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1 W stęp

Zakres problemów, które można rozważać przy badaniu postawy jednostki 
i zmian tej postawy pod wpływem różnych czynników, jest bardzo szeroki. 
Rozważanie tego zagadnienia na gruncie dydaktyki matematyki może mieć na 
celu m. in. podkreślenie roli, jaką postawa ucznia spełnia w procesie nauczania- 
uczenia się matematyki i ogólnie w procesie każdego poznania. Może też służyć 
np. określeniu, jakie są możliwe drogi prowadzące do rozwiązania wybranych 
zadań i problemów matematycznych. Chodzi tu szczególnie o to, aby poznać, w 
jaki sposób uczniowie na różnych poziomach nauczania rzeczyw iście wybie
rają i utrzymują kierunek poszukiwań w sytuacjach o mniejszym lub większym 
stopniu swobody1, jakie heurystyki2 preferują itd. (Kozielecki, 1966). Inne kie
runki badań postawy w nauczaniu-uczeniu się matematyki mogą być związane 
np. z postawą nauczyciela i jej dominującym wpływem na kształtowanie się 
postawy ucznia (Ruffel, Mason, Allen, 1998).

Termin postaw a (attitude) jest rozumiany różnorodnie. Wynika to praw
dopodobnie stąd, że pojęcie takie funkcjonuje od wielu lat w rozmaitych dzie
dzinach życia i nauki, np. w filozofii, medycynie, socjologii, na gruncie prawa 
itd. W ramach poszczególnych gałęzi wiedzy pojęcie postawy interpretowane

Stopień swobody to wg. określenia Kozieleckiego liczba właściwych kierunków poszuki
wań, które można wybierać w procesie wytwarzania metod rozwiązywania danego problemu 
(Kozielecki, 1966).

Heurystyki są to reguły, zasady, wskazówki, taktyki i intuicje, które regulują przebieg 
Procesu poszukiwania rozwiązania (Kozielecki, 1966).



jest rozmaicie: co innego oznacza ten termin dla nauczyciela, co innego dla 
lekarza, a jeszcze co innego dla filozofa czy socjologa. Okazuje się, że również 
w ramach samej tylko psychologii termin ten nie jest jednoznacznie określony 
(Holly, 1976). To zróżnicowanie teoretyczne wynika najprawdopodobniej z bo
gactwa i złożoności zjawisk wchodzących w zakres pojęcia postawa (Marody, 
1976).
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1.1 Znaczenie terminu postawa na gruncie psychologii

W  literaturze z dziedziny psychologii, dotyczącej omawianego pojęcia, fun
kcjonuje wiele różnych określeń postawy. Można tutaj przytoczyć kilka przy
kładowych:

1. „Postawę można określić jako względnie stałą i zgodną organizację po
znawczą, uczuciowo-motywacyjną i behawioralną podmiotu, związaną z 
określonym podmiotem czy klasą podmiotów” (Mądrzycki, 1970, s. 18).

Definicja ta zkłada, że zjawisko postawy ma złożoną strukturę, w której można 
wyodrębnić trzy komponenty: poznawczy, behawioralny i uczuciowo-motywa- 
cyjny3. Inne określenie postawy, zakładające również jej wielokomponentowy 
charakter, możemy znaleźć w pracy S. Nowaka:

2. „Postawą pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół wzglę
dnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego 
nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oce- 
niającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i właści
wościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania 
się wobec przedmiotu” (Nowak, 1973, s. 23).

Jeszcze bardziej ogólna jest definicja następująca:

3. „Postawa to procesy indywidualnej świadomości determinujące zarówno 
aktualne, jak i potencjalne reakcje każdej osoby wobec społecznego świa
ta” (Marody, 1976).4

Do czasów obecnych sformułowano tak wiele psychologicznych określeń, czym 
jest postawa, że obserwuje się już próby klasyfikowania ich w większe grupy,

3Komponent poznawczy —  sposób w jaki podmiot selekcjonuje i organizuje napływa
jące informacje; behawioralny —  wyraża się w formie czynności konkretnych; uczuciowo- 
motywacyjny —  uwarunkowany mniej lub bardziej uświadomionymi procesami motywacyj
nymi i emocjonalnymi.

4M. Marody podaje tę definicję za W . J. Thomasem i F. Zanieckim, w: Polish Peasant in 
Europe and America, Boston 1918-1920, t. I, s. 21.



np. w zależności od tego, który z komponentów postawy (np. behawioralny, 
poznawczy, emocjonalno-motywacyjny) jest w danym określeniu bardziej za
akcentowany (Holly, 1976). R. Holly podaje przykłady takich ukierunkowa
nych definicji, np. „Postawa to stopień pozytywnego odczucia wiążący się z 
określonym przedmiotem” — określenie podkreślające czynnik emocjonalny 
lub „Postawa to prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zachowania w 
określonej sytuacji” — wg. reakcji i działań (Holly, 1976).
Z powyższych rozważań widać, że jednoznaczne określenie, czym jest postawa 
jednostki wobec przedmiotu poznania, jest bardzo trudne. Tym bardziej za
tem trudne jest wytworzenie odpowiednich technik i narzędzi badawczych do 
obserwowania i klasyfikowania różnego rodzaju postaw.

1.2 Znaczenie terminu postawa na gruncie dydaktyki mate
matyki

Postawa jest ważnym przedmiotem badań w dydaktyce matematyki (Kry
gowska, 1981a). Pojęcie to może dotyczyć drugiego poziomu celów edukacji 
matematycznej, czyli „postaw i zachowań specyficznych dla aktywności ma
tematycznej oraz pewnej świadomości niektórych elementów matematycznej 
metodologii” (Krygowska, 1986, s. 25). U A. Z. Krygowskiej postawy inte
lektualne pojawiają się jako specyficzne dla danej aktywności matematycznej 
strategie i techniki intelektualne stosowane w toku rozwiązywania matema
tycznych problemów (Krygowska, 1981b). A zatem określenie to pojawia się 
w kontekście postaw y ucznia w procesie rozwiązywania zadań ma
tem atycznych. Podobną interpretację rozważanego pojęcia (postawa ucznia 
wobec zadania matematycznego) można odnaleźć w badaniach M. Legutko 
(1987). M. Legutko, opierając się na określeniu terminu postawa pochodzą
cym od J. Reykowskiego,5 analizuje komponent behawioralno-poznawczy6 w 
postawach uczniów klas czwartych, badając ich metody postępowania w toku 
rozwiązywania specjalnie dobranych zadań matematycznych (Legutko, 1987). 
O postawie ucznia w toku rozwiązywania zadań pisze też G. Polya; rozważa 
on „postawy użyteczne przy rozwiązywaniu zadań” (Polya, 1975, s. 279-288). 
G. Polya nie tłumaczy, co ma tu na myśli, ale kontekst, w jakim się pojęcie 
postawy u niego pojawia, pozwala interpretować ją jako pewną pożądaną sta
łość zachowań uczniów przy rozwiązywaniu zadań. Rozważa się więc sytuacje,

5Definicja postawy osoby wobec przedmiotu —  wg Reykowskiego —  określa ją, jako dys
pozycję tej osoby do ustosunkowania się wobec przedmiotu. Reykowski w każdym takim akcie 
ustosunkowania wyróżnia trzy omawiane wcześniej komponenty: behawioralny, poznawczy i 
emocjonalno-motywacyjny (Reykowski, 1973).

