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Mamy nadzieję, że „Wybrane z ZDM” ma już swoich czytelników. Tych z 
Państwa, którzy czytali pierwszą część, a także nowych czytelników chcemy 
przeprosić za poniższy niechronologiczny wybór: prezentujemy przegląd wy
branych pozycji z ZDM tom 27, numery 2 i 3 z 1995 roku, oraz tom 28, numery 
2 i 3 z 1996 roku. Przegląd zaległych numerów ukaże się w następnym tomie 
DM.

Zwracamy uwagę na dwa artykuły Pieta Verstappena. Autor wypowiada 
w nich wiele kontrowersyjnych sądów o nauczaniu matematyki, warto je prze
analizować, bowiem dotyczą bardzo istotnych spraw, np. tego, czy nauczanie 
matematyki powinno opierać się na zasadzie: doświadczenia w świecie realnym 
są podstawą poznawania matematyki.

1. Artykuły
P e h k o n e n, E.: 1995, Introduction: Use of open-ended problems, ZDM 
27(2), 55-57.
Autor prowadził jedno ze spotkań konferencji dotyczącej psychologii nauczania mate
matyki (Psychology of Mathematics Education, PME-17, Japonia, 1993). Jego arty
kuł i trzy następne prezentują wyniki tego spotkania. W nauczaniu matematyki znane 
jest pojęcie tzw. zadania otwartego, a więc takiego, którego rozwiązanie nie jest jed
noznacznie określone, a różne metody rozwiązywania mogą prowadzić do odkrycia 
różnych aspektów rozwiązania. Wśród takich zadań otwartych wyróżnia się zadania 
open-ended (będę używał angielskiego określenia, gdyż nie znalazłem eleganckiego pol
skiego odpowiednika). Niestety krótki wstęp Pehkonena nie zawiera definicji zadania 
open-ended.
N o h d a, N.: 1995, Teaching and evaluating using ’’open-ended problems” 
in classroom, ZDM 27(2), 57-61.
W artykule tym też nie ma precyzyjnej definicji zadania open-ended. Z podanych 
przykładów można się zorientować, że w takim zadaniu otwartość polega na doborze 
metod, aktywności, a „-ended” prawdopodobnie oznacza, że wynik jest jednoznacznie
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określony. Przykład takiego zadania podany przez autora: Obliczyć sumę dziesięciu 
kolejnych liczb naturalnych nieparzystych zaczynając od liczby 1.
S t a c e y ,  K.: 1995, The challenges of keeping open problem-solving open in 
school mathematics, ZDM 27(2), 62-67.
Zmiany w programach nauczania matematyki w Australii idą w kierunku zwiększania 
liczby zadań otwartych i częstszego rozwiązywania nietypowych zadań.
S i l v e r ,  E. A.: 1995, The nature and use of open problems in mathematics 
education: Mathematical and pedagogical perspectives, ZDM 27(2), 67-72.
W artykule przypomina się, że w dydaktyce matematyki zadanie otwarte to takie, 
które posiada różne interpretacje i często różne poprawne odpowiedzi. Otwartość do
tyczy też zadań, dla których stosuje się różne metody rozwiązań. Ponadto autor za
uważa, że sensowne jest nazywanie zadania otwartym, jeśli prowadzi ono do tworzenia 
nowych zadań, do uogólnień. Artykuł zawiera omówienie badań dotyczących zadań 
otwartych ze szczególnym uwzględnieniem tych badań, w których konstruowanie za
dań (problem posing) traktuje się jako miernik zdolności matematycznych ucznia. 
Omawiany tekst jest napisany bardzo przejrzyście, ale niestety podobnie, jak po
przednie, nie zawiera określenia zadania open-ended.
V e r s t a p p e n, P.: 1995, The intuition of the product?, ZDM 27(3), 
102- 110.

Autor stwierdza, że nie istnieją intuicje iloczynu oraz że mnożenie wymaga zawsze 
algorytmicznych definicji. Jego zdaniem pojęcie iloczynu opiera się na strukturze a nie 
na doświadczeniu. Uczenie intuicyjne może prowadzić do niewłaściwego wyobrażenia 
iloczynu, proporcji, wielkości.
V e r s t a p p e n, P.: 1996, Mathematics in reality? The dogma: from the 
everyday world to mathematical world, ZDM 28(2), 47-56.
Autor ostro krytykuje tzw. matematykę realistyczną, czyli takie nauczanie matema
tyki, które opiera się na zasadzie: podstawą poznawania matematyki są doświadczenia 
związane ze światem realnym. Zwrot w kierunku heurystycznego nauczania matema
tyki i ograniczenie nauczania tego przedmiotu do matematyki w sytuacjach realnych 
można było obserwować w latach siedemdziesiątych. Verstappen zauważa, że echa 
tej tendencji można znaleźć także w teorii Brunera trzech etapów. Zwraca uwagę, że 
wielki autorytet w dziedzinie nauczania matematyki, Hans Freudenthal, nie kryty
kował teorii Brunera, ale uważał, że każdy etap może być punktem wyjściowym do 
tworzenia obiektów myślowych.
Autor jest przeciwny sprowadzaniu roli matematyki tylko do organizacji,wyjaśniania 

