, 
aby otrzymać wystarczający materiał?

Nie ukazuje wszystkich problemów, ale krótko przedsta
wię podejście i najważniejsze wyniki naszych badań. Zgodnie 
z zaleceniem Helmholza (1981) i Hausslera (1981) -
poasłużyliśmy sie zadaniami w postaci tabel oraz tekstów z 
pustymi miejscami (patrz zadania III, IV). Poza tym zapropo
nowaliśmy uczniom zadania w pewnym sensie ’’otwarte” (p. 
zadania I i II), chociaż oczekiwaliśmy trudności przy anali
zie rozwiązań. Trzeba zaznaczyć, że rozwój myślenia funkcyj
nego dokonuje sie nie tylko na lekcjach matematyki, lecz 
również fizyki, chemii itp. Dlatego obserwacje prowadzone na 
lekcjach tych przedmiotów mogą być ważnym źródłem wiadomości 
o rozwoju myślenia funkcyjnego. Nie korzystaliśmy z tego 
źródła, ale oddziaływanie innych przedmiotów w czasie na—
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szych badań istniało, dlatego uważaliśmy je za stały czyn
nik.

3.4. Wybór i konstrukcja zadań
Omówię zadania, jakie wykorzystaliśmy do analizy i obserwa
cji rozwoju myślenia funkcyjnego.

Zadnie V. Patrzymy na wieżę z punktu M (rys. 3). Przy 
pomocy przyrządu pomiarowego znaleźliśmy wartość kata a 
(a = 9°). Wiemy też, że wieża ma wysokość 15m.
1) Opisz, jak zmieni sie kat a, jeżeli zmienimy nasze 
stanowisko (punkt M) w ten sposób, że odległość y 
wzrośnie.
2) Jeżel a = 9°, h = 15m, to y s 95m. Jak zmieni sie 
odległość y, jeżeli a zmaleje do 3°?
3) Miech a = 10°. Jak zmieni sie odległość y, jeżeli a 
wzrośnie do 50°?

h

Rys. 3

Zadanie VI. Niech f będzie funkcja dana wzorem

1) Jakie otrzymamy wartości funkcji, jeżeli argumenty
będą bardzo duże?
2) Jakie otrzymamy wartości funkcji, jeżeli argumenty
będą się zbliżać do 3 (x<3)?
3) Czy istnieje liczba y e R, która nie jest wartością 
funkcji f?
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Zadanie VII. Znamy następujące- wartości funkcji f:
X 2 4 5 15 18

fix) 2 8 11 17 41
Uzupełnij tabelę liczbami, które maja sens w stosunku do 
danych.
Zadanie VIII. Znamy następujące wartości funkcji f:

X 4 6 8 9 10 25 5,5
fix) -1 1 1/3 1/4 1/5 1/13

Uzupełnij tabelę liczbami, które mają sens 
w stosunku do danych.

Zadanie IX.Znamy następujące wartości funkcji f:
X 2 5 8 10 12 23 3,5 '

fix) -1 1/2 1/5 1/7 1/9 1/17

Uzupełnij tabele liczbami, które mają sens w stosunku do 
danych.

Zadanie X. Indukcyjność cewki można obliczyć ze wzoru:
N2 , ?L ä — g- • P, gdzie P = nr

p - stała magnetyczna pola, N - liczba zwojów, d -O
długość cewki, P - przekrój poprzeczny o promieniu r. Np. 
gdy N = 1500, d = 5,5cm, r = 0,4cm, indukcyjność wynosi 
2,6*10“3mH.
1) Jeżeli zwiększymy liczbę zwojów N dwa Fazy, to induk
cyjność zwiększy się do . . . wartości początkowej (L =
. . . mH).
2) Jeżeli chcemy, żeby wartość indukcyjności wzrosła
dwukrotnie w stosunku do wartości początkowej, to musimy 
zmienić długość cewki do . . . wartości początkowej (d =
... . . cm).
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3) leżeli chcemy, żeby wartość indukcyjnoś ci wzrosła 
dwukrotnie w stosunku do wartości początkowej przy 
równoczesnym podwojeniu długości cewki, to musimy liczbę 
zwojów zmienić do . . . liczby początkowej (N = . . .).
4) Jeżeli chcemy, aby przy stałym promieniu indukcyjność 
wzrosła dziewięć razy w stosunku do wartości początkowej, 
to stosunek M:d musi wynosić . . . .