6M. Legutko w swoich badaniach nie oddziela aspektu behawioralnego i poznawczego 
traktując je łącznie (Legutko, 1987, s. 57).
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gdy uczeń ma do rozwiązania konkretne zadanie matematyczne i postuluje 
się jego hipotetyczne metody postępowania. Takie właśnie postulowane po
stawy uczniów wobec różnych zadań mogą stanowić przedmiot konfrontacji z 
postawami rzeczywiście występującymi i z takich obserwacji wyciągać można 
wnioski dla dalszego nauczania.

Siedząc pracę ucznia przy rozwiązywaniu danego zadania matematycznego 
możemy odnotowywać, jakie czynności konkretne7 wykonuje on w celu rozwią
zania postawionego mu problemu oraz wiązać te wykonywane operacje kon
kretne z przypuszczalnymi operacjami myślowymi przebiegającymi w umyśle 
ucznia. Powyższe obserwacje należałoby prowadzić tak, aby dało się zauważyć 
charakterystyczne dla danego ucznia metody postępowania w różnych sytu
acjach (tendencje do zachowań) (Legutko, 1987)8. Podkreślić należy tu znowu, 
że próba rejestracji i klasyfikowania postaw uczniów wobec zadań matematycz
nych jest trudnym i skomplikowanym procesem. W swoim artykule M. Ruffell, 
J. Mason, B. Allen (1998) stawiają hipotezę, że większość badań dotyczących 
postaw w nauczaniu szkolnym wyraża jedynie pewne wyobrażenie badacza 
na temat badany przez niego: uczeń odsłania tylko część swojej pracy umy
słowej. Autorzy wyraźnie podkreślają, że to, co w opisie postawy przypisuje 
się danej osobie jako jej cechę, zdolność indywidualną, jest raczej wytworem 
obserwatora. Autorzy zwracają również uwagę na to, że postawa ucznia jest 
nierozerwalnie związana z postawą nauczyciela.

Podsumowując należy jeszcze zauważyć, że w dydaktyce matematyki o po
stawie można mówić w kontekście całości procesu uczenia się matematyki. 
Jest to ogół względnie trwałych dyspozycji do ustosunkowań wobec charak
terystycznych dla matematyki szkolnej procesów poznania. O postawie mó
wić można także w kontekście bardziej konkretnych sytuacji (np. omawianych 
wcześniej), czyli w odniesieniu do sytuacji problemowych i różnych rodzajów 
zadań matematycznych (Krygowska, 1981b; Polya, 1975). Osobny przedmiot 
badań stanowić także może postawa nauczyciela w procesie nauczania ma
tematyki (Polya, 1975) i jej rola w kształtowaniu się postaw uczniowskich 
(Ruffell, Mason, Allen, 1998).

Nie pretendując do pełnej analizy przyczyn trudności w badaniu i adekwat
nym klasyfikowaniu postaw, wymienię tylko kilka ważnych czynników, które 
mają znaczący wpływ na postawę obserwowanej osoby:

92 A nna Żeromska

7Są to czynności rzeczywiste wykonywane na przedmiotach materialnych lub rysunek, 
zapis symboliczny, komentarz słowny.

8Procedura opisu postawy, przedstawiona przez Reykowskiego, powinna zawierać opisy: 
tendencji do określonych zachowań, sposobów odbierania i organizowania informacji oraz 
reakcji emocjonalnych (Reykowski, 1973).



rola em ocji w  procesie poznania: Emocje oraz odpowiednia motywacja 
są bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na całokształt postawy 
(Zajonc, 1985; Howson, 1986). W swoim artykule R. Zajonc twierdzi, iż 
rola uczuć w procesie poznania jest wciąż niedoceniana. Psychologowie 
w większości uważają, że uczucia pojawiają się dopiero jako końcowy 
efekt tego procesu. Tymczasem R. Zajonc twierdzi, że towarzyszą mu 
one od samego początku, a czasem go nawet wyprzedzają. „Emocje za
wsze towarzyszą myślom, lecz nie zawsze myśli towarzyszą emocjom” 
(Zajonc, 1985). Znamienne jest również motto znajdujące się w tytule 
artykułu: „Nie trzeba się domyślać, by wiedzieć co się woli” . A zatem 
należy pamiętać, że uczucia mogą mieć duży wpływ na to jaką postawę 
prezentuje uczeń w danym momencie, gdyż od początku ma on jakieś 
„nastawienie” (spowodowane np. intonacją głosu nauczyciela).

postawa zależy od  zdolności intelektualnych9: Zdolności intelektualne 
wpływają na proces przetwarzania informacji i na strategie tego procesu. 
Przewaga osób o wyższym stopniu inteligencji wiąże się ze sposobem 
działania elementarnych operacji umysłowych, związanych z funkcjono
waniem systemów uwagi i pamięci (Nęcka, 1994). Na postawę można 
zatem wpływać i zmieniać ją, kształtując te zdolności, które mają zasad
nicze znaczenie w rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych i 
zadań nietypowych (Kozielecki, 1966). „Lepsze poznanie współzależno
ści między osiągnięciami intelektualnymi, a strategiami poznawczymi i 
cechami osobowości, przyczynia się do trafniejszej i kulturowo sprawie
dliwej diagnozy intelektu w nauczaniu szkolnym” (Nęcka, 1994, s. 214).

dośw iadczenie m a w pływ  na postawę: Jedną z najczęściej stosowanych 
metod heurystycznych jest zasada, którą można sformułować następu
jąco: „Wybieraj te kierunki poszukiwań, które w przeszłości z najwięk
szym stopniem prawdopodobieństwa pozwalały osiągnąć cel w danej sy
tuacji problemowej” (Kozielecki, 1966). Widać więc, że ilość i rodzaj 
rozwiązywanych wcześniej przez ucznia problemów ma zasadnicze zna
czenie dla sposobu i efektywności jego pracy. Doświadczenie ma również 
wpływ na emocje i znajduje swój oddźwięk jako „nastawienie” , które 
może być np. pozytywne lub negatywne (Kozielecki, 1966)10.
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9Zdolności intelektualne to np. zdolność rozumowania ogólnego i dostrzegania stosun
ków, płynność myślenia (zdolność wytwarzania dużej liczby pomysłów), giętkość myślenia 
(umiejętność wytwarzania jakościowo różnych pomysłów) itd. (Kozielecki, 1966).

10Niewłaściwe nastawienie może być ważnym czynnikiem utrudniającym osiągnięcie suk
cesu, np. w nietypowej sytuacji właściwe kierunki poszukiwań wydają się badanemu mało 
prawdopodobne, ponieważ w analogicznych sytuacjach w przeszłości nie prowadziły do celu.



Wymieniłam tylko kilka czynników, które mogą mieć zasadnicze znaczenie 
w badaniu i wartościowaniu postaw uczniowskich wobec zadań matematycz
nych, a szczególnie przy ich porównywaniu. Oczywiście czynników utrudnia
jących diagnozowanie i ocenę postawy ucznia wobec danego problemu mate
matycznego można wymienić znacznie więcej.