v doświadczeń, jest przeciw idei, że tylko przez działanie powstają obiekty myślowe i 
stanowczo opowiada się za następującą zasadą nauczania matematyki: 
istotę i podstawę nauczania matematyki tworzy hipotetyczno-dedukcyjne rozumowa
nie, podstawą dla którego są doświadczenia w świecie realnym i doświadczenia w 
badaniu struktur.
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2. Krótkie notki o artykułach i książkach 
A: Zagadnienia ogólne
Adda ,  J.: 1993, Une lumiere s’est efeinte. H. Freudenthal -  Homo Universalis, 
Educational Studies in Mathematics, 25(1-2), 9-19.
Bos,  H. J. M.: 1993, „The Bond with Reality is Cut” -  Freudenthal on the 
Foundations of Geometry around 1900, Educational Studies in Mathematics, 
25(1-2), 51-58.
G o f f r e e, F.: 1993, Hans Freudenthal: Working on Mathematics Education, 
Educational Studies in Mathematics, 25(1-2), 21-49.
V an  E s t, W. T.: 1993, Hans Freudenthal (17 September 1905 -  13 Octo
ber 1990), Educational Studies in Mathematics, 25(1-2), 59-69. Cykl artykułów 
poświęconych Hansowi Freudenthalowi, jego pracom matematycznym i pracom o na
uczaniu matemtyki.
K n i e r z i n g e r ,  A. (ed.), Mos er ,  M.: 1993, Informatics and changes in 
learning. Proceedings. O konferencji (Gmunden, Austria, lipiec 1993) poświęconej 
m. in. badaniu, jaki wpływ na uczenie matematyki mają komputery.
K a t z, V. J.: 1994, Ethnomathematics in the classroom, For the Learning 
of Mahematics, 14(2), 26-30. Rozwój niektórych pojęć matematycznych (systemy 
liczenia, grafy jednobieżne) w różnych kulturach.
S f a r d, A.: 1995, The development of algebra: confronting historical and psy
chological perspectives, The Journal of Mathematical Behavior, 14(1), 15-39.

C: Psychologia nauczania matematyki
C h i l d ,  D.: 1993, Psychology and the teacher, Cassell.
Piąte wydanie klasycznej pozycji. Poprawiono i rozszerzono m.in. rozdział o ocenianiu. 
Podano nowe procedury rozpoznawania dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyj
nymi.
Ons l ow,  B.: 1992, Improving the Attitude of Students and Parents through 
Family Involvement in Mathematics, Mathematics Education Research Jour
nal, 4(3), 24-31.
Family Math Program w Ontario: jak pomóc rodzicom lepiej zrozumieć współczesne 
metody nauczania matematyki.
D o c k w e i 1 e r, C. J.: 1993, Case study of a math clinic, Focus on Learning 
Problems in Mathematics, 15(4), 2-6.
F i s c h b e i n, E., J e h i a m, R., Cohe n ,  D.: 1995, The concept of irra
tional numbers in high-school students and prospective teachers, Educational 
Studies in Mathematics, 29(1), 29-44.
Analiza trudności w uczeniu się liczb niewymiernych; przebadano trzy grupy: uczniów 
9 klasy, 10 klasy i studentów sekcji nauczycielskiej.

D: Nauczanie matematyki
F a i r b a i r n, D. M.: 1993, Creating Story Problems, Arithmetic Teacher, 
41(3), 140-142.
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Prezentuje się 6 strategii układania zadań tekstowych w starszych klasach szkoły 
podstawowej.
S w e t z, F.: 1995, To know to teach: mathematical pedagogy from a historical 
context, Educational Studies in Mathematics, 29(1), 73-88.
Historyczne teksty pokazują nie tylko rozwój matematyki, ewolucję jej pojęć, ale 
także metody nauczania. Autor analizuje pewne pedagogiczne techniki i zauważa, że 
współczesne metody nauczania mają swe źródła nawet w dość odległych czasach.
K o b 1 i t z, N: 1996, The case against computers in K-13 math educa
tion (Kindergarten through calculus), The Mathematical Intelligencer, 18(1), 
9-16.
D u b i n s k y, E., N o s s, R.: 1996, Some kinds of computers for some 
kinds of learning: a reply to Koblitz, The Mathematical Intelligencer, 18(1), 
17-20.

E: Podstawy matematyki
H a i m o, D. T.: 1995, Experimentation and Conjecture Are Not Enough, 
American Mathematical Monthly, 102(2), 102-112.
Autorka porusza podobne problemy, co Verstappen w artykule „Mathematics in re
ality? The dogma: from the everyday world to mathematical world” (patrz dział 
Artykuły).
P o r t e o u s ,  K.: 1994, When a truth is seen to be necessary, Mathematics 
in School, 23(5), 2-5.
Autor przekonuje, że dowodzenie faktów matematycznych to aktywność osiągalna dla 
większości uczniów.

F: Arytmetyka. Teoria liczb. Wielkości
R a s c h, R.: 1995, Arbeiten mit Problemaufgaben im Rahmen des Sachrech- 
nens, Grundschulunterricht, 42(11), 26-28.
Jak uczyć rozwiązywania trudnych zadań tekstowych?

G: Geometria
D e s s a r t ,  D. J., S n y d a m, M. N.:1983, Classrooms ideas on secondary 
school mathematics. Part 1: Algebra,. Part 2: Geometry, NCTM.
Próba wyodrębnienia z badań dotyczących algebry i geometrii pomysłów, które można 
by wykorzystać na lekcji matematyki.

H: Algebra
H a r v e y ,  J. G., W a i t s ,  B. K., D e m a n a, F. D.: 1995, The 
influence of technology on the teaching and learning algebra, The Journal of 
Mathematical Behavior, 14(1), 75-109.
Opis trudności w uczeniu się algebry uczniów w USA i propozycje zmian w programach 
nauczania matematyki z naciskiem na stosowanie technologii.

Opracował: Piotr Zarzycki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański


