
ROCZNIKI POLSKIEGO TOW ARZYSTW A MATEMATYCZNEGO 
SERIA V: DYDAKTYKA MATEMATYKI 14(1992)

Katarzyna Knoch-Tryba
Gdańsk

Trudności uczniowskie 
w rozwiązywaniu zadań 

konkursowych a sposoby oceniania 
tych zadań przez nauczycieli

(opracowane na podstawie wyników prac zespołu 
badawczego Koła Naukowego Matematyków 

Uniwersytetu Gdańskiego)

1 Wstęp
Konkursy matematyczne organizowane dla uczniów szkół podstawowych doty
czą co prawda tylko zdolniejszej części tych uczniów, niemniej napotykane tam 
trudności sygnalizują pewne ogólne problemy związane z nauczaniem w szkołach 
podstawowych. W niniejszej pracy próbuję pokazać, jakie są przyczyny i rodza
je trudności uczniowskich w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Zajmuję się 
też tym, jak wygląda dobór kryteriów oceny takich zadań. Wskazuję związki 
pomiędzy najpowszechniejszymi trudnościami uczniów a sposobami oceniania 
stosowanymi przez większość nauczycieli. Spostrzeżenia te czynię na podstawie 
analizy prac uczniowskich z I etapu Konkursu Matematycznego organizowanego 
dla klas VII-VIII w województwie gdańskim w roku szkolnym 1981/82. I etap 
tego konkursu przeprowadzono w macierzystych szkołach. Treść zadań przesłano 
do szkól z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Prace uczniów wytypowanych w 
danej szkole do konkursu sprawdzali nauczyciele tej szkoły. Następnie szkolna 
komisja proponowała zakwalifikować do II etapu tych uczestników konkursu, 
którzy osiągnęli ustalone minimum punktów, i przesyłała ich prace konkursowe 
do ODN-u. „Sito” konkursowe działające w opisany sposób jest niedoskonałe, 
jednak podobne sito działa trzykrotnie. Są następne etapy, w których komisje 
sprawdzające prace oceniają je już w bardziej jednorodny sposób, i prawdopo
dobnie tak postępując mogą wyłonić rzeczywiście najlepszych. Zainteresował 
mnie właśnie I etap z uwagi na możliwość obserwowania nauczycielskiego, nie
jednorodnego oceniania.
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Opisywany konkurs miał osobne zadania dla uczniów klasy VII i VIII. Odby
wał się w dwóch częściach. Na pierwszą część, trwającą 90 minut, składały się 3 
zadania, a po przerwie odbywała się druga część, 60-minutowa, w czasie której 
uczniowie rozwiązywali 6 zadań. Informacje dotyczące czasu trwania, punktacji 
(zadania w pierwszej części po 8 punktów, a w drugiej po 2 punkty) i wszelkich 
spraw organizacyjnych przesłano do szkól razem z treścią zadań. Po I etapie do 
ODN-u przekazano 188 prac z klasy VII i 556 prac z klasy VIII. W owym roku 
szkolnym klasę VIII obowiązywał jeszcze „stary” program, a VII „nowy” . Praw
dopodobnie nauczyciele, niepewni zmodernizowanych wymagań konkursowych 
mniej chętnie typowali do konkursu siódmoklasistów.

Poniższa analiza jest efektem wspólnej pracy kierowanego przeze mnie ze
społu studentów z Kola Naukowego Matematyków Uniwersytetu Gdańskiego. 
Poszczególne osoby zobowiązano do zapoznania się z uczniowskimi rozwiąza
niami jednego zadania. Celem takiej pracy było wyszczególnienie strategii ucz
niowskich rozwiązywania danego zadania, skonstruowanie własnej oceny roz
wiązań tego zadania oraz przyjrzenie się sposobom oceniania stosowanym przez 
nauczycieli. Studenckie spostrzeżenia dotyczące poszczególnych zadań stanowi
ły podstawę do wyciągnięcia ogólniejszych wniosków.

2 Treść zadań
Poniżej prezentuję treść wszystkich zadań. Numeruję je trzema cyframi. Pierw
sza (7 lub 8) wskazuje, z zestawu dla której klasy jest dane zadanie. Umieszczona 
na drugim miejscu cyfra 1 lub 2 oznacza, z której części konkursu zadanie po
chodzi (90-minutowej czy 60-minutowej). Ostatnia cyfra jest numerem zadania 
z zestawu dla danej klasy w danej części konkursu. W nawiasie, obok numeru 
zadania, podaję, w jaki sposób odwołując się do zadania będę przypominać w 
skrócie jego treść.

Klasa VII, cz. I
Zadanie 711 (z równoleglobokiem) Ile osi symetrii ma równoległobok bez jednego 
punktu? Rozważ różne przypadki.
Zadanie 712 (z Talesem) Mając dane odcinki a i b skonstruuj odcinek x o 
długości a +*2.
Zadanie 713 (z czwórkami) Podaj wszystkie czwórki liczb naturalnych (a, b, c, d)

a

spełniające równanie abcd =  4, uzupełniając tabelkę: —̂ -----------------------

~d|
Klasa VII, cz. II
Zadanie 721 (z funkcjami) Dane są zbiory A =  {2 ,3 ,5 } i B — {3 ,5}. Których 
funkcji jest więcej: czy określonych na zbiorze A o wartościach w zbiorze B, czy 
określonych na zbiorze B o wartościach w zbiorze Al
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Zadanie 722 (z a \b) Uzasadnij, że jeżeli a | b i a | b +  c, to a | c.
Zadanie 723 (z 3 +  \/2) Udowodnij, że 3 +  s/2 jest liczbą niewymierną.
Zadanie 724 (z najmniejszą liczbą) Jeżeli istnieje najmniejsza liczba w zbiorze, 
to ją podaj: a) (0 , 1 ), b) [0 , 1 ], c) { 0 ,1}, d) {x  € C : 0 < x < 1 ).
Zadanie 725 (z równościami) Czy prawdziwa jest równość: a) (a +  b) — b — 
(a “  6) +  b} gdy a, b są dowolnymi liczbami, b) (./HJ B) \ B =  (A \ B) U B, gdy 
A, B są dowolnymi zbiorami?
Zadanie 726 (z nierównościami) Dla jakich liczb a nierówności: x2 > a i x2 > a 
są równoważne?
Klasa VIII, cz. I
Zadanie 811 (z tablicą) W kratkach kwadratowej tablicy o wymiarach n x n  zapi
sano liczby —1,0,1. Czy może zdarzyć się tak, żeby sumy liczb w poszczególnych 
wierszach, kolumnach i na przekątnych były wszystkie różne. Odpowiedź uza
sadnij .
Zadanie 812 (z liczbami dwucyfrowymi) Znaleźć wszystkie liczby dwucyfrowe 
takie, że każda z nich dodana do liczby napisanej za pomocą tych samych cyfr 
wziętych w odwrotnym porządku daje pełny kwadrat jakiejś liczby.
Zadanie 813 (z kątami) Na płaszczyźnie dane są 4 proste (patrz rysunek). Znane 
są miary kątów między niektórymi z nich: cv = 110°,/? =  60°, 7  =  80°. Znajdź 
miary kątów x, y, z  między pozostałymi parami prostych.

Klasa VIII, cz. II
Zadanie 821 (z równaniami) Czy równoważne są równania: 
{yfx)2 — 3? Podaj zbiór rozwiązań każdego z nich.
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Zadanie 822 (ze 132) Czy istnieje taka liczba całkowita, której iloczyn cyfr jest 
równy 132? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 823 (z xy) Podaj parę liczb x ,y  spełniających równanie: xy +  yx =  7. 
Zadanie 824 (z czworokątem niewypuklym) Dany jest dowolny czworokąt nie- 
wypukły. Pokaż, w jaki sposób można dokonać podziału tego czworokąta na 3 
części o równych polach.
Zadanie 825 (z 115 — 1) Wykaż, że liczba 115 — 1 jest podzielna przez 10. 
Zadanie 826 (z wielokątem) Liczba przekątnych pewnego wielokąta jest dwa razy 
większa od liczby jego boków. Ile wierzchołków ma ten wielokąt?

3 Przyczyny i rodzaje trudności uczniów w roz
wiązywaniu zadań konkursowych

Trudności w rozwiązywaniu zadań zauważone w uczniowskich pracach podzie
liłam na ( 1 ) wynikające z niezrozumienia treści zadania czy jego błędnej inter
pretacji bądź nieznajomości pojęć występujących w zadaniu (pojęć dla ucznia 
nowych), oraz na (2 ) wynikające z braku wiedzy i umiejętności matematycznych 
obowiązujących na danym poziomie nauczania. Dodatkowo osobno wyszcze
gólniłam (3) trudności z uzasadnieniem.