Dla potrzeb niniejszych badań, jako postawę ucznia wobec wybra
nych zadań matematycznych, przyjmuję tendencję (skłonność) do 
względnie trwałych zachowań, wyrażających się głównie w wykorzy
stywaniu (świadomym bądź nie) technik intelektualnych i strategii 
w procesie rozwiązywania tych zadań. Takie ujęcie postawy jest w części 
zgodne z definicją S. Nowaka11, a także z kontekstem w jakim o postawie mówi
A. Z. Krygowska (1981b, s. 49).
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2 Opis badań

Przedstawione w niniejszym artykule badania sondażowe przeprowadzono 
w Krakowie w marcu 1996 r. Dotyczyły one uczniów dwóch klas VIII szkoły 
podstawowej oraz uczniów klasy VIII szkoły niepublicznej. W  sumie badaniom 
poddano 50 osób.
Narzędzie badawcze stanowiły zadania, które można określić jako nietypowe ze 
względu na nieschematyczność rozwiązania12 i ze względu na istnienie więcej 
niż jednego rozwiązania.
Do opisywanego badania sondażowego zadania nietypowe13 wybrano dlatego, 
iż poznawczy aspekt postawy uwidocznić się może przede wszystkim podczas 
pracy nad takim właśnie zadaniem. Analizując lub oceniając rozwiązywanie 
przez ucznia zadania typowego możemy sprawdzić, czy zna on treści matema
tyczne związane z tym zadaniem, czy zna i umie stosować schematy i czy robi 
to prawidłowo. W ten sposób możemy obserwować również pewne aspekty po
stawy ucznia, ale dotyczyć one będą raczej postawy odtwórczej niż twórczej. * 1 2 3

11 patrz Znaczenie terminu postawa na gruncie psychologii. Na użytek niniejszych badań 
nie rozważa się ogółu czynników emocjonalno-motywacyjnych.

12Tzn. uczeń nie może do rozwiązania zastosować jakiegoś dobrze mu znanego schematu 
postępowania.

13W  literaturze dydaktycznej można spotkać różne kryteria typowości lub nietypowości 
zadań. Tutaj przyjmujemy (za M. Legutko) trzy aspekty, ze względu na które zadanie ma
tematyczne można uznać za typowe lub nie (Legutko, 1987, s. 59), są to:
1) treści matematyczne;
2) schematyczność rozwiązania;
3) strukturę treści zadania (tzn. gdy danych jest dokładnie tyle ile potrzeba, polecenie jest 
sformułowane jednoznacznie lub możliwe jest dokładnie jedno rozwiązanie).



Nietypowość zadania może też wpływać na atrakcyjność tego zadania, jest 
zatem czynnikiem motywującym jego rozwiązywanie (Ciosek, 1988).
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2.1 Metoda badań

Podstawowa metoda badawcza, jaka została zastosowana podczas prezentowa
nych badań, to analiza pisemnych wytworów uczniów, powstałych w wyniku 
rozwiązywania wybranych zadań matematycznych. Zebrany w ten sposób ma
teriał badawczy uzupełniono o spostrzeżenia dokonane podczas bezpośredniej 
obserwacji rejestrowanej na taśmie magnetofonowej (4 osoby). Spostrzeżenia 
dokonane podczas tych obserwacji wykorzystano potem przy interpretacji in
nych prac pisemnych.

2.2 Narzędzia badawcze

Narzędzie badawcze stanowiły dwie wersje14 sprawdzianu składającego się z 
dwóch zadań:
Zad. 1
Podać pary liczb całkowitych spełniających równanie:

(x +  y — 2) (x — y — 2) +  5 =  0.

Zad. 2 [wersja a]
Podać wszystkie pary liczb naturalnych n, m, takich, że:

n2 — m2 =  45.

Uwaga: Wróć do zad. 1 i, jeśli chcesz, popraw jego rozwiązanie.
Zad. 2 [wersja b]
Podać wszystkie pary liczb naturalnych a, b, takich, że:

a2 -  b2 — 45.

Uwaga: Wróć do zad. 1 i, jeśli chcesz, popraw jego rozwiązanie.

14Część badanych uczniów rozwiązywało zad. 1 i zad. 2 [wersja a] (40 osób), a pozostali 
(10 osób) rozwiązywali zad. 1 i zad. 2 [wersja b]. Dwie wersje zadania umożliwiły rejestrację 
znaczącego wpływu wcześniejszych doświadczeń na postawę ucznia wobec tego zadania.
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2.3 Opis sprawdzianu

Sprawdzian składał się z dwóch zadań. Polecenia w nich są niemal identyczne. 
Różnią się tym, że w zad. 2 wyraźnie prosi się o podanie wszystkich par liczb 
będących rozwiązaniami, natomiast w zad. 1 nie jest powiedziane, ile takich 
par należy znaleźć, ale polecenie sugeruje, iż jest ich więcej niż jedna. Uwaga 
umieszczona na końcu zad. 2 miała służyć tym uczniom, którzy dopiero pod
czas rozwiązywania zad. 2 odkryli strategię pozwalającą oba zadania rozwią
zać poprawnie. Ci uczniowie mogli, zgodnie ze wskazówką, wrócić na nowo 
do pracy nad zad. 1. Należy tu zaznaczyć, że tematy obu zadań uczniowie 
otrzymali jednocześnie, nie można zatem wykluczyć, iż sugerowana kolejność 
rozwiązywania zadań nie była przez wszystkich uczniów przestrzegana.
Ad zad. 1
Rozwiązanie tego zadania może polegać na rozwiązaniu danego w nim rów
nania i podaniu w ten sposób wszystkich par liczb, o które prosi się w pole
ceniu. Jednakże taki sposób rozwiązania wymaga umiejętności rozwiązywania 
równań kwadratowych z dwiema niewiadomymi — umiejętności niedostępnej 
uczniowi klasy ósmej, który operuje tylko treściami programowymi. Wśród 
sposobów rozwiązania tego zadania na poziomie ucznia klasy ósmej można 
opisać następujące przykładowe rozwiązanie:

(x +  y — 2)(x -  y — 2 )+  5 =  0

96 _________  ______

a zatem
{x +  y -  2){x  -  y -  2) =  -5 .

Czyli

x +  y  -  2 =  - 1 tLOII0411 C
O1IIII

lub
x  +  y — 2 =  5 i x — y — 2 =  — 1 =>• x =  4 i y =  —3,

lub
x  +  y -  2 =  1 i x  — y — 2 =  — 5 =$■ x  =  0 i y =  3,

lub
x +  y — 2 =  — 5 i x — y — 2 =  1 = >

co1IIoII

Ponieważ rzecz dzieje się w zbiorze liczb całkowitych — innych możliwości nie 
ma. Rozwiązanie tego zadania tworzy zatem zbiór złożony z czterech par liczb: 
(4,3), (4 ,-3 ) ,  (0,3) i (0 ,-3 ) .



Nieschematyczność przedstawionego rozumowania polega m. in. na tym, że 
rozwiązujący (zamiast stosować reguły dotyczące rozwiązywania równań), mu
si przeanalizować strukturę przedstawionego mu wyrażenia algebraicznego, 
uwzględnić dany w poleceniu warunek dotyczący przynależności poszukiwa
nych liczb do określonego zbioru liczbowego, a następnie rozważyć wszystkie 
możliwe wartości, jakie mogą przyjmować dwie liczby całkowite, aby ich ilo
czyn był równy —5.
Ad zad. 2
Równanie dane w tym zadaniu (niezależnie od wersji) ma prostszą strukturę 
algebraiczną niż równanie z zad. 1. Przykładowe rozwiązanie tego zadania 
przez ucznia mogłoby być analogiczne jak omówione w zad. 1, pod warunkiem 
jednak, że uczeń zauważy, iż lewa strona tego równania jest iloczynem liczb: 
n - m i n  +  m [wersja a] lub a — b i a +  b [wersja b]. Dalsze postępowanie jest 
analogiczne jak w poprzednim zadaniu (należy rozważyć wszystkie możliwe 
iloczyny dwu liczb dające w wyniku 45, pamiętając, że rzecz się dzieje w 
zbiorze liczb naturalnych).

