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1 U w agi na tem at sta tu su  zm iennych w logice for
m alnej i w  m atem atyce

Przystępując do analizy pojęcia zmiennej z punktu widzenia nauczania szkol
nego skierujemy uwagę na dziedziny, w których zmiennym przypada rola pierw
szoplanowa: logikę i matematykę.

Zauważmy przede wszystkim, że w logice nie ma jakiegoś ogólnego pojęcia 
zmiennej, niezależnego od systemów, które się tu buduje. Zmienne są zawsze 
związane z konkretnymi formalizmami i językami. Pojęcie zmiennej zrelaty- 
wizowane jest więc do języka formalnego danego systemu, tj. takiego języka, 
który został w pełni scharakteryzowany bez odwoływania się do znaczenia 
należących doń formuł. Zmienne (indywiduowe, aby ograniczyć się do typo- 
wego przypadku) pojawiają się przy ustalaniu alfabetu języka jako określone 
znaki. Nie są więc niczym innym jak tylko rodzajem symboli, które — wraz 
z innymi — tworzą alfabet. Rezygnując z rygorów formalnych wylicza się je 
ogólnie, zaś w przeciwnym przypadku dopuszczalny kształt tych znaków może 
być określony za pomocą definicji indukcyjnej (Panczakiewicz, 1964):

1° x jest zmienną,
2° jeśli £ jest zmienną, to jest zmienną,
3° jedynymi zmiennymi są te, które są określone przez 1° i 2°.

Jednak samo wyliczenie znaków nie stanowi jeszcze pełnej charakterystyki 
zmiennych. Definiuje się następnie zmienne wolne oraz zmienne związane da
nego wyrażenia, a także formułuje reguły podstawiania i wiązania zmien
nych kwantyfikatorami. Reguły te wskazują, jakie operacje można wykonać 
na zmiennych danego wyrażenia. W rezultacie tego zabiegu pojęcie zmiennej
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zostaje dookreślone. Indywiduowe zmienne wolne charakteryzują się więc tym, 
że można za nie podstawiać oraz wiązać je kwantyfikatorami; nadto kontra
stują one (co podkreśla się typograficznie) ze stałymi indywiduowymi, które 
są oddzielnie, lecz na takich samych zasadach wprowadzane do alfabetu. To 
wszystko składa się niejako na konstytutywne cechy tych zmiennych. Inny 
charakter mają natomiast zmienne związane, co bywa podkreślane w nazwie; 
określa się je bowiem jako zmienne pozorne. Na terenie logiki, w ramach rozwa
żań syntaktycznych nie odwołujących się do interpretacji, pojęcie zmiennej ma 
zatem — jak widzimy — abstrakcyjny i bardzo formalny charakter. Jedynie w 
nieformalnym komentarzu można znaleźć informację, że zmienne indywiduowe 
są arbitralnie przyjętymi symbolami na oznaczanie obiektów rozważanych w 
teorii (Rasiowa, Sikorski, 1963, str. 148).

Z tym formalnym pojęciem w logice, oszczędnie określonym i w odbiorze 
raczej „ubogim”, kontrastuje pojęcie zmiennej spotykane w tekstach matema
tycznych oraz w matematyce uprawianej i przekazywanej na co dzień. Nie ma 
tu ciągów wyspecyfikowanych definicji, co najwyżej luźne objaśnienia. Mówi 
się więc na przykład:

Symbol z nazywamy zmienną w zbiorze A', jeśli przeznaczamy 
go do zastępowania dowolnie wybranego elementu zbioru A', przy 
czym ten zabieg »podstawiania za x« można powtarzać dowolnie 
z coraz innymi elementami z A'. (Kleiner, 1978, str. 13),

bądź też:

Jeśli umówimy się oznaczać literą z dowolny element zbioru A', to 
z nazywamy zmienną przebiegającą zbiór A'. (Sikorski, 1967, str.
19).

A oto jeszcze dwa cytaty pochodzące ze źródeł wcześniejszych; pierwszy 
bardziej rozbudowany:

Niech E będzie pewnym zbiorem, np. przedziałem. Dowolny znak, 
np z, oznaczający jakąkolwiek, nie ustaloną bliżej liczbę zbioru, 
nazywamy zmienną. Poszczególne liczby zbioru nazywamy warto
ściami zmiennej. Jeśli o określa jedną ściśle określoną liczbę, to n 
nazywamy stałą. (Leja, 1956, str. 15),

drugi mający formę uwagi:

Zmienną uważamy za znaną, jeśli wskazano zbiór X  wartości, jakie 
może przyjmować. (Fichtenholz, 1962, str. 33).
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Jeszcze mniej oficjalnych ustaleń i formalnych reguł funkcjonuje poza go
towym tekstem, w autentycznej działalności typu matematycznego. Miano 
zmiennych przysługuje tu powszechnie nie tylko zmiennym wolnym. Rozciąga 
się je również na symbole, które mają kształt zmiennych, ale formalnie prze
stały nimi być z powodu związania jakimś operatorem (tam, gdzie nie będzie 
potrzeby specjalnych rozróżnień, zachowamy i w tym tekście ów wygodny dla 
pewnych celów analizy sposób wysłowień).

Pojęcie zmiennej w praktyce matematycznej, nie regulowane specjalnie, 
ma bogatą treść, którą współtworzą zmieniające się konteksty językowe, sy
tuacyjne, myślowe i inne. Tak na przykład ta sama litera z reprezentująca 
element zbioru A może być w jednej sytuacji myślowej zmienną, w innej stałą. 
Jeśli x traktujemy jako zmienną, wówczas f(x )  zwyczajowo oznacza funkcję 
na zbiorze A , jeśli zaś x interpretujemy jako stałą (myślimy o x jako o ustalo
nym elemencie zbioru A), wtedy f(x )  oznacza wartość funkcji dla argumentu 
x. Podobnie, jeśli w jakimś przypadku wykazujemy rozłączność dziedzin dwu 
funkcji y = /(ar) i y = g(ar), to koncentrujemy uwagę przede wszystkim na 
zmiennej z, zaś litery /  i g pełnią rolę zbliżoną do roli nazw stałych. Cidy 
natomiast definiujemy złożenie funkcji, nadając określeniu charakter ogólny, 
role się odwracają; litery /  i g we wzorze gf(x) = g\f{x)\ są typowymi zmien
nymi, podczas gdy z jest raczej „statystą” (nie pozostaje w polu widzenia jako 
zmienna, gdyż nie ma wyraźnie takiej potrzeby). Sytuacja pod tym względem 
może się zmieniać nawet w ramach tego samego rozumowania.

W roli zmiennych w matematyce występują na ogół litery, ale tę funkcję 
mogą praktycznie pełnić także inne znaki. Na przykład definiując abstrakcyjne 
pojęcie grupy, używamy nieraz na oznaczenie działania grupowego symbolu 
n*”. Nazywa się go wprawdzie stalą (teorii), ale oznacza on dowolne działa
nie czyniące zadość określonym warunkom. Pełni więc niejako rolę zmiennej. 
Przechodząc od ogólnej definicji grupy do poszczególnych modeli, nadajemy 
mu stosowne „wartości”, tzn. interpretujemy znak „*” w odpowiedni sposob.

Matematyczne zmienne i litery mogą być niewiadomymi w równaniach, 
nazwami „bliżej nie określonych” punktów płaszczyzny, indeksami przebie
gającymi zbiory skończone lub nieskończone, współczynnikami wielomianów, 
parametrami we wzorach etc., choć tym ostatnim przypisujemy inne znacze
nie niż wymienionym poprzednio. Te wszystkie sytuacje w żywej matematyce 
przydają pojęciu zmiennej bogactwa funkcji i treści. W zestawieniu z formal
nie określonym i w odbiorze „suchym” znakiem na terenie logiki, staje się ono 
w praktyce matematycznej — by pozostać przy obrazowych określeniach 
pojęciem „pełnokrwistym” i kontekstowym.
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2 P otrzeb a  uśw iadom ienia  roli zm iennych

Zmienna jest podstawowym elementem języka pisanego matematyki, służącym 
do wyrażania ogólności; to właśnie matematyka znalazła tak ekonomiczny, 
a zarazem niezwykle prosty sposób reprezentowania ogólności i wyrażania 
zmiany.

Matematyczne zmienne są wyrażeniami kategorii nazwowej, ale stanowią 
zasadniczy budulec większości wyrażeń symbolicznych tej dyscypliny. Służą 
więc nie tylko do tworzenia bardziej złożonych termów, takich jak na przykład

2|sinx| + ln(x2 + 3),

lecz także do budowania wyrażeń zdaniowych:

m\n => (mx > n2), (1 + z)n > nx + 1 itp.
r€R

W nauczaniu szkolnym dotąd raczej niewiele uwagi poświęcano temu po
jęciu, nie dostrzegając w pełni potrzeby jego kształtowania. Dopiero w ostat
nich czasach zaczyna się to zagadnienie wyraźniej zauważać. Niemniej w prak
tyce szkolnej — potwierdzają to obserwacje — nie ma jeszcze powszechnej 
świadomości tego problemu. Przedmiotem zainteresowania tradycyjnego na
uczania są przede wszystkim pojęciowe treści matematyczne: trójkąty, liczby, 
wektory itp. oraz ich własności. Absorbują one niemal bez reszty uwagę na
uczyciela, uczniów i autora podręcznika. Te pojęcia i własności kształtu je  
się i opracowuje, natomiast liter (zmiennych) po prostu się używa. Po raz 
pierwszy pojawiają się one niejednokrotnie bez pełnej świadomości dydak
tycznej, że są właśnie wprowadzane i bez zachowania należytej ostrożności i 
czujności; traktowane są tak, jakby były już w posiadaniu uczniów i stanowiły 
część znanego im wcześniej alfabetu.