3.1 Trudności tkwiące w obcych uczniom terminach wy
stępujących w zadaniach

Niektóre zadania konkursowe okazały się trudne ze względu na obecność w nich 
nowych, nieznanych uczniowi pojęć lub nieprecyzyjne sformułowanie. Na przy
kład w zadaniu 811 (z tablicą) użyto kilku sformułowań sprawiających trudność. 
Zwrot „wpisano liczby —1,0,1” nie byl jasny dla uczniów. W 58 pracach (10,4%) 
wpisywali liczby do tablicy w z góry zadanej kolejności tzn. —1 , 0 , 1 , —1 , 0 , 1  itd. 
(rys. 1). W konsekwencji otrzymywali sumy zawsze równe —1,0 lub 1, docho
dzili więc do wniosku, że nie da się otrzymać różnych sum. W 15 pracach (2,7%) 
użyli w tabelce tylko jednokrotnie liczb —1, 0,1 (rys. 2). Uczeń dokonał w takim

- 1 0 1 - 1 0 1 -1
0 1 - 1 0 1 - 1 0
1 - 1 0 1 - 1 0 1

- 1 0 1 - 1 0 1 -1
0 1 - 1 0 1 - 1 0
1 - 1 0 1 - 1 0 1

- 1 0 1 - 1 0 1 - 1

1
-1

0

Rys. 1 Rys. 2
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przypadku zsumowania tylko w tych wierszach i kolumnach, w których wpisał 
liczby. Gdzie indziej nie sumował — napisał „wszędzie są zera” (wystąpiły więc 
tu jakby dwa rodzaje zer — zero i miejsce puste). Inny z uczniów wpisał do 
każdej kratki wszystkie trzy liczby (rys. 3). Oczywiście wszystkie sumy są u nie
go zerami. Sformułowanie zadania w inny sposób, np. „wpisano w każdą kratkę 
kwadratowej tablicy n x n jedną z trzech liczb 0 , 1 lub - 1 ” lub „wpisano liczby 
— 1 , 0 , 1 , każdą z nich powtarzając dowolną ilość razy” pozwoliłoby prawdopo
dobnie na uniknięcie tych trudności.

- 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1,0,1
- 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1 ,0,1

- 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1,0,1 - 1,0,1
- 1 ,0,1 - 1 ,0,1 - 1,0,1 - 1,0,1

Rys. 3

Kolejny problem to znajdujące się w treści zadania pojęcie „tablica kwadra
towa” . Jeden z uczniów zinterpretował tablicę kwadratową jako tablicę 9 x 16 
— może taka interpretacja związana jest z tym, że 9 =  32, a 16 =  42? Ale 
trudno dociec, skąd w rozwiązaniach pojawiły się tablice 1 1  x 2 2 , 4 x 3  czy 7 x 3 . 
Czyżby uczniowie zrozumieli tu tablicę kwadratową jako złożoną z kwadrato
wych kratek? W 6 pracach pojawiło się utożsamienie tablicy kwadratowej z 
kwadratem w sensie geometrycznym. Sumy liczone były w przedziwny sposób: 
jako np. suma kwadratów długości boków itp.

Przy rozwiązywaniu zadania 722 kłopot sprawiała uczniom konieczność po
sługiwania się użytym tam symbolem a | b. 23% uczniów bądź nie znało wca
le tego symbolu, bądź interpretowało go jako j  (tak samo interpretowali go 
sprawdzający te prace nauczyciele!).

W zadaniu 724 (z najmniejszą liczbą) główną trudnością było zrozumienie 
zapisu podpunktu d): {x  G C  : 0 < x < 1 }, na ogól nie stosowanego w szkole 
podstawowej. W 37 pracach (20%) nie ma w ogóle odpowiedzi na ten punkt. 
55 uczniów (29%) stwierdziło, że nie ma liczby najmniejszej w tym zbiorze. Na
tomiast 10 osób (5%) uznało, że 0 jest najmniejszą liczbą. W 3 pracach są inne 
błędne odpowiedzi typu: „istnieje, ale nie można jej podać” itp. Tutaj również 
okazało się, że część nauczycieli źle zrozumiała pytanie, tym bardziej więc trud
no dziwić się trudnościom uczniów. Bowiem aż 56% uczestników konkursu nie 
podało w tym punkcie prawidłowej odpowiedzi.

Wydaje się, że występowania trudności opisanego wyżej rodzaju można i 
trzeba unikać inaczej formułując zadania konkursowe, choćby nie używając nie
znanych przez część uczniów symboli.
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3.2 Trudności wynikające z niezrozumienia pojęć obowią
zujących na danym poziomie nauczania

Na pytanie z zadania 721 (z funkcjami) 25% uczniów odpowiadało tak, jak
by nie wiedzieli, co to jest funkcja. Wiązało się to np. z braniem pod uwagę 
grafu przedstawiającego nie-funkcję jako funkcji lub też robieniem tego samego 
błędu gdy nie-funkcja była przedstawiona w postaci tabelki. Zdarzały się też 
uzasadnienia słowne zupełnie błędnie interpretujące pojęcie funkcji.

Przy analizowaniu rozwiązań zadania 711 (z równoleglobokiem) okazało się, 
że 26% uczestników konkursu utożsamia równoległobok z jego brzegiem, czasami 
do rozważanych punktów dorzucając jeszcze środek symetrii równolegloboku 
( 1 2 %), tym samym oczywiście nie biorąc pod uwagę istotnej części przypadków.

Powyższe błędy, chyba zbyt częste u uczniów bardzo dobrych, prawdopo
dobnie mają swoje źródło w nauczaniu nie przykładającym dostatecznej wagi 
do kształtowania pojęcia funkcji czy wielokąta.

W zadaniu 824 (z czworokątem niewypukłym) 109 osób (20%) jakby nie za
uważyło w treści zadania słowa „niewypukly” , rozważając, na ogół dość szcze
gólne, czworokąty wypukłe. Prostokąt, niewątpliwie najłatwiejszy do podzieleT 
nia, rozpatrywało 76 osób (14%), trapez łub romb 31 osób (6%), zaś dowolny 
czworokąt wypukły, w przypadku którego prawidłowe rozwiązanie zadania jest 
dokładnie analogiczne jak przy czworokącie niewypuklym, zainteresował tylko 2 
osoby.

Zadanie 822 (ze 132) pokazało, że niektórzy uczestnicy konkursu nie wiedzą 
co to cyfra. Rozkład na czynniki pierwsze liczby 132 jest następujący: 2-2-3-11. 
Stąd wysnuwano np. odpowiedzi: 11322 czy 3425,5. Okazywało się więc, że w 
rozumieniu uczniów cyframi są 11, 5,5. W słownych uzasadnieniach rozwiązań 
zadania 822 (ze 132) oraz 812 (z liczbami dwucyfrowymi) uczniowie używali też 
zamiennie słów liczba i cyfra, nie troszcząc się zbytnio o ich prawidłowy sens.

Kłopoty sprawiały również nazwy zbiorów liczb. Uczniowie nie zawsze wie
dzieli, co to jest liczba naturalna, niewymierna. W zadaniu 713 (z czwórkami) 
czasami brali pod uwagę czwórki liczb całkowitych lub ułamkowych. W zada
niu 723 (z 3 +  \/2) można było spotkać na przykład następującą odpowiedź: 
„ \ /2  niewymierny ponieważ nie znamy dokładnie jego miejsca na osi liczbowej 
czyli nie ma dokładnego wyniku” . Przy uzasadnieniach w zadaniu 822 (ze 132) 
słowa „niewymierna” użyto parę razy w sensie — nierozkladalna na czynniki 
jednocyfrowe.

Bardzo trudne okazało się pojęcie równań lub nierówności równoważnych. 
W zadaniu 821 (z równaniami) zauważenie jednego wspólnego rozwiązania wy
starczało niektórym uczniom, aby uznać równania za równoważne. Zdarzały się 
nawet prace z dobrym ustaleniem zbiorów rozwiązań a złą odpowiedzią (26 prac 
— 5 %) albo prace z rozwiązanymi równaniami, ale bez odpowiedzi ( 1 2  prac). 
Wielu uczniów nie znało prawdopodobnie określenia pierwiastka — kłopot po
legał na tym, aby dobrze ustalić dziedziny obu równań. Dlatego też większość 
prac otrzymała od nas za to zadanie ocenę 0 punktów (431 prac — 78%). W
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zadaniu 726 (z nierównościami) otrzymaliśmy podobne wyniki (138 — 73% 
prac ocenionych na 0 punktów). Tutaj z kolei do trudności związanej z rozu
mieniem pojęcia nierówności równoważnych doszła trudność druga, związana 
z rozumieniem zmiennej a. Uczniowie nie zawsze rozumieli, że parametr a 
może oznaczać dowolną liczbę rzeczywistą. Niektórzy uważali, że żadne a nie 
spełnia warunków zadania (23 prace — 12%), spotykało się też rozwiązania ty
pu: a < x, a < x2, y/a < x (7%). Część osób za parametrem a widziała 
prawdopodobnie tylko liczby nieujemne, co stało się przyczyną występujących 
tu trudności — obok trudności spowodowanych niejasnym dla wielu uczniów 
pojęciem równoważności nierówności.

Przy rozwiązywaniu zadania 812 (z liczbami dwucyfrowymi) 33 osoby (6%) 
zapisu ab użyły do oznaczenia liczby o cyfrach a, b (zamiast lub zamiennie z 
10a +  6). Tego typu błąd spotyka się również w zadaniu 822 (ze 132). W tych 
samych dwóch zadaniach natrafiliśmy na błędne stosowanie znaku równości — 
jako myślnika lub przecinka dla łączenia wielkości wcale sobie nie równych np.

65 +  56 =  121 =  =  11

oraz
132 : 2 = 66 stąd 2 • 66 =  2 • 6 • 6 =  72.

W zadaniu 812 występowało to w 29 pracach (5%), a w zadaniu 822 w 12 
pracach (2%). Błędy te najczęściej były nie zauważane przez nauczycieli — 
jeśli reszta rozumowania ich zadowalała, oceniając dawali noty maksymalne. 
Podobnie działo się, gdy uczeń zaniedbywał pisanie nawiasów, np.

360° -  (50° +  50°) : 2 =  260° : 2 = 130°.

Takie błędy spotkaliśmy w zadaniu 813 (z kątami) w 15 pracach (3%).
Jak widać, błędy polegające na niewłaściwym posługiwaniu się symbolami 

matematycznymi nie były w grupie uczestników konkursu zbyt powszechne. Nie
mniej należy przypuszczać, że jeśli zdarzają się wśród uczniów najlepszych, to 
w ogóle występują częściej. Sposób podejścia nauczycieli do tych błędów może 
świadczyć o przyczynach całego zjawiska: być może, że błędy te pojawiały się 
wtedy, gdy nie były uważane przez nauczyciela za istotne.

3.3 Trudności z uzasadnianiem
W zadaniach konkursowych często konieczne jest uzasadnienie. Zauważyliśmy, 
że zadania takie sprawiły uczniom szczególnie dużo trudności. Wielu z nich nie 
wiedziało, co to znaczy uzasadniać. Dużo ciekawych przypadków przedziw
nych uzasadnień spotkaliśmy w zadaniu 811 (z tablicą). 79% prac zawiera 
prawidłową odpowiedź „nie” , najczęściej jednak jest to „dowodzone” jeśli nie 
błędnie, to bardzo nieudolnie i nieprecyzyjnie. Przedstawiano też czasem uzasa
dnienia niematematyczne, opisowe (18%). W jednej z prac uczennica napisała:
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„potrzeba 8 kombinacji, a tyle nie można znaleźć” i dodała rozpaczliwy okrzyk: 
„Próbowałam!” . Oto inna wypowiedź tego rodzaju: „Nie może się zdarzyć taki 
przypadek. Jestem o tym jak najbardziej przekonana. Jeśli ktoś nie wierzy, to 
trudno. Z fanatykami nikt nie wygra” . Bardzo powszechne są pozorne uzasa
dnienia typu: , jest to niemożliwe, bo sytuacja taka nie zachodzi, gdyż przypadek 
taki nie istnieje” itp., które wystąpiły aż w 215 pracach (39%). 85 rozwiązań 
(15%) zawiera poprawne uzasadnienie i odpowiedź, ale przeprowadzone tylko 
dla pewnego konkretnego n np. n =  3, n =  5. Rozwiązania te nie zawierają 
jakiejkolwiek próby uogólnienia, że dzieje się tak dla każdego n Ç N. Na przy
kład uczeń narysował tablicę 3 x 3  oraz napisał, że trzeba 8 sum (3 wiersze, 
3 kolumny, 2 przekątne), a można utworzyć tylko 7 sum: —3, —2, —1,0,1,2,3. 
Stąd wyciągnął wniosek, że jest o jedną sumę za mało.

Poprawne i naszym zdaniem pełne uzasadnienie spotkaliśmy jedynie w 34 
pracach (6%). Na ogól uczniowie rozważali sytuację w kilku konkretnych, ko
lejnych przypadkach, a następnie przechodzili do uogólnienia (18 prac — 3%). 
Po rozpatrzeniu w szczegółowy sposób tablicy 4 x 4 i 5 x 5 uczeń odpowiedział: 
„Zawsze co najmniej jedna suma będzie się powtarzała” . Inna osoba po roz
ważeniu przypadku 2 x 2 i stwierdzeniu, że jest o jedną sumę za mało, napisała: 
„W miarę wzrostu pól tablicy przedział sum będzie wzrastał o dwie skrajne su
my, możliwości też będzie przybywać dwie, a więc zawsze przynajmniej jedna 
suma się powtórzy” . Wśród rzadko spotykanych rozumowań poprawnych były 
jeszcze na przykład następujące: „Nie może się tak zdarzyć, ponieważ jeżeli ilość 
kratek w każdym wierszu równa się n, to rozpiętość rozwiązań równa się od —n 
do -fn, i dodać do tego jeszcze 1 , bo wynik może wynosić zero. Czyli suma wszy
stkich możliwych innych rozwiązań równa się 2n +  1. Natomiast liczba wierszy 
wynosi n, liczba kolumn n oraz dodając dwie przekątne, to żeby rozwiązanie 
zadania było możliwe, to ilość rozwiązań musiałaby wynosić co najmniej 2n-\-2, 
ale

2n +  2 < 2n +  1

2 < 1

więc rozwiązanie zadania jest nierealne” ,
Rozważenie tylko niewielu bardzo szczególnych przypadków, bez spojrze

nia na całość postawionego zagadnienia, spotkaliśmy rówuież w zadaniu 711 (z 
równoległobokiem). Np, punkt-,,dziura” jest wierzchołkiem prostokąta, środkiem 
boku kwadratu itd.

Pozorne uzasadnienia wystąpiły także w odpowiedziach do zadania 822 {ze 
132) w 21 pracach (4%), gdzie uczniowie pisali np. „Liczba taka nie istnieje 
ponieważ nie ma takiej liczby, której iloczyn cyfr wynosiłby 132” . Bardziej 
powszechne są tu uzasadnienia bezsensowne (63 osoby — 11%), m.in. „Taka 
liczba nie istnieje, gdyż iloczyn liczby 456 jest równy 120 a iloczyn liczby 452 
jest równy 140 a nie 132” , oraz: „Taka liczba nie istnieje ponieważ nie da się 
rozłożyć na czynniki pierwsze” . 63 prace (11%) zawierają poprawną odpowiedź 
w ogóle bez uzasadnienia, 46 odpowiedzi (8%) świadczy o niezrozumieniu treści
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zadania przez ucznia. Zaś aż 301 (54%) uzasadnień wskazuje na dobrą drogę 
rozumowania, lecz tylko 50 (9% całości) spośród nich jest poprawne językowo. 
Oto odpowiedź nie budząca zastrzeżeń: „Nie istnieje taka liczba całkowita, któ
rej iloczyn cyfr jest równy 132. Ponieważ:

132 2
66 2
33 3
1 1 1 1

1

Liczba 132 nie da się rozłożyć na takie czynniki pierwsze, aby były one mniejsze 
od 1 0 , czyli były cyframi, z których można złożyć liczbę” .

160 prac (29%) pomimo rozumowania zawierającego wskazanie liczby 11 
jako „przeszkadzającej” w znalezieniu szukanej liczby ma uzasadnienie niepo
prawne lub bardzo nieporadne językowo. Przykłady rozwiązań z tej grupy: 
„Taka liczba całkowita nie istnieje, ponieważ dzieli się tylko przez 11 i 12, 
więc gdy weźmiemy 1 2  po 2 i 6 to i tak nie będzie to liczba 1 1  jest liczbą 
pierwszą” , „Nie ma takiej liczby ponieważ 132 można rozłożyć np. na czyniki 
66 • 2 =  33 • 2 • 2 = 11 • 3 • 2 ■ 2 =  22 • 3 • 2. Zawsze potrzebna jest liczba 11, a takiej 
z mnożenia cyfr całkowitych nie otrzymamy” . Stosunkowo bardzo mala ilość 
zdecydowanie sensownych językowo prac wskazuje na dość poważny problem. 
Odpowiedzi mniej poradne językowo najczęściej też są oceniane maksymalnie 
(w przypadku omawianego zadania też tak ocenialiśmy). Nawet na konkursach 
spotyka się mało pytań istotnie wymagających dłuższych, bardziej złożonych u- 
zasadnień. Być może, w trakcie nauczania nauczyciele rzadko stawiają uczniom 
pytania i wymagania wpływające na kształtowanie się ich języka matematyczne
go, zwracają uwagę na ścisłość wypowiedzi. Zarówno w przypadku zadania 811 
(z tablicą) jak i 822 (ze 132) zaledwie kilka procent uczniów podało poprawne i 
precyzyjne językowo uzasadnienia.