2.4 Przebieg badań

Uczniowie rozwiązywali zadania w naturalnych warunkach (czyli w swoich kla
sach obserwowani przez swoich nauczycieli). Pracowali indywidualnie. Przed 
rozpoczęciem pracy badani uczniowie zostali poinformowani, że:

— ich prace nie będą oceniane, ale będą oglądane przez nauczyciela uczą
cego;

— zadania należy rozwiązywać samodzielnie;

— prosi się o niekorzystanie z brudnopisów;

— prosi się o pisanie komentarzy i odpowiedzi do zadań;

— powtórną próbę rozwiązywania zad. 1 (po uwadze z zad. 2) —  jeśli taka 
nastąpi — należy zapisać pod zapisem rozwiązania zad. 215;

— czas pracy może trwać, jeśli trzeba, 45 min.

W opisany sposób pracowało 46 osób, pozostałe 4 pracowały w innym czasie, 
gdyż ich praca była obserwowana, a wypowiedzi nagrywane na taśmę magne
tofonową.
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15Chodziło o to, aby badający mógł rozdzielić w czasie obie próby rozwiązywania zad. 1.
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2.5 Cele badania

Celem badania była próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy analiza sposobów rozwiązywania wybranych zadań pozwala wyróż
nić jakieś charakterystyczne dla uczniów sposoby postępowania (w szcze
gólności strategie heurystyczne)?

2. Czy przeprowadzone badanie sondażowe pozwala (w ograniczonym za
kresie) wyróżnić pewne typy postaw uczniowskich?

Odpowiedź na pytanie nr 1 może być uzyskana jako suma odpowiedzi na py
tania bardziej szczegółowe, np.:

la. Co uczeń robi, aby rozwiązać problem dany mu w zadaniu?

lb. Czy można wśród stosowanych strategii dostrzec jakiś charakterystyczny 
dla uczniów sposób postępowania (np. często powtarzający się)?

lc. Jak postępuje uczeń, dla którego podjęta próba rozwiązania (np. zasto
sowanie schematu) kończy się niepowodzeniem?

ld. Jaki wpływ na całość rozwiązania ma stopień trudności danego zadania 
(na przykładzie zad. 2 w obu wersjach)?

Odpowiedzi na powyższe pytania — na tym etapie badania —  mogą mieć 
jedynie hipotetyczny charakter. Badający jest świadomy tego, że:

a) badanie ma charakter wstępny i stanowi jedynie niewielki przyczynek do 
planowanych szerszych badań w tym temacie;

b) trudności w badaniach nad postawami uczniów mogą mieć przyczynę 
w pewnym chaosie pojęciowym i metodologicznym16 związanym z tym 
pojęciem w psychologii i dydaktyce matematyki;

c) wszelkie wyciągnięte wnioski powstały w wyniku interpretacji przez ba
dającego obserwowalnych17 poczynań ucznia — interpretacja taka może 
być niepełna lub błędna;

d) obserwacja pracy ucznia w kierunku klasyfikowania jego postawy po
winna być przeprowadzona podczas rozwiązywania wielu różnych zadań 
(aby dało się zauważyć stałość metod i motywacji zależną od rodzaju 
zadania);

16patrz W s t ę p .
17Nie wszystkie czynności ucznia mogą być zarejestrowane przez obserwatora —  uczeń 

ujawnia tylko część z nich.



e) rejestracja jakiejś strategii postępowania podczas opisywanego badania 
nie oznacza, że występuje ona w ogóle (badanie przeprowadzono na wą
skim typie zadań).
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3 Wyniki badań

Analiza materiału badawczego przeprowadzona została w trzech kierun
kach:
A ) zad. 1 — rejestracja i analiza sposobów rozwiązywania tego zadania, wy
łonienie charakterystycznych strategii i analiza liczby odnalezionych wyników 
(par). Brany tu jest pod uwagę ten fragment rozwiązania zad. 1, który po
wstał przed rozpoczęciem pracy nad zad. 2 i wskazówką znajdującą się w tym 
zadaniu.
B ) zad. 2 — analiza strategii rozwiązywania, liczby otrzymanych wyników i 
sposoby ich poszukiwania (np. obserwacja, czy uczeń umie wypracować sobie 
jakąś technikę gwarantującą to, że znajdzie wszystkie możliwe rozwiązania).
C ) zad. 1 i zad. 2 — (jako całość rozumowania). Szczególną uwagę zwraca się 
tu na to, czy uczeń potrafi zauważyć analogię pomiędzy sposobami rozwiązania 
obu zadań; czy zauważenie tej analogii powoduje, iż wraca do zad. 1 i czy 
pomaga mu to uzupełnić jego rozwiązanie.

3.1 Analiza A)

Na wstępie przedstawię ilościowe zestawienie rozwiązań poprawnych18, czę
ściowo poprawnych lub niepoprawnych.

LICZBA OSÓB ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIE 1: 44
rozwiązania
poprawne:

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(dwie pary):

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(jedna para):

rozwiązania
niepoprawne:

1 5 5 33

Pozostałe 6 osób nie podejmuje żadnej widocznej próby rozwiązywania zad. 1.

18Rozwiązanie uważam za poprawne, jeśli doprowadza ono do otrzymania pełnego roz
wiązania zad. 1 (czyli otrzymania wszystkich możliwych par szukanych liczb) lub też gdy 
zastosowano w rozwiązaniu strategię pozwalającą te wszystkie wyniki odnaleźć, a jakaś prze
szkoda powoduje, że uczeń nie otrzymuje pełnej odpowiedzi.



3.1.1 Sposoby rozwiązywania zad. 1

Wszystkie występujące rozwiązania podane przez uczniów można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy: I i II. Grupa I dzieli się następnie na „podgrupy” I.a. 
i I.b.
I. Najczęściej pracę nad zad. 1 uczniowie (40 osób) rozpoczynali od przekształ
cania znajdującego się tam równania, tzn. wymnażali wyrażenia algebraiczne 
znajdujące się w nawiasach prżez siebie, redukowali wyrazy podobne, a następ
nie sprowadzali otrzymane wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci. We 
wszystkich analizowanych pracach widać było silną potrzebę wykonania tych 
czynności. Uczennica Ul pisze:19 „Musimy wymnożyć nawias przez nawias” , 
inny uczeń: „Najpierw muszę doprowadzić wyrażenie do najprostszej postaci” . 
W wyniku wykonania opisanych czynności uczniowie otrzymują równanie, któ
rego nie potrafią rozwiązać (równanie 2. stopnia z dwiema niewiadomymi). 
Wydaje się, że już na tym etapie można postawić hipotezę co do różnic w 
opisywanym tu postępowaniu uczniów. Mianowicie można (przypuszczalnie) 
wyróżnić i nazwać dwie strategie postępowania tych uczniów:

Strategia próby stosowania znanego schematu. Uczeń dość pobieżnie 
czyta polecenie podane w zadaniu, następnie stwierdza, że musi roz
wiązać dane mu równanie (U2). Przekształcenia później wykonywane są 
konsekwencją uświadomionej decyzji o rozwiązywaniu równania. Gdyby 
uczniowi udało się to równanie rozwiązać, próba zakończyłaby się sukce
sem. Pojawianie się opisywanego sposobu postępowania uczniów zauwa
żyła w swoich badaniach także M. Legutko (1987) i nazwała go automa
tycznym posługiwaniem się pewnym schematem. O występowaniu strate
gii podporządkowanego danemu typowi zadania schematu pisze również 
M. Ciosek (1978).

Strategia pierwszego sygnału ( The strategy of the first signal). Jest to 
termin użyty przez M. Hejny (1992) dla nazwania postępowania ucznia 
polegającego na tym, że przystępując do rozwiązywania zadania wyko
nuje on pierwszą czynność, jaka mu się w danej chwili narzuca, mimo iż 
może ona być zupełnie nieefektywna. Wydaje się, że postępowanie nie
których badanych przeze mnie uczniów można nazwać właśnie strategią 
pierwszego sygnału. Uczeń U3 mówi: „Co ja tu mogę zrobić.. . ,  mogę 
wymnożyć” . Uczeń ten polecenie czyta bardzo pobieżnie i natychmiast 
przystępuje do działania. Rzut oka na strukturę lewej strony danego 
w zadaniu wyrażenia sugeruje mu wykonanie jednego z występujących

19Dla ułatwienia analizy niektórzy uczniowie zostaną oznaczeni symbolami: U l, U2 itd. 
Zbiorcza tabela wyników rozwiązań wszystkich uczniów jest w posiadaniu autorki.
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tam działań. Jego uwagę zwraca symbol a zatem uczeń mnoży.
Takie postępowanie jest przypuszczalnie czymś innym niż w poprzedniej 
sytuacji (strategia próby stosowania znanego schematu). Tu uczeń praw
dopodobnie nie myśli o tym, że ma rozwiązać równanie (tak jak uczeń 
U2) — on po prostu wykonuje pierwszą operację, jaka mu przychodzi 
do głowy. Chociaż uczniowie w obu opisanych sytuacjach wykonują te 
same czynności obserwowalne, to powód, dla którego to robią, nie jest 
ten sam.

J. Kozielecki (1966) pisze, że osoby rozwiązujące problem, w fazie wstęp
nej selekcji pomysłów na rozwiązanie, przejawiają silną tendencję do po
śpiechu (i to nawet wtedy, gdy czas jest nieograniczony). Pewne czynniki 
kulturowe i inne (być może powodowane zwyczajami szkolnymi) powo
dują, że badani sądzą, iż namysł i ocena metod w myśli oznacza zastój 
(„on nic nie robi tylko myśli” ), zaś robienie czegoś, tzw. aktywność ze
wnętrzna, jest wskazówką postępu w rozwiązywaniu problemu.

Opisane powyżej strategie postępowania, jak już wspomniałam, doprowadzają 
uczniów do równania, którego nie umieją rozwiązać. Dalsze postępowanie ba
danych jest różne i wyraźnie ich różnicuje.
I.a. Jedna grupa uczniów to ci, którzy otrzymując równanie, którego nie po
trafią rozwiązać, pozostają bezradni (25 osób). Jedna z uczennic pisze: „dalej 
nic nie da się rozwiązać” , inna pisze także: „nie mam pojęcia jak się takie 
równanie rozwiązuje” . U uczniów tych nie widać próby powrotu do wyjścio
wej postaci równania lub powtórnej analizy polecenia. Nieliczni pozostawiają 
trochę wolnego miejsca pod tym niedokończonym rozwiązaniem (prawdopo
dobnie z nadzieją powrotu do tego zadania później). Inni uczniowie nawet 
takiej nadziei nie wyrażają pisząc: „Odp: Takich liczb nie będzie.”
I.b. Drugą grupę rozwiązań tworzą prace uczniów, których postępowanie moż
na opisać następująco:

Strategia poszukiw ania innego schem atu. Taką strategię stosuje uczen
nica U4. Po stwierdzeniu, że otrzymane równanie nie daje się rozwiązać, 
uczennica przekreśla dotychczasowe rachunki i pisze: „Dopisuję równa
nie równoważne danemu przez obliczenie działań z nawiasów. Te oba 
równania zapisuję w układzie równań i rozwiązuję by móc obliczyć nie
wiadome” . Inna uczennica pisze: „Aby to wyliczyć potrzebne jest drugie 
równanie, aby powstał układ równań” . Uczniowie ci, kiedy nie skutkuje 
pierwszy, narzucający się schemat, poszukują innych sytuacji (ze swo
jego doświadczenia), w których występuje równanie o dwóch niewiado
mych. Po nieudanej próbie stosowania schematu osoby te nie wracają
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do początku, nie analizują równania lub treści polecenia —  stosują inną 
wypróbowaną metodę, która w przeszłości czasem skutkowała.

Strategia prób i błędów. Strategię taką stosują uczniowie, którzy także w 
pewnym momencie swoich działań otrzymują „nierozwiązywalne” rów
nanie20. Dalsze ich postępowanie jest jednak inne niż w przypadkach opi
sywanych poprzednio. Różnica polega na tym, że uczniowie z tej grupy 
próbują wyciągnąć jakieś wnioski z otrzymanego równania i w tym celu 
posługują się pewną szczególną wartością21, jaką mogą przyjmować nie
wiadome x  lub y. Mianowicie podstawiają oni x =  0 i otrzymują w ten 
sposób pary liczb (0, 3) i (0, —3) jako spełniające równanie. Kilku innych 
uczniów, działając w ten sposób, dostrzega tylko parę (0, 3). Wśród roz
wiązań uczniów posługujących się szczególnymi wartościami zmiennych 
x  i y , można zauważyć także prace, gdzie wartości podstawiane do rów
nania są zupełnie dowolne, np. x =  5, y =  2 (uczeń podstawia te wartości 
i sprawdza). Jeden z uczniów tak postępujących trafia przy drugiej pró
bie dobierając parę (4, 3). Inny uczeń, także postępując w ten sposób po 
znalezieniu pary (4,3), pisze „ (—4, —3) też spełnia to równanie bo to są 
liczby całkowite” . Niestety nie sprawdza tej hipotezy.

Strategia powrotu do punktu wyjścia. Tylko czterej uczniowie, po otrzy
maniu problematycznego równania, porzucają bezskuteczne próby roz
wiązywania go i wracają do wyjściowych warunków zadania. Uczeń U5 
(obserwowany bezpośrednio) dopiero wtedy pyta: „A  czego ja właściwie 
szukałem?” — zaczyna na nowo czytać polecenie i przyglądać się wyjścio
wemu równaniu. Znajduje w ten sposób parę (4,3) („bo tak trzeba wy
kombinować, żeby z lewej strony też było zero” ). To zacytowane stwier
dzenie jest dowodem, że uczeń w tym momencie był bardzo blisko od
krycia sposobu pozwalającego osiągnąć sukces. Niestety, nie rozwija on 
swojego rozumowania w tym kierunku. Wśród prac uczniów stosują
cych strategię powrotu na wyróżnienie zasługuje rozwiązanie ucznia U6 
(Marka). Uczeń ten po stwierdzeniu, że nie potrafi rozwiązać otrzyma
nego po przekształceniach równania, porzuca je i analizuje postać wyj
ściową. Po stosunkowo krótkim czasie, kiedy milcząc przygląda się rów
naniu (najprawdopodobniej analizując jego strukturę), Marek zauważa: 
„iloczyn nawiasów musi się równać —5, bo wtedy będę miał zero” . Tym 
stwierdzeniem chłopiec zasygnalizował, że zna już sposób, który pozwoli

20Strategię tę stosowały też inne osoby, które rozwiązywały to zadanie bez próby stosowa
nia schematu (ich prace będą omówione później).

21 Dwóch uczniów dokonuje obu podstawień x =  0 i y =  0, ale to drugie podstawienie, w 
tym przypadku, jest niefektywne.
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mu znaleźć wszystkie rozwiązania zad. 1. Dalsza praca to rozwiązywanie 
otrzymanych dwóch układów równań (Marek rozważa tylko dwie spo
śród czterech możliwości). Uczeń nie otrzymuje pełnego rozwiązania, ale 
rozumowanie przez niego przeprowadzone niemal go do tego doprowa
dziło.

II. Inne od dotychczasowych (w fazie początkowej) podejście do zad. 1 zapre
zentowało czterech uczniów, których praca nie była jeszcze opisywana. Ucznio
wie ci nie podejmowali prób rozwiązywania równania danego w zadaniu. Nie 
próbowali również uzyskiwać z wyjściowej postaci równania jakichś dodatko
wych informacji. Cała ich zewnętrzna aktywność skierowana była na podsta
wianie konkretnych wartości w miejsce niewiadomych x  i y i sprawdzanie, 
czy spełniają one to równanie. Niektórzy sprawdzają nawet 8 przypadków. U 
jednego z tych uczniów w doborze liczb nie widać jakiejś wyraźnej zasady, na
tomiast uczennica U7 dobiera najpierw pary o jednakowych elementach, tzn. 
sprawdza (1,1), (2, 2), (3, 3). Następnie uczennica U7 bierze pary, gdzie pierw
szy z elementów jest od drugiego większy o 2, potem o 3, ale nic w ten sposób 
nie uzyskuje. Takie postępowanie zgodne jest, w pewnym sensie, z opisywaną 
wcześniej strategią prób i błędów. Różnica polega na tym, że tam strategia ta 
stosowana była już po nieudanej próbie rozwiązania równania w inny sposób. 
W tamtej sytuacji uczniowie zwykle stosowali nieprzypadkowy dobór wartości 
zmiennych (tzn. zero). Możliwe jest, że mamy tu do czynienia z następującym 
— może nie w pełni uświadomionym — podejściem ucznia: widzę, że zadanie 
mówi o liczbach całkowitych, a ten zbiór jest „dyskretny” , więc warto podsta
wiać niektóre jego wybrane elementy (pary), pewnie coś z tego wyniknie. Nie 
musi to być pełne rozwiązanie, ale zawsze to lepiej niż nic. Tę hipotezę zdają 
się potwierdzać podstawienia liczb wybierane bez wyraźnej reguły.

3.1.2 Uwagi podsumowujące do analizy A)

Reasumując, należy stwierdzić, że uczniowie (co było do przewidzenia) 
próbują do rozwiązywanych przez siebie zadań stosować sprawdzone schematy 
(grupa I). Jest to w pewnym sensie naturalne, gdyż w przeszłości wielokrot
nie przyniosły one sukces. W  analizowanym zadaniu posłużenie się schematem 
niejako samo się narzuca —  oto jest równanie, czemu nie próbować go rozwią
zać metodą równań równoważnych. Niepokoić może jedynie fakt, że dzieci po 
nieudanej próbie zastosowania takiego schematu pozostają bezradne. W ich 
postawie brak (przypuszczalnie) krytycznego spojrzenia na swoje dotychcza
sowe rozumowanie i otrzymane wyniki — skoro nic mi nie wyszło, to może coś 
źle robiłem? Wielu uczniów pobieżnie czyta polecenie zadania, powierzchownie
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tylko uświadamiając sobie jego treść i od razu przystępuje do działania (po
śpiech). Niektórzy polecenie czytają dopiero wtedy, gdy coś im nie wychodzi. 
Jedną z hipotetycznych przyczyn niepowodzeń uczniowskich podczas rozwią
zywania równania z zad. 1 może być wcześniejsze nauczanie dotyczące równań. 
Być może punkt ciężkości kładzie się tam właśnie na metody rozwiązywania 
równań, a nie na kształtowanie samego pojęcia równania. Być może, gdyby 
uczeń umiał słownie określić, jakich liczb szuka (np. liczb całkowitych x  i y , 
takich, że jak się pomnoży wyrażenia ... i do tego, co się otrzyma, doda się 5, 
to wyjdzie 0), inaczej wyglądałoby jego rozwiązanie.

3.2 Analiza B)

Należy tu rozróżnić dwie wersje zad. 2. Przedstawię najpierw wyniki rozwią
zania zad. 2 [wersja a].
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LICZBA OSÓB ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIE 2 [wersja a]: 40
rozwiązania
poprawne:

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(dwie pary):

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(jedna para):

rozwiązania 
niepoprawne 
lub ich brak:

1 20 14 5

Zadanie 2 zaproponowane zostało w dwu wersjach w celu potwierdzenia 
hipotezy, że postawa ucznia wobec zadania matematycznego zależy od stop
nia łatwości sformułowanego w nim problemu (Kozielecki, 1966). Kluczem do 
poprawnego (przykładowego) rozwiązania tego zadania jest zapisanie lewej 
strony równania w postaci iloczynu dwóch wyrażeń, a więc skorzystanie ze 
wzoru skróconego mnożenia. Oczywiście w łatwiejszej sytuacji byli uczniowie 
rozwiązujący zadanie w wersji b. Tam oznaczenia zmiennych były właśnie ta
kie, jakich bardzo często w szkole używa się do zapisywania wzorów skróconego 
mnożenia. Na podstawie przeanalizowanych prac widać wyraźnie, że taka sy
tuacja zdecydowanie ułatwia uczniom przyjmowanie aktywnej postawy wobec 
rozwiązywanego zadania.

3.2.1 Sposoby rozwiązywania zadania 2 [wersja a]

Można wyróżnić następujące rodzaje postępowań uczniów:22

22Tylko jedna osoba (obserwowany Marek) stosuje do przekształcenia lewej strony równa
nia wzór skróconego mnożenia. Reszta badanych osób nie dostrzega takiej możliwości.



I. W przypadku zad. 2, podobnie jak w zad. 1, jest grupa uczniów (4 osoby) 
stosujących schemat do jego rozwiązania. Stosują oni wyróżnioną w analizie 
A ) strategię próby posłużenia się znanym schematem. Stosujący tę strategię 
uczniowie próbują rozmaicie przekształcać równanie tak, by dało się ono roz
wiązać metodą równań równoważnych. Oczywiście poczynania takie nie kończą 
się sukcesem. Uczennica U4 w takiej sytuacji postępuje tak jak przy zad. 1, 
tzn. szuka innego schematu (układ równań) — konsekwentnie stosuje strate
gię poszukiwania innego schematu. Pozostali uczniowie porzucają pracę nad 
zadaniem 2.
II. Inna próba posłużenia się schematem to dopisywanie od razu jakiegoś dru
giego równania tak, aby otrzymać układ równań, bez wcześniejszej próby roz
wiązywania równania w inny sposób23. Takie postępowanie oczywiście nie daje 
oczekiwanego rezultatu. W opisany sposób postępowały nawet osoby, które w 
zad. 1 tak nie robiły. Uczniowie ci nastawieni byli na schemat, a równanie dane 
w zad. 2 miało taką postać, iż łatwo można było zauważyć, że nie da się ono 
w prosty sposób rozwiązać (widać np., że jest stopnia II) — szukali więc innej 
znanej sytuacji, gdzie pojawiało się równanie z dwiema niewiadomymi. Uczeń 
uzupełniający równanie do układu równań mógł więc dokonać w myśli pewnej 
selekcji schematów, które mógłby zastosować, i zdecydować się na ten.
III. Najczęściej stosowanym przez badanych sposobem rozwiązywania zad. 
2 [wersja a] było dobieranie tak liczb naturalnych n i m, aby spełniały one 
warunki zadania. Parę (7,2), jako najłatwiejszą chyba do odgadnięcia (nawet 
bez żadnych przekształceń), podaje 13 uczniów. Niektórzy z nich uzyskują tę 
parę przekształcając równanie do postaci:
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Inni uczniowie, jak wspomniałam, podawali parę (7,2) bez przekształcania 
równania. Takie postępowanie jest jednak czymś innym niż strategia prób i błę
dów. Rozumowanie ma w tym wypadku charakter dedukcyjny — uczeń dobiera 
liczby nieprzypadkowo. Podaje parę — nie sprawdza innych, np. przypadkowo 
dobranych. Kilku innych badanych natomiast stosowało wyraźnie strategię 
prób i błędów dobierając liczby bez żadnej widocznej zasady (chybił trafił). 
Jak już wcześniej wspominałam, metody dobierania szukanych par liczb znacz
nie różniły się między sobą. Uczniowie stosujący strategię prób i błędów brali 
dwie liczby naturalne i wstawiając je do równania sprawdzali, czy spełniają 
one to równanie. Inni natomiast wybierali jedną tylko liczbę, a drugą wyliczali 
z równania i sprawdzali, czy należy ona do zbioru liczb naturalnych — jest