Tymczasem litera jako zwykły składnik wyrazu (znak graficzny głoski, 
właściwy pismom alfabetycznym) jest zupełnie czym innym niż zmienna rozu
miana jako pojęcie stosowane w matematyce na co dzień, gdzie jest środkiem 
uniwersalnym do wyrażania treści abstrakcyjnych. Taki stan rzeczy w klasie, 
oparty w dużej części na działaniach przypadkowych i okazjonalnych, należy 
uznać za wysoce niezadowalający dydaktycznie. Może on nawet częściowo być 
nieuświadomionym następstwem pewnych przyzwyczajeń nauczyciela, jakie 
daje dłuższe obcowanie z matematyką, choć ma to wymowę paradoksu. Za
pewne niektóre nawyki i zadawnione automatyzmy nie ułatwiają w aktualnych 
działaniach dostrzegania rzeczy niejako oczywistych, ale mogących sprawiać 
istotne trudności początkującym adeptom matematyki.
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Trzeba z naciskiem podkreślić, że nawykowe użycie w klasie przez nauczy
ciela (mającego w repertuarze językowym utrwalone już pewne językowe zwy
czaje i urobione w tradycji zwroty) takiego na przykład sformułowania:

„weźmy dowolne, lecz ustalone xQ z przedziału (a, 6)”

może prowadzić do sytuacji, w której to powiedzenie nie tylko nie zostanie 
zrozumiane przez mało doświadczonych uczniów, ale nawet zabrzmi dla nie
których jako zwrot wewnętrznie sprzeczny (dowolne — ustalone). Będzie tak, 
mimo że nauczyciel powtórzył w najlepszej intencji zwrot używany w podręcz
nikach, nawet nie podejrzewając wątpliwości, jakie wywołał.

Takie trudności mogą stać się udziałem uczniów, gdy x0 występuje jako 
punkt pomyślany. Jeśli natomiast równocześnie pojawia się rysunek osi, na 
którym ów dowolny punkt zostanie konkretnie zaznaczony, sytuacja może się 
w odczuciu uczniów bardziej skomplikować (nie wspominamy już o przedziale 
(a, 6), którego końce należy także traktować jako dowolne, choć na rysunku 
muszą zostać również konkretnie wybrane). Wszystkie te dane należy myślowo 
ująć, a ich interpretacje właściwie z sobą skoordynować.

Zapewne wiele pojęć matematycznych nie jest w szkole poprawnie rozumia
nych m. in. dlatego, że uczeń nie rozumie właściwie pojęcia zmiennnej; zmienne 
zaś występują w konstrukcji bądź opisie tych pojęć wprost lub implicite. Nie 
rozumiejąc znaczenia liter w zadaniu matematycznym, nie można rozumieć 
tego zadania; w takim przypadku nie może być mowy o jego poprawnym i nie
przypadkowym rozwiązaniu. Brak rozumienia zmiennej może być na przykład 
jednym z powodów trudności uczniów próbujących stosować metodę podsta
wiania w toku rozwiązywania układu równań. Jak wolno sądzie, świadectwem 
podobnych braków w opanowaniu pojęcia zmiennej są w niektórych zapewne 
przypadkach błędy polegające na mnożeniu stronami nierówności typu

przez wyrażenie z + 1 z myślą o uwolnieniu nierówności od ułamka.

3 O dpow iednik i zm iennych w języku  naturalnym

Odpowiedniki matematycznych zmiennych występują powszechnie w języku 
naturalnym. Zawiera on bowiem wiele wyrażeń, które w zdaniach budowanych 
na co dzień pełnią rolę podobną do roli zmiennych w wyrażeniach matema
tycznych. Weźmy na przykład stwierdzenia:

Jeśli coś jest meblem, to jest sprzętem.
Gdy gdzieś pada obfity śnieg, to jest tam biało.
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Występujący tu zaimek „coś” oraz zaimek przysłowny „gdzieś” są zmiennymi 
języka naturalnego. Zastępując „gdzieś” okolicznikiein „w Warszawie”, otrzy
mujemy zdanie:

Gdy w Warszawie pada obfity śnieg, to jest tam biało. 

Analogicznie jest w oderwanym od kontekstu zdaniu:

On pomaga Janowi;

zaimek „on” dość dobrze odsyła do zbioru indywiduów, podobnie jak symbol 
z w formule

x pomaga Janowi.

Ta ostatnia ma podobną budowę syntaktyczną jak matematyczne wyrażenie

n| 120

(por. Grize, 1971, str. 39-40). Przeto zaimek „on” gra niejako rolę zmiennej. 
Jeśli go zastąpimy przez imię własne konkretnej osoby (Piotr, Anna, Kowalski, 
...), to otrzymamy zdanie szczegółowe, podobnie jak podstawiając w wyrażeniu 
«|120 za n liczbę 7, otrzymujemy zdanie 7| 120 .

Obok zaimków podobną rolę w języku naturalnym pełnią nazwy ogólne: 
drużyna, jabłko, galaktyka, pies itp. Mogą one być w konstrukcjach zdanio
wych zastępowane — jak wyżej — imionami własnymi, ale mogą także być 
wiązane, co przybiera różne formy. Możemy więc powiedzieć

zwycięska drużyna (w piłkarskich MŚ-94), 
to jabłko,
najbliższa (Ziemi) galaktyka, 
ten pies,

otrzymując już nazwy konkretnych przedmiotów. Bardzo często wiązanie na
stępuje przez okoliczności wypowiedzi i jej kontekst; zależy w szczególności od 
tego, gdzie padła dana wypowiedź i kto jest jej autorem.

W wypowiedziach takich jak:

Wieloryb jest ssakiem,

nazwa ogólna „wieloryb” może być związana dużym kwantyfikatorem. Otrzy
muje się parafrazę kwantyfikatorową pierwotnej wypowiedzi:

Każdy wieloryb jest ssakiem,
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zupełnie podobnie, jak z formy zdaniowej o zakresie ograniczonym do liczb 
naturalnych:

n > 0

można otrzymać zdanie:

A(n  ̂°)»n
wiążąc zmienną n kwantyfikatorem ogólnym.

Matematyczne zmienne mają jednak charakter bardziej uniwersalny. Pod* 
czas gdy w mowie potocznej zmienna „pies” może oznaczać tylko poszczególne 
psy, to litery z,y, z ,... w matematyce mogą być wykorzystane jako reprezen
tacje dowolnych przedmiotów. Ograniczenie jest tylko jedno: za każdym razem 
należy wskazać zbiór wartości, które może przyjmować zmienna.

Fakt, że pewne wyrażenia mają w języku naturalnym podobny status jak 
zmienne w wyrażeniach matematycznych, nasuwa myśl o możliwości wykorzy
stania tej analogii w nauczaniu. Wydaje się, że zagadnienie, jak przechodzić 
od sytuacji językowych dobrze uczniowi znanych, tj. od jego kompetencji w 
zakresie języka naturalnego, do matematycznego pojęcia zmiennej, należałoby 
podjąć w głębszych badaniach teoretycznych i empirycznych. Część z nich 
musiałaby zapewne mieć charakter wnikliwych analiz lingwistycznych.

Uniwersalność języka naturalnego przejawia się również w tym, iż można 
w nim bez trudu zaprezentować niektóre ogólne rozumowania matematyczne 
zwyczajowo zapisywane symbolicznie. Tak jest w przypadku równości

A \  B = A n B \  

której dowód w języku symboli

z € A \  B <—>■ z € y4A ~  (z € B) <=> z € A A x € B <—> z € A O B ,

można by następująco przetransponować na „zwykły zapis:

Weźmy dowolny element różnicy danych zbiorów. Należy on więc 
do pierwszego z nich i nie należy do drugiego, co jest równoważne 
temu, iż należy do pierwszego zbioru i równocześnie do dopełnie
nia drugiego. Znaczy to, że element ten należy do wspólnej części 
pierwszego z tych zbiorów i dopełnienia drugiego.
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W zapisie tym również występują zmienne. Taką rolę pełni nazwa ogólna 
„element” (tę funkcję w drugim zdaniu przejmuje zaimek „on”) oraz liczeb
niki „pierwszy”, „drugi” odpowiadające zmiennym przebiegającym zbiory. Do
dajmy, że liczebników porządkowych jako zmiennych zdaniowych używali już 
— tworząc swój system logiki — stoicy w III w. p. n. e.

4 F izyczn e w ielkości zm ienne a zm ienne w  m a te
m atyce

Analizy pojęcia matematycznej zmiennej nie sposób prowadzić bez wzmianki o 
fizycznych wielkościach zmiennych. Otaczający świat, z którym mamy kontakt 
od początku jest światem zmian. Wokół występują fizyczne wielkości zmienne: 
czas, który upływa, wydłużający się dzień, wahająca się temperatura, poziom 
wody w przybierającej rzece itp. Wszystkie te zmiany może bezpośrednio ob
serwować i percypować zmysłowo, a także myślowo przeżywać nawet ten, kto 
nie zna pojęć matematycznych, nawet intuicyjnego pojęcia liczby.

Jednakże w matematyce abstrahujemy od fizycznego sensu tych wielkości, 
interesując się tylko liczbą, która daną wielkość wyraża. Przez tego typu abs
trakcje dochodzi się do zmiennej oderwanej, liczbowej. Konkretne liczby opi
sują jednak pojedyncze stany wielkości fizycznych. Dla wyrażenia zmienności 
tych ostatnich używamy liter. W ten sposób na przykład litera t we wzorze 
s — ^gł2 staje się abstrakcyjnym odpowiednikiem upływającego czasu.

W nauczaniu szkolnym pojawiają się matematyczne wielkości zmienne: od
cinek, który uczeń przedłuża, powierzchnia koła, które poddajemy myślowemu 
przekształceniu, pomniejszając stale jego promień itp. Do opisu tych wielko
ści zmiennych, podobnie jak do opisu zmian wielkości fizycznych używa się 
dziś w matematyce liter, choć droga do tego pomysłu — dla współczesnych 
banalnego bądź trywialnego — wcale nie była prosta ani krótka. W tych i 
podobnych sytuacjach mówimy i piszemy: 

długość d odcinka stale wzrasta, 
pole P koła maleje do zera, 
n dąży do nieskończoności,
p przebiega wszystkie liczby pierwsze z przedziału (ę,ę + s), 
punkt A zbliża się do punktu B na danej prostej, 

podkreślając w brzmieniu wypowiedzi kinematyczny aspekt opisywanych zja
wisk lub wyabstrahowanych sytuacji.

Głównym środkiem wykorzystanym w opisie jest litera (zmienna), ale tak 
naprawdę A oznacza dowolny (a nie zmienny) punkt prostej, n — dowolną 
(a nie zmienną) liczbę naturalną itp. Zatem używając nazwy „zmienna” po-
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winniśmy zastrzec — jak podkreśla H. Freudenthal (1985, str. 18) — iż jest 
to tylko metafora. W istocie bowiem same litery nie ulegają zmianie. Wielo* 
wartościowe nazwy d, P, nyp, Ay... nie powinny nawet być dowolnie zmieniane 
w toku tego samego rozumowania, jeśli ma ono być klarowne. Należy więc 
formalnie odróżniać te litery od obiektów przez nie oznaczanych.