Zadania V-X konstruowaliśmy w taki sposób, aby otrzy
mać pary zadać równoważnych. Zadania jednej takiej pary 
zawierają podobne polecenia, a ich struktura matematyczna 
jest taka sama. Np. zadanie V zawiera to samo polecenie co 
zadanie I, zmienił się tylko kontekst zadania (chodzi o 
badanie zależności między odległością pewnego punktu A od 
wieży, a katem pod jakim można widzieć wieżę z punktu A). 
Zadania VI i IX różnią się tylko wartościami, a nie struktu
ra zależności. V ten sam sposób można porównać zadania III i 
VII, II i VI, VIII i IX. Wobec prostej struktury pierwszych 
i drugich par wartości w tabelach zadań VIII i IX, też można 
porównać wyniki tych zadań z wynikami zadań III i VII. V

u2
zadaniu X należy przedyskutować wzór L = po--̂ —P, (induk
cyjność cewki) według tekstu z lukami (p. zadanie IV).

3.5 Organizacja i przebieg badań 
Poniższy schemat pokazuje przebieg badań oraz charakterysty
kę zadań ze względu na rozpoznawanie (A), ujb ovanle (B) i 
stosowanie (C) jako składniki myślenia funkcyjnego.

17 dni 22 dni 23dni
jseria Ï]-------- »fserla 2|------ > | ser ia~"3]------ »I ser ia~4l
zadania: zadania: zadania: zadania:
IIA.B.C) ----->V(A,B,C) V( B,C,B ,B)<---- >X(B,B,B,B)
111 ( B, B ) ----->VI I ( B , B )<------ >VI 11 ( B , B, B)<---->1X(B,B,B)
11 ( B , B ,C <----------------------- *VI ( B , B ,C)

W ciągu pierwszego i drugiego etapu, to znaczy do
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serii 3, nie wpływaliśmy bezpośrednio na zajęcia matematyki 
w badanych dwu dziewiątych klasach. Obserwowaliśmy tylko 
nauczanie i dobieraliśmy materiał do późniejszego wykorzys
tania. Notowaliśmy na przykład, jak nauczyciele omawiali z 
uczniami zadania naszych serii i w  jaki sposób uczniowie 
rozwiązywali inne zadania dajace okazje do kształtowania 
myślenia funkcyjnego.

W trzecim etapie nauczyciele wykorzystywali zadania\opracowane i przygotowane przez nas. Oto dwa z nich:
Zadanie. Badamy ostrosłup ścięty, którego podstawa jest 
kwadrat (rys. 4).

Rys . 4

(a) Jak zmieniają sie objętość i pole powierzchni, jeżeli 
£, F, G, H zbliżają sie do punktu M? Jaka bryła powsta
nie?
(b) Jak zmieniają sie objętość i pole powierzchni, jeżeli 
E, E, G, H oddalaja sie od punktu M (w tej samej 
płaszczyźnie)? Jaka bryła powstanie?