n2 — 45 +  m2



to wspomniany wcześniej fragment rozumowania dedukcyjnego. Działając w 
ten sposób, po stosunkowo niewielu próbach, biorąc kolejne liczby naturalne, 
można było odnaleźć drugą parę (9,6). Trudniej już w takim postępowaniu 
znaleźć ostatnie rozwiązanie, które tworzy para (23,22). Opisywana strategia 
kończyć się może częściowym sukcesem — nie daje jednak gwarancji zakończe
nia takiego procesu poszukiwań (można sprawdzać dla wielu kolejnych liczb 
naturalnych). Na użytek niniejszych badań takie rozumowanie można nazwać 
strategią postępowania indukcyjnego.
IV. Jedynym uczniem, który dostrzega możliwość wykorzystania wzoru skró
conego mnożenia przy przekształcaniu lewej strony równania z zad. 2 [wersja a] 
jest uczeń U6 (Marek). Marek, po kilku próbach dobierania liczb do równania, 
porzuca tę czynność, chwilę się zastanawia i zapisuje:

n2 — rri2 =  (n — m){n  +  m ) .

Dalej pozostaje mu tylko rozważyć wszystkie iloczyny liczb naturalnych dające 
w wyniku 45. Marek robi to poprawnie, choć nie wykorzystuje przemienności 
mnożenia. Mimo to otrzymuje wszystkie szukane pary: (7,2), (9,6) i (23,22).

3.2.2 Sposoby rozwiązywania zad. 2 [wersja b]

Zanim szczegółwo zostaną opisane rozwiązania, o których mowa, przedstawię 
(tak jak poprzednio) tabelę wyników rozwiązań tego zadania:
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LICZBA OSÓB ROZWIĄZUJĄCYCH ZADANIE 2 [wersja b]: 10
rozwiązania
poprawne:

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(dwie pary):

rozwiązania 
częściowo 
poprawne 
(jedna para):

rozwiązania 
niepoprawne 
lub ich brak:

1 2 3 4

Można wyróżnić następujące sposoby postępowania uczniów:
I. Podstawowym sposobem stosowanym przez uczniów rozwiązujących zadanie 
w wersji b było wykorzystanie wzoru skróconego mnożenia, a następnie roz
ważenie odpowiednich możliwości, jakie mogą zaistnieć —  iloczyny liczb natu
ralnych dających wynik 45. Pojawia się tutaj problem rozważenia wszystkich 
tych iloczynów. Trzech uczniów rozważa dwa spośród trzech iloczynów: 5 • 9 i 
3-15. Jedna tylko uczennica rozważa jeszcze iloczyn 1-45, na brudno sprawdza 
możliwości wynikające z przemienności mnożenia i z całą pewnością stwierdza: 
„Te pary to wszystkie możliwe” . U innych uczniów można zauważyć pewien 
chaos w systematycznym rozważaniu wszystkich możliwości —  na początku



uczeń wie, że będzie ich kilka, rozważa jedną, a potem jakby zapomina o po
zostałych i pisze odpowiedź, co może świadczyć o tym, iż rozwiązanie uważa za 
zakończone. Być może obserwujemy tu wyraźny wpływ obyczajowości szkolnej 
na sposób funkcjonowania ucznia w toku sprawdzianów (klasówek, kartkówek). 
Nie możemy wykluczyć, że uczeń tak właśnie traktował opisywane badanie: 
muszę coś napisać (wypisać dane, policzyć cokolwiek, przekształcić, podsta
wić), bo wówczas zadanie mam zaczęte i otrzymam „punkty” za częściowe 
jego rozwiązanie. Uczeń wiedział, że jego pracę będzie oglądał nauczyciel, być 
może działał więc na sposób szkolny.
II. Dwaj uczniowie spośród tych, którzy zauważyli możliwość wykorzystania 
wzoru skróconego mnożenia, nie wyciągają z tej nowej postaci równania żad
nych wniosków i wracają do postaci wyjściowej. Wtedy zauważają parę (7, 2), 
jako najbardziej widoczną.
III. Przykładem rozumowania ucznia, którego postępowanie jest zgodne z 
nazwaną wcześniej strategią postępowania indukcyjnego jest praca ucznia U9. 
W wyniku procesu rozwiązywania omawianego zadania powstał zapis:
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45 45 45 45 45 45 45
+  25 +  49 +  16 +  4 +  64 +  144 +  121

70 94 61 49 109 189 166

Uczeń U9 robi w istocie podobne badanie jak już wcześniej opisywane (usta
lanie jednej liczby i wyliczanie drugiej — tutaj przez wyliczenie kwadratu 
drugiej liczby), ale jego rozumowanie warte jest przytoczenia. Uczeń U9 nie 
udziela odpowiedzi do rozwiązywanego zadania, zakreśla jednak czwartą od 
lewej sumę — można więc domniemywać, że wie, iż odnalazł parę (7,2). Wie 
też, iż nie jest to jedyne rozwiązanie, bo bada dalej inne jeszcze sumy. Być 
może, gdyby robił to bardziej systematycznie, znalazłby np. parę (9,6).

3.2.3 Uwagi podsumowujące do zad. 2

Podsumowując przedstawioną powyżej analizę możemy hipotetycznie zauwa
żyć, że 1

1) przedstawione badanie sondażowe wyraźnie potwierdza fakt, że znaczącą 
rolę odgrywa postać równania, które dajemy do rozwiązania uczniowi. W 
zad. 1 występowanie wyrażeń w nawiasach i znaku działania między nimi 
uczniowie odbierali jako swego rodzaju sygnał do działania. Równanie w 
zad. 2 już takiego sygnału nie zawierało, stąd też więcej dzieci próbowało 
rozumować inaczej, dedukcyjnie lub indukcyjnie, aby dojść do tego, jakie 
liczby mogą równanie spełniać (bez próby rozwiązywania równania);



2) niższy stopień trudności danej sytuacji problemowej powoduje, że uczeń 
przyjmuje bardziej aktywną postawę wobec danego problemu. Takie sa
mo zadanie ma różny stopień trudności dla uczniów, których doświadcze
nie w rozwiązywaniu tego rodzaju zadań jest inne. Widać to wyraźnie 
podczas porównania prac powstałych w wyniku rozwiązywania zad. 2 
[wersja a] i zad. 2 [wersja b].

3) na postępowanie uczniów mają wpływ pewne przyzwyczajenia przy do
borze oznaczeń zmiennych. Mam tu na myśli fakt, że uczeń w zapisie 
n2—m2 nie widzi wzoru skróconego mnożenia, natomiast w zapisie a2 — b2 
widzi go niemal automatycznie. Podobną rolę — być może —  mogły ode
grać oznaczenia zmiennych w zad. 1. Zwykle niewiadome w równaniach 
i układach równań są oznaczane jako x  lub y — i tam po prostu się je 
wylicza. Być może, gdyby te niewiadome oznaczone były inaczej, część 
uczniów nie dążyłaby tak uparcie do rozwiązania danego równania.