4 Dobór kryteriów oceny zadań konkursowych
Widoczne w rozwiązaniach zadań uczniowskie trudności związane z uzasadnia
niem stwarzały najwięcej problemów oceniającym. Wielu nauczycieli, szcze
gólnie tam, gdzie wprost w treści zadania nie wyszczególniono „odpowiedź u- 
zasadnij” , uzasadnień nie wymagało, nie widziało potrzeby całościowego spoj
rzenia na zagadnienie przez ucznia, nie żądało precyzji językowej. Rozwiązania 
częściowe lub niepełne zyskiwały w ten sposób maksymalne oceny. Sporadycznie 
spotykaliśmy rozwiązania błędne ocenione pozytywnie, wiązało się to często ze 
wspomnianą złą interpretacją symboli matematycznych przez nauczycieli (np. 
symbolu a | b).

Każdy z członków naszej grupy, po zapoznaniu się z uczniowskimi sposoba
mi rozwiązywania danego zadania oraz z typowymi w nich błędami, uzgadniał z
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kilkoma innymi osobami z zespołu kryteria oceny „swojego” zadania. Opierając 
się na tych ustaleniach, ewentualnie wnosząc pewne poprawki, oceniał wszyst
kie rozwiązania uczniowskie. Nasz sposób oceny można uznać za jednolity w 
odniesieniu do konkretnego zadania.

Korelacja między ocenami naszymi i nauczycielskimi poszczególnego zadania 
jest umiarkowana, gdy nauczyciele mają niejednolity pogląd na to, jak je oce
niać. Najniższe współczynniki korelacji, jakie otrzymaliśmy, znajdują się około 
0,4. Współczynnik korelacji jest wyższy tam, gdzie ogół nauczycieli ocenia dość 
podobnie, nawet jeśli trochę łagodniej od nas. Korelacja jest niższa najczęściej 
wtedy, gdy my w zadaniu wymagamy uzasadnienia, a nauczyciele w większości 
nie, a w dodatku ich oceny są dość zróżnicowane. Nie zdarzyło się, żeby średnia 
arytmetyczna ocen nauczycielskich danego zadania była wyższa niż średnia na
szych ocen o więcej niż 0,1. Ilustrujące powyższe wnioski wyniki statystyczne 
są zestawione w tabeli 1 . Omówienie ich na przykładzie konkretnych zadań z 
pewnością wyjaśni lepiej źródła niektórych widocznych w tabeli rozbieżności,

Zadanie ocena
max,

średnia
ocen

naszych

średnia
ocen

naucz.

różnica
średnich

wspólcz.
kore
lacji

711 (z równołegłobokiern) 3,1 5,4 -2 ,3 0,43
712 (z Talesem) 8 2,2 2,3 - 0 , 1 0,89
713 (z czwórkami) 7,5 7,6 - 0 , 1 0,85
721 (z funkcjami) 0,4 0,9 -0 ,5 0,58
722 (z a 1 b) 0,4 0,8 -0 ,4 0,60
723 (z 3 -ł- V Ï) 2 0,8 U -0 ,3 0,48
724 (z najmn. liczbą) 1,4 1,5 - o , i 0,72
725 (z równościami) 1,3 1 ,2 + 0 , 1 0,75
726 (z nierównościami) 0,4 0,4 0,0 0,70
811 (z tablicą) 1,5 2,7 "  - 1 , 2 o .a r
812 (z liczbami dwucyfr,) 8 4,5 6,7 - 2 ,2 0,42
813 (z kątami) a,i 7,7 - 1 , 6 0,40
821 (z równaniami) 0,4 0 ,6 " - 0 ,2 0,75 ‘
822 (ze 132) 1,3 1 ,2 + 0 , 1 0,73
823 (*x?) 2 1,7 1,8 - 0 , 1 0,64
824 (z czworok.niewyp,) 0,1 0,3 - 0 ,2 0,53
825 (z 115 — 1) 1,3 1 ,6 -0 ,3 0,55
826 (z wielokątem) 1,5 1,4 + 0 , 1 0,79

Tab. 1. Średnie arytmetyczne oraz współczynniki korelacji pomiędzy ocenami 
naszymi i nauczycielskimi poszczególnych zadań

Nasza metoda oceniania rozwiązań poszczególnych zadań ma przede wszy-? 
stkim służyć jako układ odniesienia do ocen nauczycielskich i nie należy sądzić,
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że można ją uznać za najlepszą czy wzorcową. Uzyskane po naszym ocenia
niu wyniki statystyczne (rozkłady ocen, współczynniki korelacji) wiele mówią o 
zadaniach. Na przykład zadania o zbliżonych współczynnikach korelacji na o- 
gól posiadają jakieś inne wspólne cechy. W tej pracy koncentruję się głównie na 
trudnościach uczniowskich, przy których zdarzały się pewne istotne rozbieżności 
w ocenach nauczycielskich. Zanim zajmę się wskazaniem niektórych źródeł tych 
rozbieżności chcę zwrócić uwagę na parę innych problemów związanych z kon
kretnymi zadaniami konkursowymi.

Najwyższy współczynnik korelacji ocen naszych i nauczycielskich ma zadanie 
712 (z Tałesem). Stąd można wysnuć wniosek, że nauczycielom nie sprawiło ono 
kłopotów w ocenianiu. Za to sprawiało kłopot uczniom, gdyż otrzymaliśmy tu 
najniższą średnią ocen nauczycielskich wśród zadań 8-punktowych. Tak niskie 
wyniki należy kojarzyć z pierwszym rokiem zreformowanego nauczania mate
matyki (byl to rok szkolny 1981/82) w klasie VII. Nauczanie geometrii po raz 
pierwszy równolegle z ujęciem analitycznym i do tego przy dużym natłoku treści 
programowych, spowodowało bardzo słabe uświadamianie sobie przez uczniów 
istoty zadania konstrukcyjnego — uczniowie wiele czynności zamiast konstruk
cyjnie wykonywali „po kratkach” . Tylko jedna osoba wykazała się umiejętnością 
konstruowania prostej prostopadłej do danej. Nikt nie potrafił konstrukcyjnie 
poprowadzić prostej równoległej do danej. W ogóle zaczęło sensownie rozwią
zywać zadanie 1 1 1  uczniów (59%), w związku z czym otrzymali oni od nas 
niezerowe oceny, lecz na ogól nie doprowadzili rozwiązania do końca. Wśród 
tych sensownych sposobów rozwiązania można wyróżnić trzy zupełnie odrębne 
strategie. Należało skonstruować odcinek o długości x =  Jb , gdy dane są 
odcinki ö  i b. Najpowszechniejszy sposób polegał na skonstruowaniu pomocni
czego odcinka c, korzystając z twierdzenia Pitagorasa: c2 =  a2 -f b2, następnie

2
na przekształceniu równości x =  na  ̂ =  | i skonstruowaniu odcinka x
korzystając z twierdzenia Talesa. Sposób drugi, najmniej pracochłonny, zaczy-2
nal się od przekształcenia: x =  ^—h 6, dalej konstruowano pomocniczy odcinek 

2
y zz ~  korzystając z twierdzenia Talesa:  ̂ =  y, i na koniec budowano odcinek 
x =  y +  b. Najmniej popularny i najpracochlonniejszy sposób polegał na wyko
rzystaniu dodatkowo obranego odcinka jednostkowego i trzykrotnym stosowaniu 
twierdzenia Talesa, najpierw do konstrukcji odcinka o długości a2 : — =  f ,  a- 
nalogicznie do konstrukcji odcinka o długości b2 i po zbudowaniu sumy a2 +  b2 
do konstrukcji odcinka x : f  =  q .

Omawiając te strategie chcę zwrócić uwagę na fakt, że przy różnych dro
gach rozumowania uczniów istotne jest wymyślenie takiego sposobu oceniania- 
nia, by te same umiejętności premiować tą samą ilością punktów w każdej z 
możliwych do obrania strategii. Nasz sposób oceniania starał się to uwzględniać 
i w opisanym przypadku okazał się wysoce zgodny ze sposobami nauczycie
li. W pozostałych zadaniach również bardzo przemyślanie dobieraliśmy kryte
ria przyznawania poszczególnych punktów, lecz czasami zupełnie rozmijaliśmy 
się z większością nauczycieli. Zdarzało się to także przy zadaniach, wyda-
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waloby się, dużo prostszych ze względu na wielość i złożoność strategii. System 
„punktowania” rozwiązań uczniowskich jest na pewno niedoskonałym sposobem 
oceny, lecz obecnie raczej trudnym do zastąpienia i bardzo powszechnie stoso
wanym (zarówno na konkursach i egzaminach jak i na zwyczajnych pracach 
klasowych), tak więc należy dobrze uświadamiać sobie, jakie problemy pociąga 
za sobą jego używanie.

Warto jeszcze przyjrzeć się zestawieniu (tabela 2), które daje obraz „łatwości” 
poszczególnych zadań dla uczniów. Na ogól w zadaniach dominują albo oceny 
zerowe (osiem zadań), albo maksymalne (sześć zadań ze względu na nasze oce
ny, a dziewięć — na oceny nauczycieli). Lecz gdy oceny ekstremalne dominują 
zbyt zdecydowanie (powyżej 75%), to wydaje się, że zadanie nie było właściwie 
dobrane.