Aby rozwiązać to zadanie, trzeba wykonać szereg czyn-Aności należących do myślenia funkcyjnego. Potrzebne jest 
wnikniecie w sens wzorów na objętość i pole powierzchni, 
prowadzące do porównania danej bryły z ostrosłupem i prosto
padłościanem. Aby uchwycić zmiany powierzchni, należało 
posłużyć sie kalkulatorem, co w badanych klasach zrobili
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dobrzy uczniowie. W czasie prowadzenia odpowiednich zajęć 
zauważyliśmy dwie główne trudności. Po pierwsze, uczniowie 
na początku nie rozumieli zależności kształtu bryły od ruchu 
punktów E , F, G t H. Nie umieli uzmysłowić sobie procesu 
zmian postaci bryły. Aby mogli lepiej zrozumieć przedsta
wiona sytuacje, wykorzystaliśmy kilka modeli brył i paty
czki, przy pomocy których nauczyciele pokazali proste, po 
których poruszały sie punkty. Ujmowanie zmiany objętości w 
zależności od zmiany długości krawędzi EF - b nie było trud
ne. Analizując wzór na objętość:

V = -i- h (a2 + ab + b2)
uczniowie doszli do następujących wniosków:

- Jeżeli b bedzie wynosić 0, to powstaje ostrosłup; 
otrzymamy :

V = h (a2 + a-0 + O2) = -j- a2h .
- Jeżeli b - a, to powstaje prostopadłościan i otrzy

mamy :

V - —j- h (a2 + a-a + a2) = a2h .
Druga trudność przy rozwiązywaniu tego zadania 

polegała na tym, że rozpoznawanie i ujmowanie zależności 
powierzchni od długości kilku krawędzi nie jest łatwe, po
nieważ przy zwiększaniu krawędzi EF - b krawędź AE zmniejszy 
sie i przy tym oczywiście zmieni sie wysokość ściany ABFE. 
Tylko najlepsi byli w stanie zaproponować, jak ewentualnie 
można rozwiązać to zadanie.

Rozpatrzmy teraz następny przykład:
Zadanie (G. von Harten, 1986). Christian zaproponował 
eksperyment. Miał różne naczynia, do których woda kapała 
równomiernie. Badał wysokość wody w tych naczyniach w 
zależności od czasu i otrzymał różne wykresy (rys. 5). 
Ale niestety nie zrobił notatki i już nie wie, który 
wykres dotyczy którego naczynia. Czy umiesz mu pomóc?
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A cü W \i/ ö

Rys. 5

Chociaż było widoczne, że zadanie zaciekawiło uczniów, 
trzeba stwierdzić, że mieli duże trudności z “czytaniem” 
wykresów i z ich “tłumaczeniem” na realne procesy. Najpierw 
nauczyciele musieli wytłumaczyć uczniom, jak wpływa kształt 
naczynia na postać wykresu. Po omówieniu kilku przykładów 
uczniowie rozpoznawali, ujmowali i potrafili stosować te 
zależność w pozostałych przykładach. Mieliśmy wrażenie, że 
takie zadanie może bardzo korzystnie wpłynąć na rozwój 
myślenia funkcyjnego.

Po trzecim etapie przeprowadziliśmy czwarty test, aby 
stwierdzić zmiany w myśleniu funkcyjnym. V następnym punkcie 
krótko przedstawię najważniejsze wyniki i wnioski.

3.6. Wyniki i wnioski z badań
Tabela 11 daje przegląd wyników naszych badań. Chciałbym 
dodać kilka uwag, które dotyczą błędów popełnianych przez 
uczniów w zadaniach V-X.

Jeżeli porównamy wyniki zadań I i V, to musimy stwier
dzić, że zbytnio sie one nie różnią- V obu zadaniach 
występują w zasadzie te same błędy. Tylko błędu w zadaniu 

(zmiana stałego odcinka BC = 1,5 Mm) nie można znaleźć w 
rozwiązaniach zadania V.1, co jest wynikiem treści zadania:
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Zadani a
Ser i a (1) t=o 

dni
(2) t = 17 
dni

(3) t=39 
dni

(4) t=62 
dni

I . 1 A 46 *
t eksty 1.2 B 53
z pyta- 1.3 C 33
ni am i V. 1 A 60

V. 2 ' B 33 *
V. 3 C 40
11 .1 B 87

dyskus j e II .2 B 60
równań II .3 C 7

VI .1 B 66
■ ' VI .2 B 13

VI .3 C 20 \

III .1 B 87
tabele III .2 B 60
z lukami VII. 1 B 60

VII .2 B 46
VIII.1 B 73
VIII .2 B 60
VIII .3 B 20
IX.1 B 80
IX.2 B 73
IX.3 B 46
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teksty 
z lukami