Ta cała kinematyka, będąca pozostałością spontanicznego myślenia o wiel
kościach i obiektach zmieniających się, została — jak zaznacza H. FreudenthaJ 
— w ostatnich dziesiątkach lat przez purystów wyjęta spod prawa. Istotnie, 
może ona być wyeliminowana z języka. Tak też się stało w ciągu naszego 
stulecia, które przyniosło w pełni zobiektywizowany język współczesnej mate
matyki. Zamiast

{an} dąży do zera

można bowiem napisać:

dla każdego e > 0 istnieje M takie, że |an| < e dla n > M 

lub też krócej (eliminując zapis słowny):

a zamiast

A  V  A  (KI < *).
c>0 M n>M

x przebiega przedział (0,1)

piszemy po prostu:
x € (0,1).

Otrzymujemy wyrażenia, w których nie ma już mowy o jakiejkolwiek zmien
ności i zmiennych, choć występują w nich litery zwane zmiennymi.

5 Z h istorii rozw oju pojęcia  zm iennej

Pojęcie zmiennej powstawało i rozwijało się wraz z całą matematyką. Instruk- 
tywnych dla nauczania faktów w tym zakresie dostarcza historia matematyki. 
A. Cauchy (1789-1857) definiując w nowoczesny sposób pojęcie granicy — 
choć zdołał uwolnić się od interpretacji geometrycznej — nawiązywał jeszcze 
bezpośrednio do pojęcia zmiennej, której kolejne wartości zbliżają się nieogra- 
niczenie do pewnej wartości stałej. Ślady kinematyki dostrzegamy w różnych 
podstawowych określeniach twórcy podstaw współczesnej analizy. Dopiero K. 
Weierstrass (1815-1897) stworzył jej czysto formalne podstawy, krytykując
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odwoływanie się do intuicji ruchu w definicjach Cauchy’ego, w szczególności 
istotną część określenia, że zmienna zbliża się do granicy. Weierstrass postu
lował, aby pojęcie zmiennej wyrazić za pomocą rozważań statycznych (Boyer 
1964, str. 403). Ideę tę konsekwentnie realizował w swych wykładach. Można 
więc powiedzieć, że eliminacja kinematyki z kontekstu zmiennej rozpoczęła się 
w pełni stosunkowo niedawno; wyraźnie narastała od czasów Weierstrassa.

Pojęcie zmiennej (zwłaszcza w algebrze) i w ogóle symbolika literowa mają 
oczywiście znacznie dłuższą historię. Babilończycy opisywali ogólne prawidło
wości i reguły rachunkowe, objaśniając słownie ich treść na przykładach. Taki 
retoryczny okres rozwoju algebry odnotowujemy nie tylko w cywilizacji asy- 
robabilońskiej. Jeśli związek występujący w zadaniu nie miał charakteru ogól
nego, dołączano podobne zadania — z dzisiejszego punktu widzenia kontrprzy- 
kłady — świadczące o braku regularności. Fakt ten można by zinterpretować 
jako pierwszy ślad zainteresowania się przez Babilończyków' ogólnością w ma
tematyce.

S. Kulczycki (1973, str. 136) podkreśla, iż zagadnienie ogólnego wyraża
nia twierdzeń stanowiło poważny problem nawet dla tak wybitnego myśli
ciela i matematyka starożytności, jakim był Hipokrates. Choć Grecy ozna
czali punkty oraz inne obiekty geometryczne literami, matematyka grecka — 
ogólnie biorąc — badała formy, a nie zmienność (Boyer, 1964, str. 110). Zna
czący krok w znakowaniu matematycznym uczynił dopiero, jak wiadomo, F. 
Viete (1540-1603), wprowadzając na stałe zwyczaj używania liter w algebrze 
na oznaczanie wielkości abstrakcyjnych (a nie, jak nieraz dotąd, danych w 
zadaniu liczb). Trudno także przecenić zasługi R. Kartezjusza (1596-1650), 
który wprowadzając metodę analityczną, używał liter x, y, z, ... podobnie, jak 
to czynimy dziś. Fakt ten musiał mieć znaczący wpływ na wyprecyzowanie 
ogólnego pojęcia funkcji, gdzie rola symbolu literowego w szczególnej interpre
tacji (zmienna niezależna i zmienna zależna) ujawnia się wr całej pełni. Kroki 
te zaowocowały w-ięc opanowaniem matematycznego sposobu opisu zmiany i 
ruchu z nieznaną dotąd prostotą i ekonomią myśli, jaką daje reprezentacja 
zmienności za pomocą liter. Ostateczne zwycięstwo współczesnej koncepcji 
zmiennej zrewolucjonizowało matematykę, co najlepiej świadczy o znaczeniu 
tego pojęcia.

Siedząc historyczny rozwój pojęcia zmiennej można więc zauważyć pewne 
prawidłowości. Rozpoczął się on w różnych ośrodkach cywilizacji od słownego 
opisu konkretnych przypadków i realnych sytuacji. Potrzeba i świadomość 
symbolicznej reprezentacji zjawisk dotyczących ruchu i zmienności pojaw-iły 
się — jak wolno sądzić — w wyniku obserwacji rzeczywistych wielkości zmien
nych i narastały niezwykle wolno. W różnych gałęziach matematyki postęp 
w tej dziedzinie był regulowany odmiennymi okolicznościami, potrzebami i



81O POJĘCIU ZMIENNEJ W NAUCZANIU SZKOLNYM MATEMATYKI

warunkami; generalnie można dostrzec różnice zarówno w tempie, sposobie 
rozwoju i charakterze tego procesu, na przykład w geometrii oraz w algebrze. 
Musiały upłynąć wieki, nim nastąpiło zwieńczenie tego procesu i matematyka 
uzyskała zdolność do sprawnego opisu oraz symbolicznej reprezentacji wszel
kich zjawisk zmiennego świata. Kierując się zasadą parałelizmu (Duda, 1982), 
a także pewnymi prawidłowościami dotyczącymi matematyki (Duda, 1992), 
można by zapewne z tej historycznej drogi wyciągnąć istotne wnioski także 
dla nauczania.

6 Zm ienne a rzeczyw iste rozum owania m atem a
tyczn e

Pojęcie zmiennej jest szczególnie podporządkowane naturze rozumowania ma
tematycznego i dostosowane do jego charakteru.

(Idy stajemy wobec konieczności uzasadnienia jakiegoś faktu w matema
tyce, na przykład własności przechodniości relacji inkluzji

A C B M 1 C C = > A C C ,

to zadanie rozpoczynamy od pewnych działań (konstrukcji myślowych), któ
rych ogólna struktura w różnych sytuacjach matematycznych jest podobna. 
Standardowym początkiem jest więc formuła:

Niech A, /?, C będą dowolnymi zbiorami spełniającymi założenia 
twierdzenia; weźmy dowolny — na czas rozumowania ustalony — 
element x zbioru A. ...

Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, że dowodząc ogólnego twierdze
nia dokonujemy na wstępie wyboru obiektu w pewnym szczególnym sensie 
nkonkretnego” i jednostkowego. Ogólne rozumowanie rozpoczyna się więc od 
charakterystycznego aktu „wzięcia” pewnego elementu odtąd „ustalonego . 
Obiektu, któremu myśl nie przypisałaby statusu jednostkowego, nie można 
byłoby „wziąć” w tym sensie, jaki jest zawarty w specjalnej formule inicjalnej 
rozpoczynającej się od słów:

„Weźmy dowolny ...”.

Gdyby tego ukonkretniającego aktu wyboru nie było, nie byłoby też na czym 
dalej działać. Tak oto „konieczność (...) stałego odwoływania się w każdym ro
zumowaniu matematycznym w pewien szczególny sposób do obiektów w pew
nym sensie »konkretnych« i jednostkowych jest faktem, który nie może budzić
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żadnych wątpliwości” (Lubomirski, 1987, str. 170). Wybór obiektu jest języ
kowo usankcjonowany przez nadanie nazwy; w analizowanym przykładzie jest 
nią litera x (zupełnie analogiczna procedura myślowa ma miejsce w przypadku 
zbiorów /i, #, C). Z drugiej strony rozumowanie — mimo tej jednostkowości 
w odniesieniu myśli — ma charakter zupełnie ogólny, inaczej nie miałoby wa
loru dowodu matematycznego. Pożądana ogólność wynika przede wszystkim 
stąd, że pod symbolem x może się kryć każdy inny element zbioru A; wybór 
był bowiem dowolny, podyktowany jedynie koniecznością ustalenia obiektu na 
czas rozumowania. W samym zaś rozumowaniu nie korzystamy z żadnych in
dywidualnych własności wybranego elementu. Ów wybrany obiekt x różni się 
od innych w toku rozumowania — mamy takie przekonanie — jedynie tym 
właśnie, że to on został wybrany.

Podobnie jest, gdy przystępujemy do dowodu twierdzenia o sumie kątów 
wewnętrznych trókąta. Wpierw wybieramy trójkąt; będzie on na czas rozu
mowania „ustalony” , inaczej nie można byłoby o nim myśleć. Ten pojedynczy 
trójkąt, na którym „odbywa się” myślenie jako obiekt jednostkowy i w szcze
gólnym sensie „konkretny” (możemy tu sporządzić rysunek, co ową konkret
ność jeszcze podkreśli) ma wyspecyfikowane cechy: boki odpowiedniej długo
ści, wszystkie kąty ostre lub jeden z nich prosty itp. Z prostokątności bądź 
innej partykularnej cechy nie będziemy jednak korzystać; to pozostawałoby 
w niezgodzie z dowolnością wyboru. Miejsce wybranego mógł przedtem zająć 
bowiem inny trójkąt nie mający kąta prostego ani boków tej samej długo
ści, co pierwszy. Postępując tak, zmierzamy więc niejako do ogólności przy 
jednostkowym wyborze.

Tak oto w każdym akcie rozumowania matematycznego jest zarazem kon
kretność, jak i ogólność. Tej dwoistości musi sprostać językowa reprezentacja 
myśli; w ten sposób pojawia się zmienna. Struktura znaczeniowa zmiennej x 
(by powrócić do przykładu dotyczącego przechodniości stosunku inkluzji) jest 
na tyle bogata i subtelna, iż odpowiada znakomicie obu tym — wydawałoby 
się przeciwstawnym — aspektom jednocześnie.