Zadanie dominująca 
para ocen 

(my, naucz.)

ilość %
całości

prace 
przez 

0 pkt

ocenione 
nas na: 
max pkt

711 (z równoleglob.) (2 ,8) 15 8% 9% 2 %
712 (z Talesem) (0 ,0) 66 35% 40% 0%
713 (z czwórkami) (8 ,8) 143 76% 0% 77%
721 (z funkcjami) (0 ,0) 82 44% 72% 8%
722 ( za\b) (0 ,0) 74 39% 61% 7%
723 (z 3 +  y/2) (0 ,0) 40 2 1 % 28% 6%
724 (z najmn. liczbą) (2 ,2) 48 26% 6% 31%
725 (z równościami) (U ) 83 44% 3% 30%
726 (z nierównościami) (0 ,0) 1 2 1 64% 73% 13%
811 {z tablicą) (0 ,0) 193 35% 54% 5%
812 (z liczbami dwucyf) (6 ,8) 127 23% 3% 3%
813 (z kątaini) (6 ,8) 158 28% 1 % 26%
821 (z równaniami) (0 ,0) 336 60% 78% 15%
822 (ze 132) (2 ,2 ) 178 32% 17% 36%
823 (z xy) (2 ,2) 387 70% 5% 75%
824 (z czworok.niewyp.) (0 ,0) 430 77% 94% 3%
825 (z 115 -  1) (2 ,2 ) 285 51% 24% 58%
826 (z wielokątem) (2 ,2 ) 246 44% 16% 58%

Tab. 2. Informacja o ilości dominujących par ocen za zadania oraz o ilości 
naszych ocen ekstremalnych

Do niewłaściwie umieszczonych na konkursie zadań można zaliczyć 713 (z 
czwórkami) oraz 824 (z czworokątem niewypuklym). Pierwsze jakby „nie pasuje” 
do grupy zadań 8-punktowych. Polecenie wymaga właściwie tylko uzupełnienia 
tabelki. Co prawda w sformułowaniu występuje, analogicznie jak w zadaniu 
821 (z liczbami dwucyfrowymi), słowo „wszystkie” , lecz sam warunek, jaki mają 
spełniać szukane liczby, jest tu na tyle prosty, że poszukiwanie tych liczb nie
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nastręcza żadnych trudności, a systematyczna obserwacja uzupełnianej tabelki 
powinna wystarczać do upewnienia się, że to już wszystkie wymagane czwórki. 
Podobnie jak my, patrzyli na to zadanie oceniający nauczyciele — oceny są 
na ogól maksymalne lub bliskie maksymalnym (przy niewielkich uczniowskich 
przeoczeniach). Jako nie różnicujące w żaden sposób uczniów, zadanie raczej nie 
nadawało się do umieszczenia w tej części konkursu — być może lepiej spraw
dziłoby się w grupie zadań za 2 punkty. Z kolei zbyt trudne jak na drugą 
część konkursu okazało się zadanie 824 (z czworokątem niewypukłym). Jeżeli 
uczeńwcześniej nie rozwiązywał podobnego zadania, znalezienie pomysłu na od
powiedni podział czworokąta i zaprezentowanie go w pracy powinno mu zająć 
więcej czasu. Prawdopodobnie trochę lepsze wyniki uzyskaliby uczniowie, gdyby 
zadanie to znajdowało się w 90-minutowej części konkursu. Dodatkową trud
ność sprawiło słowo „niewypukly” , o czym już była mowa wcześniej. Niektórzy 
z nauczycieli przyznawali punkty za dokonanie na przykład podziału trapezu 
i to o szczególnych wymiarach. Stąd wzięły się rozbieżności pomiędzy ocena
mi naszymi i nauczycielskimi. Warto tu jeszcze zauważyć, że to samo zadanie 
nie sprawiłoby uczniom aż tak wielkich trudności, gdyby wówczas obowiązywał 
podręcznik wydany po raz pierwszy w 1984 roku — G.Treliński, E.Wachnicki 
„Matematyka 7” , w którym jest trochę zadań do omawianego podobnych (zad. 
4 i 5 na str. 156, zad. 273, 274 i 275 na str. 233). Tak więc później zadanie to 
stało się jakby bardziej „typowe” . Ówcześnie w podręcznikach nie było zadań 
tego rodzaju, tak że nie powinny dziwić najniższe spośród wszystkich wyniki 
(tab, 1 i 2 ).

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na zadanie 823 (z xy), które z kolei posiada naj
wyższe średnie ocen wśród zadań za 2 punkty. Jest to zadanie, które, jeśli chodzi 
o sposób oceniania, można potraktować podobnie jak 724 (z najmniejszą liczbą), 
725 (z równościami), 826 (z wielokątem). Mają one tak sformułowane pytania, 
że wymagają właściwie podania samych odpowiedzi i tak też postanowiliśmy 
je rozumieć. W przypadku prawidłowych odpowiedzi odejmowaliśmy punkty 
wtedy, gdy przesłanki, z jakich wnioskowano, były fałszywe. W ten sposób o- 
trzymaliśmy bardzo dużą zgodność z nauczycielami (tab. 1). Pewne różnice 
można obserwować jedynie w rozkładzie ocen. W zadaniu 724 (z najmniejszą 
liczbą) my najczęściej przyznawaliśmy ocenę 1,5 punktu (79 prac — 42%), zaś 
nauczyciele — 2 punkty (94 prace — 50%). Rozbieżności w ocenie wystąpiły 
głównie przy pytaniu (d), które sprawiło uczniom i niektórym nauczycielom 
kłopot — wspominałam już o tym wcześniej. W zadaniu 725 (z równościami) 
najwięcej uczniów odpowiedziało dobrze tylko na pytanie (a) — stąd nietypowa 
najpowszechniejsza para ocen (tab. 2). W zadaniu 826 (z wielokątem) wystąpiły 
dwa rodzaje przesłanek, z jakich wnioskowali uczniowie. Niektórzy opierali się 
o wzór na ilość przekątnych wielokąta, inni tylko o liczenie przekątnych na ry
sunkach. Bez względu na to, czy droga rozumowania ucznia pokazywała, że 
poszukiwany siedmiokąt jest jedynym wielokątem spełniających warunki zada
nia, przyznawaliśmy 2 punkty. Dało to nam wysoką korelację z nauczycielami, 
choć oczywiście można dyskutować, czy nasz sposób oceniania jest właściwy.
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Treść zadania 823 {z xy) zawierająca słowo „podaj” jest treścią tego sa
mego rodzaju, co treść omawianych wyżej zadań. Natomiast zastosowaliśmy 
trochę inny sposób oceniania. Najczęściej spotykaną wersją rozwiązania było 
podanie jednej odpowiedzi, np.: x =  6 , y =  1 , i pokazanie, że para ta spełnia 
równanie: 6 1 -f l0, — 7. Za rozwiązania zawierające te elementy przyznawaliśmy 
2 punkty. Nie wymagaliśmy podania więcej niż jednej pary liczb spełniającej 
dane równanie, gdyż uważaliśmy, że treść zadania tego nie żąda. Niektórzy 
nauczyciele dawali maksymalną ilość punktów za samą odpowiedź lub też za 
samo podstawienie właściwych liczb do równania, bez zapisania szukanej pa
ry. Inni przyjęli ostrzejsze kryteria oceny niż my. Wymagali podania dwóch 
par spełniających równanie i sprawdzenia. Kilku maksymalną ilość punktów 
przyznawało dopiero za podstawienie do równości wszystkich możliwych par 
cyfr, które mogłyby spełniać równanie, i wybranie spośród nich par właściwych. 
Przyjęty przez nas tym razem sposób oceniania doprowadził do większych roz
bieżności niż w przypadku poprzednio omawianych zadań. Stąd niższy niż tam 
współczynnik korelacji. Prawdopodobnie gdybyśmy wymagali tylko pojawie
nia się w jakikolwiek sposób pary cyfr 1 i 6 , otrzymalibyśmy wyniki — różnicę 
średnich i współczynnik korelacji — jak w zadaniu 826 (z wielokątem).

Można mieć pewne zastrzeżenia do przyjętych przez nas sposobów ocenia
nia wyżej omawianych zadań, tak samo zresztą jak do niektórych sposobów 
nauczycielskich. Wydaje się jednak, że przynajmniej niektóre z zasygnalizowa
nych wątpliwości, jakie tutaj może mieć oceniający, dałyby się wyeliminować 
przez precyzyjniejsze formułowanie poleceń. Na przykład zadanie 826 mogłoby 
brzmieć: „Jakie pary liczb naturalnych spełniają równanie xy + yx =  7?” Wy
magałoby to rozważenia kilku przypadków i podania dwóch par; zadanie spraw
dzałoby, czy uczeń rozumie pojęcie pary uporządkowanej — czy wie, że para 
(1,6) jest różna od pary (6,1). W obecnym brzmieniu, pomimo tego, że równość 
jest symetryczna, zadanie wcale tego nie sprawdza, a wyniki uzyskiwane przez 
uczniów są tak dobre, że właściwie obecność zadania w zestawie konkursowym 
nie ma większego sensu.