IV. 1 Bi C) 27
IV.2 BIC) 40
IV.3 B(C) 13
IV.4 B 0
X.1 B(C) 73

t eksty 
z lukami

X. 2 -, .. B(C) 80
X. 3 B(C) 53
X. 4 B 20

Tabela 11
Zestawienie liczb procentowych trafnych rozwiązań* 
według charakterystyki zadań: poznawanie (A), ujmowa
nie (B), stosowanie (C).
«uwzględnialiśmy tylko tych uczniów, którzy uczestni
czyli we wszystkich seriach.

zadanie 11.3
A B C

zadanie 
VI .3

A 3 2 6 11

B 0 1 14 15

C 0 6 5 11

3 9 25 N=37

Tabla 12
A - liczba uczniów z poprawnymi rozwiązaniami 
B - liczba uczniów z błędnymi rozwiązaniami 
C - liczba uczniów bez prób rozwiązań

wysokość wieży nie może sie zmienić. Porównując wyniki zadań 
11 i IV nie zauważyliśmy żadnych postępów; wyniki zadania VI 
sa nawet gorsze. Przy rozwiązywaniu zadania VI.2 wielu ucz
niów myliło sie, gdyż zauważajac wzrastanie bezwzględnej 
wartości funkcji nie zwracali uwagi na ujemny znak tych
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wartości. Chociaż następna tabela pokazuje, że większość 
uczniów próbowało rozwiązać zadanie VI.3, to jednak 
większość z nich nie umiało znaleźć prawidłowego 
rozwiązania.

Jeżeli przyjrzymy sie wynikom zadali III, VII, VIII, IX 
(oprócz zadali VIII.3, IX.3), to możemy stwierdzić, że:

- dobre wyniki zadania III sa spowodowane tym, że 
nauczyciele właśnie przed pierwsza seria omówili funkcje, 
gdzie podobne tabele grały istotna role;

- zmiany wyników następnych dwóch serii (zadania VII i 
VIII) nie da sie jednoznacznie wyjaśnić;

- większość uczniów, którzy nie uzyskali dobrych wyni
ków w jednym z tych zadarł, nie uzyskało też lepszych wyników 
w zadaniach pozostałych. Po prostu nie rozumieli zadań I i 
IV i w okresie badań nie osiągnęli też postępów;

- prawie ci sami uczniowie próbowali rozwiązywać wszy
stkie te zadania przy pomocy dodatkowych par wartości, ale 
bez równania funkcji. I ich próby okazały sie skuteczniej
sze.

Porównanie wyników zadań VIII.3 i IX.3 prowadzi do 
przypuszczenia, że uczniowie osiągnęli postępy (tabele 13 i 
14).

Należy dodać, że rozmowy z uczniami, którym nie udało 
sie poprawnie rozwiązać zadania, wykazały, że w bardzo wielu 
przypadkach błędy rachunkowe były przyczyna błędnych 
rozwiązań. Uczniowie trafnie ujmowali stosunek funkcyjny, 
czasem umieli także napisać trafny wzór, ale nie potrafili 
np. obliczyć, że =  2. Ukazuje to 
trudności w ocenie myślenia funkcyjnego, które wiąże się 
z wieloma element arnymi ^operacjami. Jest to, moim zdaniem, 
dodatkowy argument za kształtowaniem myślenia funkcyjnego.