Zagadnienie semantycznej złożoności pojęcia zmiennej, które się pojawiło 
na tle analizy rzeczywistych rozumowań matematycznych, będzie kontynu
owane w następnym paragrafie, gdzie rozważania dotyczą — szerzej — użycia 
liter.
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7 R óżne znaczen ia liter w praktyce szkolnej i ma
tem atycznej; sem antyczna złożoność pojęcia  
zm iennej

W praktyce matematycznej, a przede wszystkim w nauczaniu szkolnym literom 
przypisuje się — niezależnie od ich zwykłego odniesienia przedmiotowego — 
rozmaity sens. Można tu wyróżnić co najmniej cztery następujące przypadki:

1) litera jako stała,
2) litera w znaczeniu nazwy ogólnej,
3) litera jako niewiadoma,
4) litera jako zmienna.
W literaturze dydaktycznej podkreśla się, że w każdym z tych do pewnego 

stopnia umownie nazwanych typów znaczeń (dalej będziemy mówić krótko o 
znaczeniach) można by znaleźć dalsze odmiany (Turnau, 1990, str. 156).

Nie należy sądzić, że przedstawiona tu typizacja jest podziałem w sensie lo
gicznym, ani też że w każdym konkretnym przypadku napotkanym w praktyce 
matematycznej, na lekcji bądź w podręczniku potrafimy zawsze jednoznacznie 
rozstrzygnąć, z jakim użyciem i rolą litery mamy do czynienia. Znaczenie li
tery — poza ewidentnymi przypadkami stałej jest bardzo często umowne 
lub określone przez kontekst. To określenie należy dopiero odczytać z różnych 
składników sytuacji i związków między nimi. Bywa, że ów sens litery jest 
kwestią interpretacji odbiorcy. Pod tym względem litery nie będące stałymi 
przypominają wyrażenia okazjonalne języka etnicznego. Realne znaczenie liter 
w tekście można więc ustalić dopiero wówczas, gdy rozpoznane zostaną pod
stawowe elementy sytuacji komunikacyjnej, w której czytelnik partycypuje.

W tym zakresie na przykład odbiorca fragmentu logiki traktowanej formal
nie jako niezinterpretowany rachunek jest choć wydaje się to do pewnego 
stopnia paradoksalne — w położeniu daleko lepszym. Symbole literowe, które 
napotyka, to stałe lub zmienne. Te ostatnie mogą być związane lub nie. Stałe 
od zmiennych odróżnia po ich kształcie, zaś badania poprawności oraz prze
kształcania wyrażeń dokonuje według reguł odwołujących się do struktury ze
wnętrznej napisów. Wszelkie odcienie znaczeniowe, rozmyte i mało uchwytne 
role, semantyczne półtony i falbanki — jak obrazowo mówi H. Freudenthal 
nie są więc tutaj obecne.

Sens litery jako stałej nie budzi wątpliwości; w charakterze przykładów 
można przytoczyć rr, e, g (stała grawitacyjna) itp. Dla przypomnienia warto 
jedynie podkreślić, że funkcjonują one jako nazwy (jednostkowe) i ta cecha w 
Pewnym sensie łączy je ze zmiennymi. Dalej rozważymy trzy pozostałe przy
padki, podając przykłady, w których wspomniana zależność znaczenia litery
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od sytuacji (kontekstu) zostanie specjalnie podkreślona.
Jeśli więc nauczyciel w wyniku odpowiednich zabiegów dochodzi z uczniami 

do wniosku, że pole prostokąta oblicza się według wzoru P = a6, to litery P, 
a, 6 mają w tej sytuacji znaczenie nazw ogólnych. P jest nazwą ogólną pola, 
a i 6 — nazwami ogólnymi długości boków prostokąta.

Natomiast w zadaniu:

Oblicz pole P prostokąta mając daną jego długość a = 12 i szero
kość 6 = 7,

litera P jest niewiadomą, a i 6 występują jako stale, choć nie są stałymi w sensie 
przykładów przytoczonych na początku. Gdy zaś ustalimy P (tzn. nadamy 
literze P konkretną wartość liczbową lub tylko potraktujemy ją jako stałą), 
aby podać przykład wielkości odwrotnie proporcjonalnych, to a i 6 zostaną 
zinterpretowane jako zmienne. Jeśli długość jednego boku rośnie, to długość 
drugiego maleje; są to zmienne wzajemnie zależne. Typowym kontekstem, w 
którym litery występują jako zmienne jest opis funkcji. W ogólnym wzorze y = 
f(x )  litera x jest zmienną niezależną, y — zmienną zależną, zaś /  występuje 
jako nazwa ogólna.

Trudności w ustaleniu, w którym ze znaczeń występują litery, nie kończą 
się na powiązaniach tego znaczenia z konkretnymi wyodrębnionymi sytuacjami 
lub zadaniami. Litera może bowiem zmieniać swoje znaczenie nawet w toku 
rozwiązywania tego samego problemu. Oto podręcznikowy przykład.

Dla jakich wartości k prosta s-f y — k = O ma dwa punkty wspólne 
z okręgiem x2 + y2 -  4 = 0.

W pierwszej fazie algebraicznego rozwiązywania problemu bierze się pod uwagę 
układ równań (którego zresztą nie trzeba do końca rozwiązywać):

f a:2 + y2 — 4 = 0 
\  x + y -  k = 0;

litery x, y oznaczają tu niewiadome, zaś k jest parametrem. Po obliczeniu 
wyróżnika A = —4k2 + 32 należy zażądać, aby spełniona była nierówność:

- 4 k2 + 32 > 0,

w której sens parametru (traktowanego dotąd praktycznie tak samo jak inne 
stałe numeryczne, choć mógł być interpretowany również jako nazwa ogólna) 
ulega zasadniczej zmianie. Litera k przyjmuje znaczenie typowej niewiadomej.

Podstawowa intuicja matematycznej zmiennej wydaje się prosta: jest nią 
skokowa lub ciągła zmiana. To intuicyjne znaczenie wyrastające z jednego pnia
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różnicuje się później; tak dzieje się w praktyce nauczania, gdy zamierzamy 
intuicyjne zalążki pojęcia modelować, operować nim w sytuacjach matema
tycznych. Treść pojęcia staje się z wiekiem szkolnym coraz bogatsza. Wydaje 
się, że jego rozumienie jest coraz bardziej zależne od kontekstu, który może 
być ogarnięty uwagą i jest u starszych uczniów podbudowany już doświadcze
niem, a nawet pewnymi przyzwyczajeniami. Wolno sądzić, że również osoby 
wykształcone matematycznie posługują się nim w sposób niejednorodny i nie
raz umowny, wiążąc z tym pojęciem raczej bogate i zróżnicowane intuicje o 
charakterze matematycznym niż pamięć o formalnym przestrzeganiu wcześniej 
ustalonych dyrektyw postępowania.

0  różnych odcieniach znaczeniowych pojęcia zmiennej, obecnych w my 
ślowym operowaniu nim w matematyce świadczą bezpośrednio używane przy 
tym wyrażenia językowe. Mówi się bowiem nie tylko, że x przyjmuje warto
ści (na przykład dodatnie), ale, że „przebiega , „wyczerpuje , „jest bieżącą 
liczbą”, „jest dowolną liczbą”, „oznacza jakąś liczbę”, „bierzemy ją z jakiegoś 
przedziału” itp.

Wymienione tu i nie wymienione zwroty są świadectwem bogatej struktury 
semantycznej wyrażenia z. Niektóre z nich zdradzają charakter dynamiczny 
zmiennej, inne akcentują dowolność wyboru. Spotkać można też interpretację 
zmiennej jako pustego miejsca. Nawet tak bliskie pojęciowo i stru tura ni 
kategorie, jak równanie z + 5 = 8 i nierówność z + 5 > 8, stanowią okazję 
do pojawienia się różnych punktów widzenia. W pierwszym przypa u u . n 
szuka jednej liczby, która spełnia żądany warunek, w drugim takich liczb jest 
więcej, sytuacja staje się więc pojęciowo inna. Rozwiązując nierown es 
dza się raczej możliwość pewnego stanu (uczeń powie: liczba 4 spełnia daną 
nierówność, ale może ją spełniać liczba 5, 6,...). Z różnicą ilościową dotyczącą 
pierwiastków mogą wiązać się więc jakościowo odmienne sposo y tra o 
symbolu literowego, choć w obu przypadkach z oznacza niewiai omą

Nieco inna niż w algebrze bywa sytuacja w szkolnej geometrii. Fakt ten w 
przypadku planimetrii spowodowany jest głównie obecnością n a tu ra ln y  mo
delu płaszczyzny euklidesowej, jakim jest zwykła kartka papieru lub tablica 
na której uczeń rysuje. Często owe rysunki -  zwłaszcza w młodszym wieku 
— traktuje dosłownie. Pragnąc wykreślić okrąg j nost owy , . ł . .
biera na płaszczyźnie kartki punkt, nadaje mu nazwę O . odtąd traktuje jako 
środek konstruowanego okręgu. Ta kolejność czynności j* tisto tna: najp er 
wybiera (zaznaczając kropkę w modelu rysunkowym), później oznacza (O ma
zresztą w praktyce klasowego dialogu jeszcze drugą nl*s.5'm ° "c.
zwę: „;en pUnkt"). Litera O w złożonym symbolu o (0 ,r) ■ w opisie rysunku 
jest traktowana przez ucznia jako nazwa indywiduowa wybranego punkty 
Ale tak naprawdę symbol O jest parametrem, gdyż środkiem konstruowanego
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okręgu, o którym uczeń następnie dowodzi jakiegoś twierdzenia, może być do
wolny inny punkt płaszczyzny. Litera O może więc być interpretowana jako 
zmienna. Przypisanie atrybutu zmienności literze O jest następstwem dowol
ności wyboru punktu w modelu płaszczyzny. Z jednej strony więc O pełni rolę 
nazwy stałej, tj. oznacza jeden konkretnie wybrany punkt (tak jest po wyborze 
i oznaczeniu), a z drugiej — jest nazwą ogólną (to znaczenie zainspirowane do
wolnością pierwotnego wyboru i jednorodnością płaszczyzny po tym wyborze 
jakby schodzi na dalszy plan).

Z taką sytuacją myślową w zakresie oznaczeń i dwoistą rolą symbolu mamy 
do czynienia prawie zawsze w nauczaniu szkolnym geometrii. Obserwujemy to 
wówczas, gdy uczeń wybiera na przykład dwa punkty i rysuje odcinek AB, gdy 
wskazuje najpierw trzy niewspółliniowe punkty i kreśli trójkąt A A B C  itp. Pod 
tym względem inne działy matematyki, a w szczególności algebra szkolna sta
wiają ucznia w odmiennej sytuacji myślowej. Z reguły mówi się tu: niech u 
oznacza liczbę rzeczywistą (wektor, element dowolnego zbioru, funkcję, ...). 
Adresat nie wybiera więc obiektu; co więcej, od razu otrzymuje jego nazwę. Z 
nadaniem literze u właściwego znaczenia zmiennej musi sobie radzić sam. Nie 
wybierał wprzód liczby tak, jak przedtem wskazywał punkt w modelu płasz
czyzny. Ale właśnie dlatego, że ani rozważany obiekt, ani jego model nie jest 
teraz zmysłowo dostępny, litera u nie zostanie — być może — potraktowana 
wprost jako indywiduowa nazwa stała. Zarysowane psychologiczne różnice w 
sposobach myślowego przeżywania pojęcia zmiennej i drobiazgowa analiza nie 
powinny dziwić. Świadomość tych różnic jest nauczycielowi potrzebna, aby tę 
różnorodność — konieczną dla stopniowego dojrzewania pojęcia zmiennej — 
w swoim postępowaniu respektował.

Inną okoliczność wymagającą elastyczności w rozumieniu zmiennej ma oka
zję napotkać uczeń w zadaniu geometrycznym, w którym rozważa dowolny 
punkt brzegowy danego trójkąta A ABC. Analizuje rysunek, w opisie którego 
litery A, B, C funkcjonują jako parametry, zaś symbol A' oznacza ów dowolny 
punkt brzegu figury.

W toku analizy zadania A' jest zmienne, podczas gdy A, B , C są punktami 
stałymi. W szczególności jednak może — a nawet powinno — się myślowo zda
rzyć, że na przykład A' = A. Tę subtelność pojęciową i językową (polegającą 
— według obrazowego określenia — na zderzeniu stałej i zmiennej) trudno 
bliżej opisać, ale w pełnym rozumieniu całego problemu uczeń musi ją jednak 
na swój sposób głęboko odczuć i myślowo przeżyć. Podobne epizody w prak
tycznym rozumieniu i operowaniu symbolami literowymi mogą zdarzać się w 
klasie na co dzień.

Pojęcie zmiennej wiąże się ściśle z pojęciem zbioru, formuły poprawnie 
zbudowanej (nazwowej lub zdaniowej) i kwantyfikatora. Kształtowanie tego
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pojęcia w stadium nieco bardziej zaawansowanym — w szkole oznacza to oczy
wiście poziom intuicyjny i rozumienie praktyczne — musi uwzględniać te trzy 
komponenty równocześnie. Bez ujęcia związków między nimi pojęcie zmiennej 
w praktyce szkolnej i matematycznej nie byłoby kompletne; formalnie nie by
łoby także w pełni określone. Te elementy powinny więc w miarę rozszerzania 
pojęcia zmiennej coraz wyraźniej zarysowywać się jako jego współtworzące.

Związek symbolu literowego z formułą danego języka jest oczywisty. Zmien
ne są elementami budowy wyrażeń matematycznych, w ramach których mogą 
funkcjonować i które stanowią dla nich bezpośredni kontekst językowy.

Z drugiej strony zmienna w tekście odniesionym do dziedziny matema
tycznej musi być zrelatywizowana do jakiegoś zbioru, choć bywa, iż nie jest on 
zadany explicite. W tekstach szkolnych zbiór ten bardzo często pozostaje w 
domyśle. Zwiemy go nieraz zakresem zmiennej lub jej polem. Dobre rozumie
nie pojęcia zmiennej to m. in. zdolność do myślowego przeżycia, iż zmienna 
„przebiega” ów zbiór bądź też, że przybiera wartości z tego zbioru. W tym 
właśnie tkwi istota zmienności. Ta sama litera raz może przebiegać np. zbiór 
liczb rzeczywistych, o którym mówimy, że ma własność ciągłości, innym razem 
może być zmienną dyskretną. Jej pole może być zbiorem uporządkowanym łub 
nie, skończonym, ograniczonym itp. Wszystko to może rzutować na myślową 
postawę ucznia w toku prób opanowania pojęcia zmiennej.

Drugim wskaźnikiem owej zmienności jest możliwość orzekania przy po
mocy zwrotów „każdy” oraz „istnieje” jak wiele elementów pola należy brać 
pod uwagę przy rozważaniu danej własności a. Symbolicznie można to wyrazić 
w skrócie właśnie za pomocą zmiennej:

A  a(x)»
x£A

V  a(x)*
x6 A

Kwantyfikator również bywa w praktyce często pomijany, wyrażany pośrednio 
bądź jedynie sygnalizowany przez liczne językowe zastępniki, co nieraz może 
przesłaniać jego faktyczne związki z pojęciem zmiennej.

Litera x (zmienna), kwantyfikator (ogólny lub egzystencjalny) oraz for
muła a stanowią więc pojęciową jedność. Fakt ten stanowi jeszcze jeden argu
ment wskazujący na złożoność pojęcia zmiennej. Sugeruje również, że proces 
kształtowania pojęcia zmiennej winien uwzględniać m. in. ćwiczenia polega
jące na przechodzeniu od formy zdaniowej do zdania w sensie logicznym, a 
także różnego rodzaju problemy w pewnym sensie odwrotne, polegające na 
uzmiennianiu stałych. Podobne uwagi dotyczą ćwiczeń pozwalających prze
chodzić od wyrażeń nazwowych do nazw lub na odwrót. Przechodzenie — w
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różnych formach dostosowanych do poziomu ucznia — od stałych do zmien
nych jest równie ważne jak droga odwrotna, częściej w szkolnych ćwiczeniach 
uwzględniana.

8 O peracje na zm iennych

W logice formalnej precyzuje się ściśle, jakie operacje i w jaki sposób wolno 
wykonywać na zmiennych. Oczywiście te operacje wykonuje się w sposób nie
formalny w matematyce i nauczaniu na co dzień. Ponadto jednak codzienna 
praktyka dostarcza przykładów innych operacji wykonywanych spontanicznie 
w związku ze stosowaniem zmiennych. Warto zrekonstruować listę najważniej
szych operacji, jakie w praktyce matematycznej — w tym także w nieformal
nych działaniach myślowych — wykonujemy posługując się zmiennymi. Należą 
do nich:

1) podstawianie,
2) wiązanie przy pomocy operatorów,
3) przemianowywanie,
4) operacje o charakterze algebraicznym i innym,
5) ustalanie,
6) egzemplifikacja.
Formalny charakter i podstawowe znaczenie, zwłaszcza w tekstach operu

jących szerzej symboliką, mają dwie operacje wymienione w pierwszej kolej
ności: podstawianie i wiązanie przy pomocy operatorów. Dodajmy, że pod
stawianie, o którym tu mowa, jest operacją w rozumieniu logiki. W naucza
niu szkolnym, w praktyce matematycznej i zastosowaniach wykorzystuje się 
natomiast różne zabiegi techniczne, ułatwiające rozwiązanie problemu, które 
oznacza się często tą samą nazwą. Aby na przykład rozwiązać układ równań:

{sin x + sin y = a 
cos x + cos y = b

wprowadza się pomocnicze niewiadome

x + y x -  y 
U~  2 ’ V“  2 ’ 

co pozwala od układu równoważnego wyjściowemu:

( sin + sin £=* = |

\  COS +  COS =  |
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przejść do układu:

{sin u cos v = |  
cos u cos v = |

Operację wprowadzania pomocniczych niewiadomych nazywa się ogólnie pod
stawianiem (podobnie jest w innych przypadkach w szkole), choć nie podsta
wiamy tutaj złożonego termu za pojedynczą zmienną, lecz na odwrót.

Wbrew pozorom podstawianie nie jest dla uczniów operacją prostą. Spra
wia trudności nie tylko w pierwszym okresie kształtowania pojęcia zmiennej, 
co widać choćby przy dowodach indukcyjnych, gdy w uzasadnianym wzorze 
należy za n podstawić n + 1. Mając udowodnić tożsamość T(n):

1 + 3 -f- 5 + ... + (2 ii — 1) = n2, 

uczeń zapisuje podstawienie T(n + 1) w postaci:

1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1 -  1) = nJ + 1.

Podobne trudności i błędy w podstawianiu spotykane są w nauce o funkcji; 
uczeń mając na przykład f(x )  = 3x2 — 5 zapisuje f(x  + li) jako 3x2 + h — 5. 
Ich źródła leżą zapewne także i gdzie indziej.

Wszelkie działania w klasie związane z nauką podstawiania — zwłaszcza, 
że mamy w niej do czynienia raczej z przekazem pośrednim i niewiele informa
cji możemy werbalizować — winny być należycie przemyślane i przygotowane 
pod względem dydaktycznym. Podstawianie jest bowiem operacją pojęciową, 
w której zmienna przebiegająca pewien zbiór przyjmuje wartość stałą lub na 
powrót zmienną; w szczególności wartość ta może być reprezentowana złożo
nym termem zawierającym więcej symboli literowych.

Szczególnie należy tutaj zaakcentować fakt, że zmienna przyjm uje war
tości. Operacja podstawiania nie jest bowiem mechanicznym zabiegiem przy
pominającym wykonywanie korekty drukarskiej. W tym ostatnim przypadku 
zabieg można zawsze na tych samych zasadach odwrócić, doprowadzając do 
stanu wyjściowego. Zastępuje się tutaj jeden znak drugim, podczas gdy podsta
wianie rozumiane w pełny sposób polega na jednoznacznym nadaniu wartości 
określonej zmiennej, a dokładniej — tej samej wartości wszystkim zmiennym 
równokształtnym, czyli wszystkim wolnym wystąpieniom tej zmiennej w da
nym wyrażeniu. Zmienna musi zatem być postrzegana dynamicznie, zaś jej 
wartość wybrana do podstawienia — raczej statycznie; podstawianą wartość 
wybieramy bowiem spośród innych, które zmienna przebiega.