Inaczej jest z zadaniami o równoważności równań lub nierówności (821 i 
726). Choć tutaj również przewaga jednego rodzaju ocen wygląda na znaczną 
(tab. 2 ), to jednak każde z zadań wybiera kilkanaście procent uczniów, którzy 
zasłużyli na maksymalną ocenę. Trudno jest ocenić, czy główną przyczyną nis
kich wyników jest niedostateczne kształtowanie w szkole pojęcia równoważności 
równań lub nierówności, czy też to, że w zadaniach wystąpiły trudności do
datkowe, związane z nieznajomością określenia pierwiastka (zad. 821) oraz z 
nierozumieniem pojęcia parametru (zad. 726), co zostało szerzej opisane w 3.2.

4.1 Rozbieżności w ocenach spowodowane trudnościami w 
interpretacji treści zadania

Trzeba zaznaczyć, że przy każdym zadaniu można podawać przykłady pewnych 
rozbieżności i przeoczeń nauczycielskich. Natomiast niesporadyczne stają się
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one, gdy dochodzą trudności z interpretacją treści zadania przez nauczyciela. 
Takie trudności mieli nauczyciele w przypadku kilku zadań. W zadaniu 722 (z 
a I b) wystąpił nieznany niektórym nauczycielom symbol, w 721 (z funkcjami) 
pojęcie funkcji było źle interpretowane przez część nauczycieli, a zadania 825 
(z 115 — 1) oraz 723 (z 3 -f y/2) nasuwały wątpliwość: jakiego, opartego o co 
dowodu oczekują autorzy zadania.

Trudność związaną z wystąpieniem symbolu a | b sygnalizowałam już w 
3.1. Aż 41 prac (22%), które otrzymały od nas ocenę 0 punktów, otrzymało od 
nauczycieli oceny niezerowe, w tym 13 prac (7%) ocenę 2 punkty. Wiązało się to 
z nierozumieniem symbolu a \ b nie tylko przez uczniów, ale i przez nauczycieli. 
Symbol ten, nie występujący przecież ani w programie, ani w podręcznikach, 
jeśli znalazł się na konkursie, powinien być chyba opatrzony w treści zadania 
jakimś objaśnieniem.

Zadanie 721 (z funkcjami) posiada największą spośród zadań za 2 punkty 
różnicę pomiędzy średnimi ocen naszych i nauczycielskich (poprzednio omawia
ne było pod tym względem drugie z kolei). Niestety, wielu uczniów źle rozumiało 
pojęcie funkcji. My przyznawaliśmy 0 punktów za udzielenie dobrej odpowie
dzi, jeśli oparta była o rysowanie grafów lub tabelek nie-funkcji (było to dość 
powszechne). Dopiero gdy uzasadnienie było poprawne, dawaliśmy 2 punkty. 
Wielu nauczycieli przyznawało punkty uczniom nie rozumiejącym pojęcia funk
cji. Można to tłumaczyć albo tym, że nauczyciele patrzyli na samą odpowiedź 
nie czytając całkowicie błędnych uzasadnień, lub też tym, że sami źle rozumieli 
definicję funkcji. Prac ocenionych przez nas na 0 punktów a przez nauczycie
li na oceny wyższe było jeszcze więcej niż poprzednio (54 — 29%), w tym 26 
(14%) ocenionych na 2 punkty. Zastanawiające jest, że obowiązujące progra
mowo pojęcie funkcji sprawiło jeszcze większy kłopot w ocenianiu niż symbol 
a I b. Dla uczniów trudność chyba była podobna — średnie arytmetyczne na
szych ocen za oba zadania są takie same (tab. 1 ), ilość prac ocenionych przez 
nas maksymalnie również jest zbliżona (tab. 2 ).

Niejednakowo rozumiane przez nauczycieli było zadanie 825 (z 115 — 1). 
Prawdopodobnie różnie odczytywali słowo „wykaż” . Niektórzy samo obliczenie 
ile wynosi 1 1 5 — 1 uznawali za wystarczające, a inni oczekiwali rozumowania 
nie opartego o wyliczenie tej liczby. My postanowiliśmy przyznawać 2 punk
ty, gdy praca zawierała jakieś uzasadnienie, bez względu na to, czy było ono 
powiązane z wyliczeniem liczby, czy nie. Tych rozbieżności można było uniknąć 
formułując zadanie na przykład następująco: „Uzasadnij, że 115 — 1 jest podziel- 
ne przez 10, nie obliczając ile wynosi ta liczba.” Pomimo, że przewagę mają 
prace, w których to zadanie oceniono maksymalnie (tab. 2 ), istnieją prace oce
nione na każdą możliwą parę ocen całkowitych. Najbardziej zadziwiające jest 
pozytywne ocenienie przez kilku nauczycieli rozumowania opartego na równości: 
(10 -h l )5 — 1 =  105 +  l 5 — 1 = 105. Poza różnymi „dziwnymi” rachunkami, spo
tykaliśmy jeszcze w tym zadaniu rozmaite nieprecyzyjności lub niepoprawności 
językowe. To także powiększyło istniejące wśród nauczycieli rozbieżności, gdyż 
niektórzy z nich odejmowali za to punkty, a inni nie. My nie przyznawaliśmy
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punktów, gdy w zadaniu występowały rażące błędy rachunkowe lub językowe.
W zadaniu 723 (z 3 +  >/2), tak jak w poprzednim, samo sformułowanie spo

wodowało kłopoty w ocenianiu. Trudno bowiem powiedzieć, jak rozumieć słowo 
’’ udowodnij” , gdy nie wiemy, z czego wolno nam korzystać. Warto by chyba za
proponować taką zmianę treści zadania: „Korzystając z tego, że y/2, jest liczbą 
niewymierną, uzasadnij, że 3 +  \/2 jest liczbą niewymierną” . Poprawne i pełne 
naszym zdaniem odpowiedzi wyglądały na ogól dwojako. Jedno rozumowanie 
opierało się na tym, że y/2 ma nieskończone nieokresowe rozwinięcie dziesiętne, 
więc gdy rząd jedności zwiększy się o 3, rozwinięcie dziesiętne po przecinku 
zostanie takie samo. Drugie wychodziło od przypuszczenia, że 3 +  \/2 byłby 
liczbą wymierną, stąd y/2 byłby równy różnicy tej liczby i liczby 3, czyli byłby 
wymierny, więc takie przypuszczenie prowadzi do sprzeczności. Zdarzały się 
nawet rozumowania zawierające dowód tego, że y/2 jest liczbą niewymierną i 
niektórzy nauczyciele właśnie takich oczekiwali. Natomiast te poprawne roz
ważania były dość rzadkie, niejednokrotnie zawierały błędy językowe. Często 
spotykaliśmy odpowiedź: „bo \/2 jest liczbą niewymierną” . U oceniających u- 
zyskiwała ona każdą możliwą ilość punktów. Poza tym sporo było wypowiedzi 
językowo zadziwiających, co już sygnalizowałam w 3.2, które do tego okazy
wały się zdumiewająco przez nauczycieli rozumiane i oceniane. Oto kilka przy
kładów: „dodanie 3 nie zmieni wartości \/2” > „gdy dodamy liczbę niewymierną 
do liczby wymiernej to nie zmieni sprawy, niewymierna nie będzie zlikwidowana 
3 +  \/2 =  \/Ï8 ” , „3 -f \/2 jest liczbą niewymierną dlatego, że trójki nie możemy 
dodać do \/2, a \/2 jest liczbą niewymierną, tak samo jak 7T, czyli nie możemy 
go podzielić by wyszła konkretna liczba” (wszystkie te odpowiedzi uzyskały od 
nauczycieli ocenę 2 punkty). Różnica średnich arytmetycznych ocen naszych i 
nauczycielskich jest tutaj taka sama jak w przypadku poprzednio omawianego 
zadania i jest to trzecia co do wielkości różnica wśród zadań za 2 punkty.

Zadania o najwyższych różnicach średnich (722 — z a \ b \ 12\ — 2 funk
cjami) charakteryzowały się tym, że prawie wszystkie oceny nauczycielskie były 
większe bądź równe naszym. Zaś w zadaniach 825 {z l i 5 — 1) i 723 (z 3 -f y/2) 
coś takiego nie zaszło, stąd właśnie trochę mniejsza różnica średnich, ale za to 
jedne z najniższych współczynniki korelacji (tab. 1 ).