Wyniki ostatniej pary zadań równoważnych (IV i X) 
pokazują wzrost umiejętności uczniów w zakresie roz
wiązywania zadań tego typu.
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VIII.3 (N=42) IX.3 (N=39)
poprawna wartość 8 17
brak wartości 19 11
błędna wartość 15 11
przy tym: błąd 1 7 o

błąd 2 4 3
inne błędy 4 8

Tabela 13
blad 1: f(x) = ~  (zamiast f\x) = 2) 
błąd 2: proporcjonalność

zadanie VIII.3
A B C

zadanie 
IX.3

A 7 9 1 17
B 0 2 8 10
C 0 4 6 10

7 5 15 N=37

Tabela 14
(A,B,C - p. tabela IZ.)

Większość uczniów próbowała rozwiązać zadanie X; wska
zuje to na ich zainteresowanie i gotowość rozwiązywania 
zadań tego typu. Poza tym, wielu z nich osiągnęło dobre 
wyniki, do czego przyczynił się brak błędów rachunkowych, 
gdy np. w zadaniu IV procent błędów rachunkowych wynosił: 
IV.1 - 12,5%, IV.2 - 15%, IV.3 - 20%. Uczniowie lepiej teraz 
ujmowali zależności funkcyjne i umieli je stosować.
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Zadanie IV (1;2;3;4)
A B C

Zadanie X A 10, 15, 0,0 12, 10, 7, 0 5, 5, 12, 7 27, 30, 19, 7
tl,2,3,4) B 0, o,5, 0 5, o, 5, 4 5, 5, 4, 10 10, 5, 14, 14

C 0, o,o,0 o, o, 0, 3 0, 2, 4, 13 0, 2, 4, 16
10, 15, 5, 0 17, 10, 12, 7 10, 12, 20, 30 N = 37

Tabela 15
(A,B,C - patrz tabela 11)

Na podstawie wyników (rozwiązania pisemne, obserwacje, 
rozmowy) mogliśmy sformułować kilka wniosków (częściowo Jako 
hipotezy) i kilka pytań, które dotyczą rozwoju myślenia 
funkcyj nego:

1. Myślenie funkcyjne nie rozwija się "automatycznie* jako
dadatek do zwykłego nauczania matematyki. Okazało się, że 
dotyczy to też takich treści matematycznych, w których ucz
niowie bezpośrednio zajmują się funkcjami, ponieważ w dru
giej serii zadań (V, VI) na lekcjach matematyki, rozpatrywano 
funkcje kwadratowe i potęgowe. Samodzielnie uczą się 
myślenia funkcyjnego tylko uczniowie najlepsi. Do
kształtowania myślenia funkcyjnego u wszystkich uczniów 
konieczne jest szczególne podejście dydaktyczne.

2. Przypadkowe i niesystematyczne rozpatrywanie przykładów 
myślenia funkcyjnego daje małe efekty. Przypuszczalnie lep
sze wyniki daje wprowadzenie uczniów w różne techniki 
myślenia funkcyjnego, traktowane jako szczególne zadanie 
dydaktyczne realizowane w różnych działach matematyki.

3. Przez rozwiązywanie zadań formalnych uczniowie łatwiej 
nabywają zdolności i umiejętności związanych z myśleniem
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funkcyjnym. Ale prawdopodobnie rozwiązywanie zadali w 
różnych kontekstach prowadzi do lepszego ich zapamiętywania 
i utrwalania.

Przyszłe badania beda potwierdzać lub modyfikować te 
wnioski. Może usuną też pewne sprzeczności, które ujawnia 
np. tabela 10.
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OM SOME QUESTIONS CONCERNING THE DEVELOPMENT 
OF FUNCTIONAL THINKING IN THE TEACHING OF MATHEMATICS

Summary
In the first part the article presents an analysis of 

written tests concerning the ability of functional thinking 
by 15—17 years old students. Their difficulties are 
discussed. Following investigation report contains obser
vations of using the concept of function and its properties 
in a "dynamic way and on different levels”-. Results empha
size the necessity of carrying out specific instruction 
(experiences with special tasks, discussions about problems) 
to encourage students in functional thinking as a funda
mental mathematical method.
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