Wydaje się, że nawet sposób mówienia i pewne zachowania nauczyciela 
mogą dla początkujących okazać się znaczące oraz instruktywne. Jeśli wpierw
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nie zostały w szczegółach zanalizowane, być może staną się okazją do utrwale
nia niewłaściwych skojarzeń. Gdy na przykład demonstrujemy w klasie pod
stawienie z/3  (za x podstawiamy 3) w wyrażeniu x + 4 > 5 ścierając literę 
z i pisząc w tym miejscu cyfrę 3, przy czym wielokrotnie mówimy wyraźnie
0 zastępowaniu litery trójką, to taki sposób działania nie wydaje się naj
szczęśliwszy. W istocie bowiem podstawienie nie pokrywa się z zastępowaniem 
wykonanym tak, jakby chodziło dosłownie o eliminację jednego znaku i kre
owanie na jego miejscu drugiego (tę sugestię wzmacnia dodatkowo czynność 
ścierania). Wyrażenie po podstawieniu najlepiej przepisać, unikając ścierania. 
Wówczas uzyskaną formułę 3 +4 > 5 można porównać wizualnie z poprzednią
1 w toku odczytywania konfrontować z nią. Zamiast o zastępowaniu lepiej — 
jak się wydaje — mówić, iż za z podstawiamy 3 i zamiennie, że z przyjmuje 
wartość 3. Nauczyciel musi więc rozstrzygnąć, czy zamiast skojarzeń, które 
może nasuwać polecenie:

zamień z na 3,

wolałby raczej sugestie powstające w klasie na tle wypowiedzi typu: 

spraw, aby zmienna z przyjęła wartość 3.

Ucząc podstawiania, warto by mieć na uwadze następujące ogniwa tej zło
żonej w gruncie rzeczy dla uczniów czynności, powiązanej z innymi operacjami 
oraz pojęciami.

1. Analiza struktury wyrażenia, w którym mamy podstawiać. Od tej czyn
ności należałoby rozpocząć wdrażanie uczniów do prawidłowego pod
stawiania. Forma realizacji tego postulatu może być różna; na przykład 
przedstawienie złożonego wyrażenia algebraicznego w postaci drzewa, re
prezentacja równości dwóch wyrażeń za pomocą organigramu, wreszcie 
słowna analiza budowy przeprowadzona przy aktywnym udziale uczniów.

2. Wskazanie wyrażenia, które ma być podstawiane za daną zmienną. Po
żądane są ćwiczenia, w których uczeń musi sam dobrać stosowne pod
stawienie za każdą zmienną w danym wyrażeniu.

3. Wskazanie wszystkich wystąpień danej zmiennej, za którą podstawiamy. 
W tym kroku warto nieraz zażądać wyszczególnienia wszystkich zmien
nych wolnych danego wyrażenia nie podlegających podstawieniu.

4. Wykonanie podstawienia z wykorzystaniem wiedzy o strukturze wyra
żenia, w którym dokonujemy tej operacji.
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5. Ewentualne wykonanie operacji pozalogicznych — na przykład algebra
icznych, takich jak pomijanie nawiasów, redukcja wyrazów podobnych 
itp. Operacje te i samo podstawianie w sensie logicznym są oczywiście 
różnymi operacjami, choć rozmaite błędy pojawiające się przy okazji 
podstawiania należy — jak wskazuje doświadczenie — kojarzyć z tymi 
dwoma źródłami jednocześnie. Trudności w sprawnym podstawianiu i ro
zumieniu pojęcia zmiennej nie występują bowiem w izolacji od innych. 
Świadectwem dużych trudności spowodowanych zapewne taką kumula
cją przyczyn są odpowiedzi na pytania dotyczące wyrażenia „—a” (na 
przykład, czy może ono reprezentować liczbę dodatnią, czy można wska
zać, do którego z przedziałów (—oo,0), [0,+oo) należy liczba -a ) . Ro
zumienie i prawidłowa odpowiedź wiążą się tu z myślowym nawiązaniem 
zarówno do operacji podstawiania jak i operacji brania liczby przeciwnej 
do danej.

6. Próby odwrócenia w pewnym sensie sytuacji, tj. ćwiczenia polegające 
na odgadywaniu — w dobranych przypadkach — podstawieniem jakiej 
formuły zawierającej litery jest dane wyrażenie; możliwe są oczywiście 
różne poprawne odpowiedzi.

Przytoczmy dla przykładu jedno z takich ćwiczeń1.

Liczbę 9 przedstawiono jako sumę trzech składników w następujący 
sposób: 9 = d + fl + a. Ponieważ litery oznaczają dowolne liczby — 
stwierdziła Ola — więc na podstawie tego wzoru mogę napisać: 9 
= 2 + 3 + 4.
a) Czy otrzymała równość prawdziwą?
b) Czy postąpiła zgodnie z tym wzorem?
c) Zaproponuj wzór literowy typu 9 = ......... tak, aby zapis Oli 9
= 2 + 3 + 4 był zgodny z tym wzorem; czy możesz wskazać więcej 
takich ogólnych wzorów ?

Już choćby samo wyliczenie ogniw 1 - 6  wskazuje, że przybliżenie uczniom 
operacji podstawiania nie powinno być — jak się to nieraz w praktyce dzieje — 
redukowane tylko do obliczania w prostych przypadkach wartości liczbowych 
wyrażeń algebraicznych i to wykonywanego od początku w sposób prawie me
chaniczny.

'Pytania a) i b) były włączone do testu wykorzystanego w sondażach przeprowadzonych 
w ramach prac magisterskich; blisko 70% uczniów klas VI - VIII udzieliło tu poprawnych od
powiedzi. Natomiast na wcześniej wspomniane pytanie dotyczące wyrażenia a” poprawnie 
odpowiedziało bardzo niewielu uczniów starszych klasach szkoły podstawowej.
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Szkoda, że operacja podstawiania — ze względu chyba na przeciążenie ro
dzimych programów — nie znalazła dotąd szerszego i oficjalnie usankcjonowa
nego miejsca w szkole, a praktyka szkolna nie zaakceptowała w pełni jakiegoś 
powszechnie stosowanego, oddzielnego symbolu służącego do oznaczania tej 
operacji. Teksty adresowane do uczniów wykorzystują zastępczo w niektórych 
przypadkach równość x = a, która w odpowiednim kontekście oznacza, że za x 
należy podstawić a. Trudno odmówić temu rozwiązaniu prostoty, jednak nie
którzy dydaktycy i autorzy podręczników zagranicznych proponują od dość 
dawna specjalne symbole x/a  oraz x <—  a, widząc zapewne w tej propozycji 
możliwość zwrócenia większej uwagi na tę ważną operację (por. np. Vollrath, 
1974).

Podstawowymi operatorami służącymi do wiązania zmiennych są kwan- 
tyfikatory: ogólny i egzystencjalny. Kwantyfikacja jest jednak oddzielnym za
gadnieniem, którego tu nie podejmujemy, ograniczając się do wyszczególnienia 
tego zabiegu jako jednej z dwu głównych operacji na zmiennych (por. na ten 
temat (Krygowska, 1977, str. 37-40) oraz (Turnau, 1974, str. 28-40 i 61-84)). 
Dodajmy jedynie, że kwantyfikatory nie są jedynymi operatorami wiążącymi 
zmienne. Do tego celu służą także inne operatory. Litera n w wyrażeniach

{n : n € N i «|4620}, lim an = a, (  n \
n.lV » + 3/

jest zmienną związaną, zaś operatorami, które wiążą, są odpowiednio: znak 
abstrakcji {n : ...}, symbol przejścia do granicy i znak sumy. Takich operato
rów, nawet w materiale szkolnym, można spotkać więcej.

Przemianowywanie zmiennych można praktycznie uznać w prostych przy
padkach za pewien rodzaj podstawiania. Operacja ta polega bowiem na zamia
nie jednej zmiennej w danym wyrażeniu na inną. W odniesieniu do zmiennych 
związanych scharakteryzowana jest w logice za pomocą schematów:

f\c t(x ) ^  /\« (y ),
x  y

\J  a{x) <*=> \J  o(y),
X  y

(przy pewnych założeniach, które pomijamy, precyzujących ograniczenia do
tyczące występowania zmiennych w formule o).

Operacje typu algebraicznego polegają na budowaniu — m. in. z symboli li
terowych — wyrażeń poprawnych oraz ich przekształcaniu. Charakterystyczne 
jest przy tym występowanie obok liter także innych symboli oznaczających po
jęcia specyficzne danej teorii, niekoniecznie algebry.
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W praktyce dedukcyjnej, a także w sytuacjach szkolnych występują jeszcze 
dwie operacje na zmiennych: ustalanie i egzemplilikacja. Ze względów dydak
tycznych warto je wyodrębnić. Operacje te mają charakter mniej formalny i 
są z zasady operacjami myślowymi; nie zawsze bowiem znajdują bezpośrednie 
odzwierciedlenie w zapisie rezultatów działań wewnętrznych wykonywanych w 
toku rozwiązywania problemu. Niezależnie od ich powierzchownego podobień
stwa należy je od siebie odróżnić.

Zmienna reprezentująca dowolny przedmiot, na przykład punkt prostej, 
zostaje „ustalona”, gdy mówi się: niech Ao oznacza dowolny, ale ustalony punkt 
prostej. Dalej — odczytując symbol Aq będący faktycznie zmienną — myślimy 
o jednym konkretnym punkcie. Właściwie ustalamy tu uwagę na wybranym 
myślowo punkcie, mówimy zaś o ustalaniu zmiennej. Jeśli natomiast wiemy, 
że istnieją punkty o pewnej własności (Vb **(#)), a nawet wiadomo, że jest 
ich więcej, oraz dla celów rozumowania jeden z nich oznaczamy symbolem /Jo, 
to wówczas mówimy o egzem pli fikacji. W dalszym rozumowaniu postępujemy 
tak, jakby symbol ZJ0 nie reprezentował już jakiegoś przedmiotu spośród tych, 
które mają własność o, ale jeden z nich.

Występujące tu symbole A0 i /?o, mimo pewnego podobieństwa budowy, 
mają inny status w rozumowaniu. Te subtelne różnice znaczeń i ról należy w 
pisanym skrótowo tekście matematycznym właściwie odczytać, co może nie 
być proste dla początkującego.

9 O k szta łtow an iu  p ojęcia  zm iennej

Od początku nauki szkolnej uczniowie mają kontakt ze zmiennymi, nawet wó
wczas, gdy powierzchownie materiał nauczania na to nie wskazuje. W pierw
szych etapach jest to kontakt nie w pełni jeszcze uświadomiony, wyrażający 
się jedynie w praktycznym obcowaniu z pojęciem, bez użycia symbolicznej 
(językowej) reprezentacji. Istotne jest, aby ten propedeutyczny okres, który się 
wcale nie zamyka w ramach nauczania początkowego, wykorzystać do intensy
fikacji oraz właściwej selekcji działań mogących później sprzyjać kształtowaniu 
pojęcia zmiennej. Wstępne oswojenie z tym pojęciem lub też z obrazem po
jęcia (por. pracę (Tall, Vinner, 1981)), gdyż o samym pojęciu nie można tu 
jeszcze w pełni mówić, następuje na poziomie reprezentacji enaktywnych oraz 
ikonicznych.