4.2 Rozbieżności w ocenach spowodowane zróżnicowanym 
poglądem nauczycieli na rozległość wymaganego uza
sadnienia

Najniższy współczynnik korelacji ocen naszych i nauczycielskich posiada zadanie 
813 (z kątami). Nie sprawiało ono w zasadzie kłopotów uczniom. Nauczyciele 
aż 475 prac (85%) ocenili na 8 punktów. W tych pracach poza jednym kon
trowersyjnym przypadkiem (uczeń prowadził obliczenia korzystając z tego, że 
suma kątów w trójkącie wynosi 360°) uczniowie podawali dobre wyniki. Nie 
zawsze jednak za same dobre wyniki dawano 8 punktów. Są bowiem one w 535
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pracach (95%). My 8 punktów przyznaliśmy w 144 przypadkach (26%), tam 
gdzie uczniowskie wyliczenia poparte były choć zasygnalizowaniem przesłanek, 
z jakich przy tych wyliczeniach korzystano (np. z tego, że kąty są przylegle, że su
ma kątów w trójkącie wynosi 180° itp.). Jest godne uwagi, że prace zawierające 
uzasadnienia (w tym przypadku stosunkowo łatwe do sformułowania) na ogól 
występowały w grupach w zależności od szkoły, z jakiej pochodzili uczniowie; 
tak że można przypuszczać, iż w niektórych szkołach uczniowie byli wdrażani 
na lekcjach do pisania uzasadnień, a w innych nie.

W zadaniu 812 (z liczbami dwucyfrowymi) wystąpiła jeszcze większa niż w 
powyżej omawianym różnica średnich oraz nieznacznie wyższy współczynnik 
korelacji (tab. 1). Na ogól uczniowskie odpowiedzi świadczyły o dobrej inter
pretacji polecenia i właściwym kierunku poszukiwań. Zarówno u nas jak i u 
nauczycieli bardzo niewiele prac — tych samych — uzyskało oceną 0 punk
tów (tab. 2). Być może dość łatwo można było odgadnąć choć niektóre wyniki 
i stąd wiele odpowiedzi niepełnych, częściowych. Poza tym prawdopodobnie 
niezupełnie jasne dla większości uczniów było, co to znaczy, że zadanie wyma
ga znalezienia wszystkich liczb spełniających podane żądania. Często uczniowie 
znajdują potrzebne liczby, pokazują także, że są to te, o które chodzi, lecz rzadko 
uzasadniają, że tylko one spełniają warunki zadania. Tu również nauczycielski 
sposób oceniania byl związany z poziomem rozwiązań zadania w szkole. Jeśli 
któryś z uczniów szkoły pokazał, że te i tylko te podane przez niego liczby są 
rozwiązaniem zadania, na ogól ci z niekompletnym uzasadnieniem otrzymywali 
mniejsze ilości punktów. Natomiast gdy w szkole wszyscy poprzestali na rozu
mowaniach ocenianych przez nas jako niepełne, ich nauczyciele za te odpowiedzi 
przyznawali oceny maksymalne.

Zadanie 711 (z równoległobokiem) posiada największą (bliską poprzednio o- 
mawianemu zadaniu) różnicę średnich arytmetycznych ocen oraz również podob
ny współczynnik korelacji (tab. 1). Jego rozwiązanie powinno składać się z roz
ważenia przypadków, gdy równoleglobok bez punktu jest dowolnym równoleglo- 
bokiem, rombem, prostokątem i kwadratem. Ważne tu było samo dostrzeżenie 
przypadku oraz wzięcie pod uwagę istotnych położeń punktu-„dziury” : poza 
osiami symetrii badanej figury, na jednej z osi symetrii i w punkcie przecięcia 
osi symetrii. Wydaje się, że w przypadku tego zadania oceniający stosunkowo 
prosto mógł sobie uświadomić, jak powinna wyglądać pełna odpowiedź, i zo
rientować się, jakiej mniej więcej części brakuje analizowanym rozumowaniom 
do kompletności. Tymczasem okazuje się, że bardzo powszechne, wręcz na
gminne, było wysokie wycenianie rozważenia, w dodatku często nieistotnych, 
przypadków szczególnych (np. punkt-” dziura” jest wierzchołkiem prostokąta) i 
stąd właśnie ta najwyższa różnica pomiędzy średnimi ocen.

Najniższą średnią naszych ocen wśród zadań 8-punktowych uzyskaliśmy w 
zadaniu 811 (z tablicą). Występujące tam rodzaje trudności uczniowskich o- 
mówiłam dość szczegółowo w 3.1 i 3.3. Spora przewaga ocen 0 punktów, zarówno 
u nas jak i u nauczycieli, spowodowała, że otrzymaliśmy współczynnik korelacji 
wyższy niż w przypadkach rozpatrywanych powyżej. Lecz bardzo niepokojące i
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wskazujące na duże trudności przy ocenianiu tego zadania jest wystąpienie, co 
prawda sporadyczne, par ocen (8,0) i (0,8) (w pozostałych zadaniach z I części 
konkursu to się nie zdarzało). Oto przykłady rozwiązań tak ocenionych: My 
daliśmy 8 punktów, a nauczyciel 0 za podanie poprawnej odpowiedzi i uzasa
dnienie: „potrzeba 2n +  2 sumy, z danych liczb można utworzyć tylko 2n +  1 , 
o jedną możliwość za mało” . Nie doszukaliśmy się natomiast sensu — w odróż
nieniu od nauczyciela, który ocenił tę odpowiedź na 8 punktów — na przykład 
w następującym zdaniu: „Nie może się tak zdarzyć, kolejność liczb nie jest o- 
kreślona i któraś się powtórzy” . Podobnie wyglądające rozbieżności spotkaliśmy 
w zadaniu 822 (ze 132) (po kilka prac o parach ocen (0,2) i (2,0)). Dokładnie 
opisałam występujące tam trudności w 3.3. Ponieważ tym razem nie odejmowa
liśmy punktów za nieporadność językową, uzyskaliśmy średnią ocen nieznacznie 
wyższą od nauczycielskiej i dość wysoki współczynnik korelacji (tab. 1 ).

Przy zadaniach łatwiejszych dla uczniów, o przewadze ocen wyższych, jak 
813 (z kątami) i 812 (z liczbami dwucyfrowymi) (tab. 2), szczególnie uwidoczniło 
się, że gdy w szkole nauczyciele wymagali uzasadnień, to przynajmniej niektórzy 
uczniowie je formułowali, zaś w przeciwnym przypadku na ogól spotykaliśmy 
poprawne odpowiedzi bez pełnych uzasadnień. Czym bardziej zadanie było 
dla uczniów trudne, tym bardziej okazywało się trudne również dla nauczy
cieli, którzy często oceniali maksymalnie na przykład rozważenie tylko pewnych 
przypadków szcególnych. Zdarzało się tak między innymi w zadaniu 722 (za | b), 
711 (z równoległobokiern), 811 (z tablicą). Można przypuszczać, że większość 
nauczycieli kładzie zbyt mały nacisk w nauczaniu na kształcenie umiejętności 
uzasadniania, a wymagania stawiane przez oceniających uczniom na konkursie 
są na ogół zbliżone do wymagań stawianych na codzień w szkole.

5 Wnioski
Trudności nauczycielskie w ocenianiu wiązały się na ogół ze zróżnicowaną inter
pretacją treści zadania. Często nauczyciele za wystarczające uznawali podanie 
przykładu, rozważenie jakiegoś przypadku szczególnego lub też udzielenie sa
mej odpowiedzi, gdy pożądane było przeprowadzenie rozumowania ogólnego. 
W niektórych przypadkach my również zadowalaliśmy się samą odpowiedzią 
czy przykładem, gdy naszym zdaniem pytanie nie wymagało niczego więcej. 
Wtedy otrzymywaliśmy największą zgodność z nauczycielskimi sposobami o- 
ceniania. Takie zadania są oczywiście najłatwiejsze do oceny, bo należy tylko 
rozpoznać, czy jest prawidłowa odpowiedź, czy jej nie ma. Natomiast tam, 
gdzie chcieliśmy oczekiwać jakiegoś uzasadnienia, najczęściej rozmijaliśmy się 
trochę z większością nauczycieli. Być może czasami to my nie mieliśmy racji i 
niektóre z zadań mogliśmy ocenić łagodniej. Niemniej jeśli w treści zadania jest 
sformułowane wymaganie uzasadnienia, trudno domyślać się, że wystarczy sam 
przykład lub odpowiedź. Trzeba zaznaczyć, że zdarzali się nauczyciele, którzy 
konsekwentnie wszędzie wymagali uzasadnień.
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Wydaje się poza tym, że w wielu sytuacjach, przede wszystkim w II części 
konkursu (zadania za 2 punkty), część nauczycieli sprawdzała prace zbyt po
bieżnie, nie zwracając uwagi na to, że pozornie prawidłowe odpowiedzi wynikają 
czasem z całkowicie błędnego rachunku lub rozumowania. Stąd warto chyba 
postulować, by zadania konkursowe wymagały umiejętnej prezentacji swoje
go myślenia. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której „trafiona” odpo
wiedź typu „tak” lub „nie” zapewnia uzyskanie punktów. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że układając zadanie konkursowe czasem trudno jest przewidzieć, czy 
okaże się ono zbyt łatwe czy zbyt trudne. Częstokroć podawaliśmy propo
zycje takich modyfikacji sformułowania zadań, które ułatwiłyby, naszym zda
niem, pracę oceniających. Być może miałoby to pewne znaczenie, jednak nie
które błędy popełniane przez nauczycieli nie skłaniają do optymizmu pod tym 
względem. Prawdopodobnie żadna zmiana sformułowania nie wyeliminowałaby 
wielu z nich. Warto byłoby w jakiś sposób, choćby w formie dodatkowych 
instrukcji dołączonych do zadań konkursowych, uświadamiać nauczycielom, ja
kiego typu rozumowania są oczekiwane przez organizatorów konkursu i jak je 
oceniać. Bowiem z naszych spostrzeżeń wynika, że nie wszyscy nauczyciele 
zdawali sobie sprawę z tego, jak powinna wyglądać kompletna odpowiedź do 
niektórych zadań.