3.3 Analiza C)

W  tej części analizy, podobnie jak poprzednio, należy rozróżnić prace wyko
nywane według wersji a od prac wykonywanych według wersji b. Jeśli chodzi 
o zad. 2 [wersja a] (40 osób), u 34 z rozwiązujących należy stwierdzić brak 
reakcji na wskazówkę z zad. 2. Wszystkie te osoby zarówno zad. 1, jak i zad. 2 
rozwiązują przeważnie dobierając szukane pary liczb i sprawdzając, czy speł
niają równanie. Stosują np. strategię prób i błędów. Są to w większości prace, 
gdzie w zad. 1 nie zostało odnalezione żadne rozwiązanie (lub też znaleziono 
co najwyżej jedną parę), natomiast w zadaniu drugim osoby te znajdują np. 
jedną lub dwie pary liczb.
W sześciu innych pracach można odnaleźć ślad powrotu do zad. 1, ale powrót 
ten polega na podejmowaniu kolejnych prób dobierania liczb spełniających 
równanie (we wszystkich przypadkach jest to równanie przekształcone). Tylko 
jedna taka próba przynosi rozwiązującemu pozytywny rezultat, ale nie jest 
ona zrobiona „pod wpływem” zad. 2 (badany miał po prostu czas, wrócił do 
zad. 1 i tam podstawił x =  0). W wersji b (10 osób) można wyróżnić 4 prace, 
gdzie powrót do zad. 1 po rozwiązaniu zad. 2 pozwala uczniom rozwiązać to 
zadanie do końca. Są to prace, gdzie pierwotny sposób rozwiązywania zad. 1 
był wyraźnie inny (np. strategią prób i błędów) i nie doprowadził do wyniku, a 
po rozwiązaniu zad. 2 badany wraca do zad. 1 i rozwiązuje je dobrze lub niemal 
dobrze. U tych uczniów widać, że potrafili oni dostrzec analogię pomiędzy tymi 
zadaniami i wykorzystać ją (wykorzystanie strategii zadań podobnych). W tym 
momencie widać znowu, że dobór nazw zmiennych w zad. 2 odegrał znaczącą
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rolę w rozwiązaniu obu zadań przez uczniów.

4 Uwagi końcowe

Reasumując można powiedzieć, że przeprowadzone przeze mnie badania 
dotyczyły przede wszystkim aspektu poznawczego postawy ucznia klasy ósmej 
wobec zadania matematycznego. Trudno w takim wąskim badaniu sondażo
wym dokładnie określić stopień stałości stosowanych przez uczniów strategii. 
Badania takie należałoby przedłużyć jeszcze na inne rodzaje zadań (np. różne 
zadania, w których występują równania).

Obserwacje dokonane w tym badaniu i wyróżnienie charakterystycznych 
strategii postępowania uczniów pozwalają mi, w ograniczonym zakresie, wy
odrębnić następujące postawy uczniów wobec wybranych przeze mnie zadań 
matematycznych:

Postawa pierwszego sygnału: Uczeń, nie zastanawiając się zbyt długo, 
wykonuje pierwszą czynność, która przychodzi mu do głowy (lub na
rzuca się wzrokowo). Nie zastanawia się nad sensem wykonania tej czyn
ności, nad tym, czy będzie ona efektywna. Brak tu fazy wstępnej selekcji 
pomysłów na rozwiązanie, brak także wyraźnej analizy tematu zadania. 
Postawa taka uwidoczniła się u uczniów rozwiązujących zad. 1 przez 
stosowanie strategii pierwszego sygnału.

Postawa automatycznego stosowania schematu: Uczeń reprezentujący 
taką postawę spośród możliwych dróg postępowania wybiera stosowany 
w przeszłości schemat', nie zastanawiając się nad tym, czy w tej aku
rat sytuacji takie postępowanie ma sens. W  przedstawianym badaniu 
zauważyć można było, że uczeń, któremu zastosowanie schematu w po
przednim zadaniu się nie powiodło — rozwiązując zadanie następne robi 
tak samo (U4). Być może uczeń taki strategię próby stosowania znanego 
schematu stosuje nawykowo (są to jego indywidualne preferencje);

Postawa blokady w dalszym poszukiwaniu: Wśród badanych liczną gru
pę stanowili uczniowie, którzy rozwiązując zad. 1 podejmują tylko jedną 
próbę jego rozwiązania. Uczeń widzi, że coś mu w zadaniu nie wychodzi, 
ale nie wątpi w swoje dotychczasowe postępowanie, nie zmienia strategii, 
tylko pisze: „nie da się dalej” . Brak u tych uczniów etapu „błądzenia na 
drodze poszukiwania rozwiązania zadania” (Ciosek, 1988);

Postawa niesystematyczności w poszukiwaniu rozwiązania: W opisy
wanych badaniach taką postawę reprezentują uczniowie, którym nie uda
ło się w sposób systematyczny rozważyć wszystkich możliwych iloczynów



110 A n n a  Ż e r o m s k a

w zad. 2. Np. uczeń zdaje sobie sprawę z kilku różnych możliwych do 
wystąpienia przypadków, rozważa jeden lub dwa spośród nich i kończy 
na tym pracę pisząc odpowiedź do zadania tak, jakby uważał, że roz
wiązanie jest skończone. Na występowanie podobnej postawy uczniów w 
toku rozwiązywania zadań zwraca w swoich badaniach uwagę również 
M. Legutko (1987, s. 99).

Postawa dostrzegania i wykorzystywania analogii w rozwiązaniu:
Jest to przykład postawy użytecznej w rozwiązywaniu zadań matema
tycznych (Polya, 1975). Taką postawę reprezentowali uczniowie, którzy 
po rozwiązaniu zad. 2 wracają do zad. 1, wykorzystują analogię pomię
dzy rozwiązaniami obu zadań i to odkrycie pozwala im rozwiązać zadanie 
do końca.

W niniejszym artykule wymieniono tylko te zachowania, które ostrzej zazna
czyły się w analizowanych pracach. Dostrzeżone i wyróżnione przeze mnie 
postawy wymagałyby jeszcze potwierdzenia ich stałości u poszczególnych ucz
niów. Komentarza wymaga także fakt, iż niektóre z tych postaw są postu
lowane w nauczaniu-uczeniu się matematyki (np. użyteczne w rozwiązywa
niu zadań — Polya), inne natomiast mogą stanowić (być może niezbyt po
zytywny) przykład postaw występujących w szkole rzeczywiście. Te rodzaje 
postaw można konfrontować i wyciągać z tego wnioski dla praktyki szkolnej. 
Potwierdzeniem celowości podejmowania badań w tym zakresie niech będą 
słowa Profesor Anny Zofii Krygowskiej:

„ . . .  przez wnikliwe, obiektywne obserwacje dzieci w toku pracy możemy się 
wiele nauczyć jako nauczyciele, i od dzieci przede wszystkim powinniśmy się 
uczyć, jak uczyć” .

(Krygowska, 1961, s. 64)
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A n n a  Ż e r o m s k a

S u m m a r y

The paper poses the question of attitudes towards mathematical problems. In the 
first theoretical part the term „attitude” is being precised. The second part presents 
types of reasoning and strategies used by fifty 14-years old students while solving 
individually two non-standard mathematical problems. As a result, several attitudes 
have been distinguished.