W podręcznikach można znaleźć, zaś w klasie zorganizować wiele sytu
acji, w których interweniują pośrednio zmienne. Wyraża się je przez kontekst 
słowny lub sytuacyjny, puste miejsca, okienka, kropki, kreski, nad którymi 
uczeń wpisuje wynik i spostrzega — co jest bardzo istotne — że ma przy tym



94 J an Konior

„wiolo swobody” itp. Jeśli pytamy, czy liczba 7 * 18, w zapisie której cyfrę 
setek zastąpiono gwiazdką, jest parzysta, to nie chodzi jodynie o ćwiczenie 
związano z podzielnością przez dwa. Pytanie można wykorzystać i postawić 
tak, aby uświadomić uczniom, że pisząc symbol „*”, ujmujemy w jednym akcie 
sytuację zmienną.

W literaturze można spotkać próby specjalnego nazywania okienek lub pu
stych miejsc. W języku angielskim jest to nazwa „place holder”, w niemieckim 
— „Platzhalter”. Obie nie mają bezpośrednich równoznaczników w języku pol
skim. Oznaczają coś, co „rezerwuje (trzyma) miejsce dla nazwy stałej”. Choć 
więc mają sens intuicyjny bardzo bliski znaczeniu ich polskiego odpowiednika, 
to jednak znajdujemy w nich pewien dodatkowy podtekst, który nie kojarzy 
się z rodzimą nazwą „puste miejsce”.

W starszych klasach wykorzystuje się nieraz na lekcjach pożyteczne sche
maty typu

(a + o)(a - o) = a2- o2.
Jest to środek użyteczny przy wprowadzaniu różnych tożsamości, ale mogący 
także stanowić pewien etap kształtowania pojęcia zmiennej. Schemat nie za
wiera liter, ale dzięki znakom graficznym i relacjom przestrzenno-geometrycz- 
nym mógłby być odczytany słownie tak, jak w epoce hellenistycznej odczyty
wali i zapisywali ogólne schematy wspomniani już poprzednio stoicy:

pierwsze dodać drugie razy pierwsze odjąć drugie równa się pierw
sze do kwadratu odjąć drugie do kwadratu.

Trudno nie przyznać, że to sformułowanie słowne jest bardzo bliskie intencjom 
zmienności zawartej w matematyczny sposób w równości literowej

(a + 6)(a — b) = a2 — 62.

Użyteczność takich schematów w nauczaniu tkwi przede wszystkim w tym, 
że ułatwiają one wzrokową percepcję ogólnej struktury wyrażenia, opisanej tu 
„obrazkowo” i w związku z tym — być może — dla ucznia lepiej uchwytnej 
niż przy pomocy liter. Ponadto — co się wiąże z argumentem poprzednim, 
ale co ma specjalne znaczenie dla poprawnego ujęcia, a później wykonania 
operacji podstawiania — ułatwia zauważenie oddzielnych wystąpień tej samej 
zmiennej (pojedyncze trójkąty lub kółka, znów łatwiej dostrzegane na „swoich” 
miejscach niż równokształtne litery uszeregowane tak, jak w zwykłym zapisie).

Pojawienie się gotowego schematu, wprost zapisanego w toku lekcji na 
tablicy, samo w sobie nie wystarczy i nie stanowi rozwiązania problemów do
tyczących kształtowania pojęcia zmiennej. Rezultaty obserwacji szkolnych i
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badań (por. np. (Skałuba, 1989)) wskazują, że schematy tego typu — o ile 
w ogóle występują w praktyce — są w części przypadków stosowane mecha
nicznie. Oznacza to z reguły: (a) podanie tego schematu przez nauczyciela, 
(b) sprawdzenie numeryczne w kilku przypadkach przez wpisanie w okienka 
konkretnych cyfr, (c) zastąpienie — również właściwie zaproponowane przez 
nauczyciela — okienek literami dla uzyskania równości (a + b)(a — 6) = a2 — b2 
i wreszcie (d) brak prób nawiązywania do tego schematu w stosownych sytu
acjach występujących później, na przykład w przypadku różnych trudności w 
rozumieniu i posługiwaniu się wzorami skróconego mnożenia.

Warto pamiętać, że termy podstawione za zmienne lub wstawione w okien
ka mogą być wprost podane uczniom, ale mogą też być przez uczniów wymy
ślane. Podstawiamy także litery (nie tylko konkretne znaki liczb) oraz wyra
żenia bardziej złożone. Należy przedtem zanalizować strukturę schematu (na 
przykład omówić ją w dyskusji z uczniami, przedstawić jego części lub całość 
— o ile to możliwe — w inny sposób itp.). Nauczyciel winien przemyśleć, jak od 
schematu okienkowego przejść do zapisu przy pomocy liter. Wiele podobnych 
kwestii musi być rozwiązywanych indywidualnie w każdej grupie uczniowskiej. 
Trzeba by przede wszyskim mieć pełną świadomość ich istnienia.

W okresie nauczania przeznaczonym na wprowadzanie podstawowych ele
mentów języka matematycznego powinno być zasadą, aby pojawienie się zmien
nej poprzedzać zabiegami mającymi dopomóc uczniom w uświadomieniu sobie 
ogólności badanej sytuacji. Zmienna, która się pojawi, ma tę ogólność wyra
zić. Narzucenie symbolu literowego — zwłaszcza w charakterze nazwy ogól
nej bądź w charakterze zmiennej — bez żadnego przygotowania trzeba uznać 
za poważny błąd dydaktyczny. Stopniowe uświadamianie ogólności musi więc 
być przedmiotem stałej troski nauczyciela i celem jego przemyślanych zabie
gów. Warto korzystać z wypracowanych już wzorów i propozycji; przykładowe 
rozwiązania znajdzie on w pracy (Semadeni, Puchalska, 1985, str. 173-192). 
Sugeruje się tam m. in., aby rozważając równanie 3 + x = 9 wykorzystać 
kartoniki z wypisanymi liczbami 0, 1, 2, . . . itd. Przysłonięciu litery x karto
nikiem z widoczną liczbą towarzyszy wspólna ocena przez dzieci prawdziwości 
uzyskanego zdania. Po każdej zmianie kartonika uczniowie dokonują oceny z 
ewentualnym uzasadnieniem. W ten sposób nie tylko znajdujemy rozwiązanie, 
ale ukierunkowujemy myśl ucznia na właściwe rozumienie symbolu literowego 
x w równaniu.

Dydaktyczną analizę pojęcia zmiennej prowadziliśmy mając przede wszyst
kim na uwadze dwa aspekty: matematyczny i logiczny; interesujący dla naucza
nia aspekt historyczny został zasygnalizowany jedynie wyrywkowo. Podob
nie wspomniane zostały zaledwie pośrednio różne problemy psychologiczne 
wiążące się z rozwojem pojęcia zmiennej u uczniów (por. na ten temat np.
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pracę (Strunz, 1958)). Pomijając zagadnienia i rozważania o charakterze czy
sto psychologicznym, wspomnimy jedynie o kilku kwestiach dydaktycznych 
mających takie psychologiczne podłoże. Pewne znaczenie psychologiczne w 
nauce o zmiennej może mieć choćby dobór liter służących do oznaczania okre
ślonych wielkości (na przykład w — dla oznaczenia wysokości trójkąta, n — dla 
oznaczenia dowolnej liczby naturalnej). Z drugiej strony są w tradycji pewne 
zakorzenione zwyczaje, nie zawsze ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie. 
Nie należy także zapominać, iż w nauczaniu nie powinno się stosować stale 
tych samych liter na oznaczanie tych samych wielkości. Trzeba przestrzegać 
sensownej rotacji liter, na przykład od czasu do czasu zaproponować literę 
a jako niewiadomą w równaniu kwadratowym, zaś p jako nazwę ogólną wy
sokości rozważanego trójkąta. Są oczywiście przypadki, gdy z uzasadnionych 
względów pozostajemy przy tradycyjnych oznaczeniach lub stosujemy ciągle 
te same symbole, tym niemniej należy uczniom w odpowiednich momentach 
przypominać, że inne sposoby postępowania w znakowaniu rozważanych wiel
kości są także możliwe i formalnie równouprawnione2.

Psychologiczne aspekty wchodzą zapewne w rachubę, gdy uczeń ma zaak
ceptować dwie podstawowe reguły posługiwania się oznaczeniami literowymi 
jako nazwami: (a) dwóch różnych obiektów nie można oznaczać tą samą nazwą, 
i (b) dwa różne symbole mogą być nazwami tego samego przedmiotu. Zdarzają 
się w szkole przypadki, że dla ucznia różne symbole literowe oznaczają a priori 
różne przedmioty. Trudno mu przychodzi więc pogodzić się z równością a = 6, 
gdy się okazuje, że litery a i 6 są nazwami tego samego obiektu.

Dojrzałe oraz swobodne myślenie za pomocą matematycznych zmiennych 
jest myśleniem oderwanym, wymagającym abstrakcji oraz dużej elastyczności 
działań. Fakt ten starano się pokazać w toku przeprowadzonej analizy. Byłoby 
iluzją oczekiwać, że pełne rozumienie zmiennej stanie się udziałem naszych 
uczniów bez głęboko przemyślanych i specjalnie podejmowanych w tym celu 
zabiegów w procesie nauczania.

10 S p ostrzeżen ia  i w nioski dydaktyczne

Rekapitulując, warto na koniec streścić najważniejsze spostrzeżenia dydak
tyczne wynikające z przeprow-adzonych rozważań na temat zmiennej. Mogą 
się one okazać użyteczne w praktyce nauczania lub też stanowić punkt wyjścia 
dalszych przemyśleń.

2We wspomnianych wcześniej sondażach uczniowie klas młodszych uzyskiwali nieraz lep
sze wyniki od swych starszych kolegów, gdy chodziło o proponowanie i posługiwanie się 
„nietypowymi” oznaczeniami literowymi; może to wynikać z braku przyzwyczajeń, które 
warunkują odpowiedzi starszych uczniów.
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1. Poziom przyswojenia wielu pojęć matematycznych uwarunkowany jest 
rozumieniem przez uczniów pojęcia zmiennej.