Najpowszechniejszymi trudnościami uczniowskimi okazały się te powiązane 
z uzasadnianiem. W przypadku zadań za 8 punktów, w których na ogól wyma
galiśmy dość precyzyjnych uzasadnień, uwidoczniło się szczególnie jaskrawo, że 
sposób nauczycielskiego oceniania jest mocno związany z jakością uzasadnień 
uczniów danej szkoły. Tam, gdzie oczekiwaliśmy ściśle sformułowanych lub u- 
zasadnionych odpowiedzi, spotykaliśmy je najczęściej zaledwie u kilku procent 
uczniów. Jedynie gdy wymagane uzasadnienia były bardzo proste, dobrych 
rozwiązań znaleźliśmy więcej. Największe różnice średnich ocen, a więc naj
niższe współczynniki korelacji, uzyskiwaliśmy wśród zadań z żądaniem uzasa
dnienia. Wielu nauczycieli nie wymaga na konkursie uzasadnień i prawdopo
dobnie także w trakcie nauczania przywiązuje małą wagę do uzasadniania, gdyż 
właśnie z tym uczniowie mają największe trudności.

Students’ difficulties in solving competition problems 
and evaluation of their solutions by teachers.

(On the basis of a study conducted by the research team of the 
Scientific Circle of Mathematicians at the Gdansk University)

S u m m a r y

The main questions of the research were:

1. what are the junior high school (13-14 years old) students’ difficulties when 
solving mathematical competition problems;
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2 . what are the criteria of evaluation of students’ solutions used by their 
teachers;

3. what is the relation between the most common difficulties of the students 
and the most commonly used ways of evaluation of the solutions by their 
teachers.

Students that participate in mathematical competitions are normaly the mo
st talented ones; however, the research has signalled some more general problems 
related to teaching at that level. The material for the research came from the 
first stage of a Mathematical Competition organised in the year 1981/82 in the 
Gdansk region. At this stage, the solutions of the problems were marked by the 
students’ own teachers. Here is a sample of problems.

Problems for the 7th grade students:

• Problem 711: How many axes of symmetry are there for a parallelogram 
without one point? Consider all cases.

• Problem 712: Given two line segments a and b, construct the line seg
ment of length (a2 +  b2)/b.

• Problem 721: Given sets A =  {2 ,3 ,5 } ,ß  =  {3 ,5}, are there more 
functions defined on A with values in B than there are functions defined 
on B with values in A, or is it the other way round?

• Problem 722: Justify that if a | b and a | a -f b then a | c.

• Problem 724: Is there a least number in the following set? If there is, 
what is this number? (a) (0,1] (b) [0 ,1 ] (c) {0,1} (d) {x  £ C : 0 < x < 1 }. 
(N.B. C stands for integers, not for complex numbers!)

• Problem 726: For which values of a the inequalities x2 > a and x2 > a 
are equivalent?

Problems for the 8tli grade students:

• Problem 811: Into the squares of an n x n square table the numbers -1, 
0, 1 have been inscribed. Can it so happen that the summs of the numbers 
in rows, columns and the diagonal are all different? Justify your answer.

• Problem 821: Are the following equations equivalent: yfx? =  3 and 
(y/x)2 =  3? Give the solution set of each of them.

• Problem 824: Given an arbitrary non-convex quadrilateral. Show how 
it is possible to divide this quadrilateral into 3 parts with equal areas.

• Problem 826: The number of diagonals of a certain polygon is twice the 
number of its sides. How many vertices has this polygon?
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Students’ difficulties. Three kinds of difficulties were identified:
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1 . difficulties caused by the use of unknown terms in the formulation of the 
problem or by an ambiguity in the formulation of the problem. For exam
ple, the problem 811 was found to be particularly ill-formulated; it was 
interpreted in a variety of different ways by the students.

2 . difficulties caused by the use, in the formulation of the problem, of con
cepts unknown by students of the given level. In the problem 722 the 
symbol “a | 6” was largely unknown both to teachers and students. The 
symbol is not used in normal teaching at that level. Also the set notation 
in problem 724 (d) is not used in grade 7 and both teachers and students 
had difficulty in understanding it.

3. difficulties caused by lack of mathematical knowledge and/or abilities that 
students are assumed to have developed at the given level of schooling. 
25% of students were found to have a poor (or no) understanding of the 
notion of function; 26% had problems with the notion of quadrilateral 
(some identified it with its border only); some students were confusing 
the notions of number and digit. The notion of equivalent inequalities (cf. 
Problem 726) turned out to be very difficult (78% of wrong answers) . 
An additional difficulty in this problem was the meaning of the parameter 
a. The students did not always assume that a can be any real number. 
Some of them thought it must be a non-negative number. Many students 
had difficulties in solving the construction problem (712). The reason for 
this is maybe that the year of the contest was the first year of a reformed 
curriculum in grade 7: the curriculum introduced geometry within an a- 
nalytical approach and was very much overloaded. Students were used 
to doing constructions on the squared paper rather than with ruler and 
compasses. Nobody was able to construct a parallel to a given line by a 
given point. Only one student showed ability to construct a perpendicular 
to a given line. The biggest problems, however, occurred in relation to 
justifications. Many students seemed not to know what it means to justi
fy. For example, in Problem 811, there were 18% of non-mathematical 
justifications, like: “We need 8 combinations and we cannot find so ma
ny. I tried!” . Or: “Such a case cannot occur. I am absolutely convinced 
about it” . In 85% of solutions one can find a correct argumentation but 
only in a few particular cases, e.g. for n =  3,5. There is no attempt to 
generalize the result to any n. Only 6% of solutions contained a full and 
general justification of the negative answer to the problem 811. Conside
ring only a few particular cases without generalization was also found in 
other problems.

Criteria o f  evaluation. When a problem can be solved with various me
thods, then it is necessary to devise a system of evaluation that would award
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the same number of points for the same kind of skills or abilities. The resear
chers tried to be clear and explicit with their criteria of evaluation especially at 
multiple solutions problems. However, in many cases, their evaluations did not 
match the evaluations of the teachers. Justifications were the most difficult to 
evaluate and it' is in this domain that the discrepancies between the teachers’ 
and the researchers’ evaluations were the most significant. Many teachers did 
not expect complete justifications of their students; neither did they mind the 
imprécisions of the students’ mathematical language. There were also impor
tant differences with relation to the problem on functions (721). The highest 
correlation between the researchers’ and the teachers’ evaluations was at the 
problem 712 (construction of a line segment). In some cases the text of the 
problem itself was interpreted differently by the teachers and the researchers. 
Sometimes the reason lied in the ill-formulation of the problem. One of such 
ill-formulated problems is 723: “show that 3 +  \/2 is an irrational number” . The 
student was not told what kind of knowledge is it allowed to take for granted. 
Is it allowed to assume that y/2 is an irrational number or does it have to be 
proven? But sometimes the reason of differences between interpretations was 
connected to more serious conceptual problems. For example, some teachers, 
misconceived the notion of function. Or, in some cases (problems 825 and 723, 
for example), the teachers were satisfied with checking some concrete case to 
stand for a justification or proof. They were also accepting, in the problem 723, 
argumentations like: “adding 3 will not change the value of \/2” ; “if we add 
an irrational number to a rational number, this will not change anything, the 
irrational will not be cancelled, 3 -f y/2 =  >/Ï8” -

Relations between students’ difficulties and teachers’ evaluations. 
These relations seem to be particularly salient with respect to the abilities of 
using precise mathematical language, justifying one’s solutions and the notion of 
function. Solutions containing justifications appeared in groups of students co
ming from the same school. It can therefore be conjectured that in some schools 
students were encouraged to justify their solutions while in other justification- 
s did not receive sufficient attention. Analogous remarks can be made with 
respect to the precision of language required by teachers in different schools. 
Students’ difficulties with the notion of function seem to reflect their teachers’ 
difficulties.

Some remarks concerning the choice o f  contest problem s. A pro
blem seems to be ill-chosen if ( 1 ) extreme evaluations (like 0 points or the 
maximal number of 8 points) dominate for a given problem (more than 75%); 
(2) the problem is either too simple or too difficult; (3) the problem requires 
nothing more than an answer (in form of a ‘yes’ or ‘no’ , or a number) and no 
reasoning or written justification is required. Some problems appeared to be 
ill-formulated. However, it seems that in some cases no reformulation would 
improve the teachers’ interpretation, based on serious mathematical miscon
ceptions. It is probably necessary to append the competition problems with 
complete solutions and instructions on how to mark the problems.