2. Do typowych operacji, w których ujawnia się i wyraża charakter mate
matycznej zmiennej należą podstawianie i kwantyfikacja. Ale w praktyce 
na zmiennych wykonujemy inne jeszcze operacje, których nauczycielska 
świadomość w procesie dydaktycznym wydaje się istotna; operacje te 
nadają bowiem praktyczny sens temu pojęciu i zarazem stanowią o jego 
złożonej strukturze semantycznej.

3. W praktyce nauczania pojęcie zmiennej jest typowym pojęciem kontek
stowym; jego sens może się zmieniać nawet w obrębie rozwiązywania 
tego samego problemu.

4. Tak jak matematyka musiała w swym historycznym rozwoju za każdym 
razem dojrzewać, aby mógł w niej pojawić się odpowiedni symbol (co 
zresztą zwrotnie stanowiło znaczący impuls jej rozwoju), tak uczeń w 
szkole musi dojrzeć do opanowania symbolu zmiennej w sensie zbliżonym 
do praktykowanego w matematyce. To opanowanie jest zaś konieczne, 
gdyż nie ma matematyki, nawet na poziomie najbardziej elementarnym, 
bez pojęcia zmiennej. Nie znaczy to oczywiście, że w rozwoju ucznia 
następuje jakaś nagła zmiana skokowa, ani też, że trzeba na nią biernie 
oczekiwać.

5. Pojęcie zmiennej jako pojęcie abstrakcyjne musi być świadomie kształto
wane w długotrwałym procesie. Wymaga to na ogół nie tyle podawania 
reguł formułowanych wprost, co określonych, celowych działań o charak
terze pośredniego przekazu informacji.

6. Kształtowanie pojęcia zmiennej winno iść w parze ze stopniowym i sys
tematycznym uświadamianiem uczniom ogólności w matematyce; suche 
narzucanie użycia liter w sytuacjach, w których uczeń nie dostrzega ich 
naturalnej potrzeby, jest tylko pozornie rozwiązaniem prostym i ekono
micznym.

7. Rozumienie zmiennej zależy od rozumienia pojęcia zbioru (jej zakresu), 
kwantyfikatora, warunku zdaniowego lub formuły nazwowej, w której 
ta zmienna występuje; zmienna, warunek zdaniowy (formuła nazwowa), 
kwantyfikator oraz zakres zmiennej stanowią pojęciową jedność.

8. Kształtując pojęcie zmiennej w szkole realizujemy cel ogólniejszy: uczy
my symbolizacji. Zdolność do tworzenia symboli, przypisywania ich rze-
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czom i ideom oraz operowania nimi na poziomie pojęciowym, tj. zdol
ność do tzw. inicjatywy symbolicznej, jest ważnym elementem dynami
zującym rozwój kultury stworzonej i stale rozwijanej przez człowieka 
właśnie jako kultura symboliczna. Jest truizmem stwierdzenie, że szkoła 
powinna przygotować każdego ucznia do pełnego uczestnictwa w tej kul
turze.

11 P rob lem y do badań

Problematyka, jaką nasuwa do badań dydaktycznych pojęcie zmiennej, jest 
szeroka. Niewiele jest jeszcze pozycji w literaturze krajowej podejmujących tę 
problematykę, zaś badania w tym zakresie nie mają wypracowanej metodo
logii. Podane zagadnienia stanowią jedynie próbę wstępnego sformułowania 
przykładowych pytań i problemów do takich badań.

1. Zmienność rzeczy i zjawisk otaczającego świata, z którym dziecko od sa
mego początku wchodzi w kontakt za pomocą zmysłów, stanowi źródło 
wielorakich doświadczeń na temat fizycznych wielkości zmiennych. Ob
cując z nimi, można tę zmienność bezpośrednio przeżywać i percypować 
(upływający czas, wahająca się temperatura itp.). Również od samego 
początku jednostka ludzka żyje i rozwija się w otoczeniu mówiącym. 
Stopniowemu przyswajaniu znaczeń wyrazów języka etnicznego doro
słych stale towarzyszy psychologiczny proces uogólniania (por. relacje z 
szerokich badań na ten temat zawarte w pracy (Wygotski, 1989)). Jed
nostka stopniowo nabywa wprawy w sensownym operowaniu nazwami 
ogólnymi, jak na przykład „dom” (w znaczeniu „dom w ogóle”). Przy
swaja też oczywiście wyrażenia „jakiś”, „pewien” i wiele innych pełnią
cych w odpowiednich kontekstach role zmiennych języka naturalnego.

Cały ten kompleks doznań i przeżyć — zarówno bezpośrednich jak i języ
kowych — jest jeszcze dość odległy od matematyki. Ale wolno sądzić, 
że stanowi najbardziej pierwotną warstwę doświadczeń, do której mo
żna by nawiązywać, zapoznając stopniowo uczniów z sensem matema
tycznej zmiennej, i ogólniej, z użyciem liter w matematyce. Pojawia się 
więc pytanie, jak wykorzystać te doświadczenia w zorganizowanym pro
cesie dydaktycznym. W szczególności w jaki sposób organizować proces 
wstępnej matematyzacji w związku z realnymi sytuacjami obejmującymi 
fizyczne wielkości zmienne i w nawiązaniu do zasobu języka naturalnego 
uczniów, zawierającego ekwiwalenty matematycznych zmiennych; w ja
kim zakresie przejście od fizycznych wielkości zmiennych i zmiennych
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językowych do zmiennych matematycznych może być realizowane i sta
nowić element szerszego procesu opanowywania technik posługiwania się 
literami w matematyce.

2. Kolejny problem dotyczy możliwości wykorzystania w procesie kształto
wania pojęcia zmiennej różnych sytuacji związanych z modelami geo
metrycznymi. Matematyk w swej działalności, a uczeń w szkole niejed
nokrotnie mają okazję dokonywać uszczegółowienia uzyskanego twier
dzenia, na przykład przez specyfikację zmiennych. Dwojakiego rodzaju 
takiej specyfikacji dokonują uczniowie, jeśli od wzoru

.9 = n(R  + r)>J(R -  r)2 -f h2

wyrażającego pole powierzchni bocznej stożka ściętego o wysokości h i 
promieniach podstaw R i r przechodzą do wzoru

S = 27T rh

na pole pobocznicy walca (kładąc R = r) i dalej — znów wychodząc od 
pierwszego z tych wzorów — otrzymują wzór

.9 = irRy/R2 + h2

na pole bocznej powierzchni stożka (biorąc tym razem r = 0).
Specyfikacji zmiennych wyrażającej się algebraicznie w operacji podsta
wiania towarzyszą interpretacje w modelu geometrycznym polegające na 
deformacji w wyobraźni stożka ściętego tak, aby otrzymać zeń walec i 
stożek. W tym wyobrażeniowym przejściu od stożka ściętego do walca 
i stożka również mamy zmienność ściśle odpowiadającą zmienności R 
oraz r w stosownych przedziałach. Występuje ona także (powinna wy
stępować), gdy na przykład w toku rozumowania dotyczącego pewnej 
ogólnej własności czworokąta posługujemy się tradycyjnym rysunkiem 
reprezentującym dowolny czworokąt. Ta „dowolność” znajdująca wyraz 
w możliwości myślowej zmiany położeń na płaszczyźnie, a także w mo
żliwości dokonywania innych transformacji — takich jak choćby zmiana 
wielkości boków — zapewne inspiruje traktowanie odpowiednich symboli 
literowych związanych z rysunkiem faktycznie jako zmiennych. Nasuwa 
się pytanie, jak takie modele wyobrażeniowe prowokować w sytuacjach 
geometrycznych rozważanych na lekcji oraz jaka może być ich rola w 
kształtowaniu pojęcia matematycznej zmiennej.
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3. Przejście od zmiennej do stałej i od stałej do zmiennej to dwie wzajemnie 
odwrotne operacje. Jednak tylko pierwsza z nich ma swój formalny odpo
wiednik w logice i matematyce (podstawianie). W procesie kształtowania 
pojęcia zmiennej w szkole pewien priorytet przysługuje natomiast dru
giej. Uczeń najpierw operuje bowiem stałymi; to od nich po części wiedzie 
droga do zmiennych. Można tu wspomnieć o interesujących propozycjach 
dydaktycznych, choćby o zabiegu uzinienniania stałych (występującego 
zresztą w różnych wariantach). Ale jeśli nawet uczeń zaczyna już oswajać 
się z użyciem liter, to traktuje je tak, jakby były nazwami konkretnych 
obiektów. Na przykład litera P obok punktu zaznaczonego kropką na 
płaszczyźnie kartki pełni rolę nazwy tego punktu, tak jak Giewont jest 
nazwą konkretnej góry; podobnie o literze a użytej na oznaczenie dłu
gości jakiegoś odcinka lub mającej symbolizować w rozumowaniu liczbę 
parzystą myśli jako o symbolu konkretnej (jednej) liczby, tyle tylko, że 
aktualnie nieznanej. Ta tendencja wydaje się dość powszechna i trwała. Z 
dydaktycznego punktu widzenia istotne byłoby zbadanie mechanizmów 
regulujących wewnętrzny proces stopniowego przechodzenia od stałych 
do zmiennych, tym bardziej, że litery pełniące role stałych występują w 
rozmaitych sytuacjach, niekoniecznie w pełni upoważniających do rów
noważnego traktowania każdej z tych ról.
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The concept of variable in school mathematics

S u m m a r y
Variables, or more generally "letters”, are the basic elements of the language of mathe
matics. They are used to describe all types of changes and to express generalizations. 
The history of mathematics shows how long the way towards the letter symbols was.

The aim of this article is the didactic analysis of the concept of variable. Little 
attention has been paid to this element of language in school education where letters 
are used comparatively early and mechanicly. However, understanding of the true
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sense of letters in mathematics and their proper application is a manifold process 
quite difficult for pupils.

In this article physical variable values and variables used in everyday language 
have been discussed first. They can be helpful with creating and explaining the con
cept of mathematical variables to pupils. Various meanings of letters in everyday 
language of mathematics have been broadly analised and the semantic complexity of 
the concept of variable has been discussed. Enquiries concerning various practical ope
rations on variables have been undertaken. The considerations have been illustrated 
with examples from lessons.

The article is concluded with remarks concerning the development of the concept 
of mathematical variable in school education. Moreover, didactic conclusions resulting 
from the analysis have been presented and a few aditional problems that might be 
considered have been formulated.


