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Zmianom w programach nauczania matematyki poświęcono szereg publika
cji. Wymienić tu można na przykład książkę Z. Krygowskiej (1981) oraz prace 
cytowane w artykule (Demby, Knoch-Tryba, 1990). Jednakże publikacje te zaj
mują się prawie wyłącznie ogólnymi tendencjami zmian programowych. Brak 
jest natomiast szczegółowych analiz porównawczych treści dawnych progra
mów nauczania — w tym refleksji nad tym, że niektóre z tych treści pozostają 
stabilne przez lata, a inne podlegają różnym transformacjom.

Ku memu zdumieniu, również w dyskusjach towarzyszących reformom na
uczania matematyki na ogół ignorowano doświadczenia naszych poprzedni
ków. Wielokrotnie np. forsowano niektóre rozwiązania programowo-metodycz
ne, które nie sprawdziły się w kształceniu masowym kilkanaście lub kilkadzie
siąt lat temu. Nie brano też pod uwagę doświadczeń związanych z przydziałem 
czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zagadnień. Zresztą dyskusje 
te toczyły się zazwyczaj w oderwaniu od możliwych do uzyskania godzin na 
matematykę, a tu realia zmieniły się radykalnie w stosunku do dawnej sytuacji: 
obecnie mamy 5-dniowy, a nie 6-dniowy tydzień nauki, a zarazem w siatkach 
godzin pojawiły się nowe przedmioty szkolne.

Artykuł mój ma posłużyć do częściowego wypełnienia wspomnianej luki. 
Jego celem jest zaprezentowanie głównych polskich powojennych programów 1

1 Analizuję tu programy zatwierdzone przez Ministerstwo w latach 1949-1990. Zajmuję 
się tylko tzw. programami zamierzonymi (patrz (Legutko, 1988)), tj. deklarowanymi w mini
sterialnych instrukcjach programowych, nie wnikając w szczegóły ich realizacji w szkołach.

Opracowanie to było częściowo finansowane z grantów KBN 2 1221 91 01 oraz 2 P03A 
024 18.
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nauczania matematyki, a następnie szczegółowa analiza zawartych w nich kon
cepcji nauczania algebry.

Wielokrotnie używać tu będę terminu koncepcja nauczania algebry (zawsze 
mając na myśli nauczanie algebry w szkole). Zwracam zatem uwagę na to, że 
terminem algebra szkolna obejmuje się niejednokrotnie wiele zagadnień odle
głych zarówno od algebry rozumianej jako nauka o przekształceniach wyrażeń 
literowych i rozwiązywaniu równań, jak i algebry abstrakcyjnej (pierścienie, 
ciała itp.). Na przykład A. Ehrenfeucht i O. Stande (autorki obowiązujących 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych podręczników algebry do liceum) 
za część algebry uznały również elementy logiki i naukę o funkcjach.

W artykule tym, terminem algebra szkolna określać będę wyłącznie te tre
ści realizowane w szkolnym nauczaniu, które wiążą się bezpośrednio z po
sługiwaniem się wyrażeniami algebraicznymi (wymieniam je szczegółowo w 
rozdziale 3). Z kolei terminu wyrażenie algebraiczne używać będę nie tylko w 
stosunku do wielomianów, wyrażeń wymiernych i pierwiastkowych, lecz rów
nież w stosunku do wyrażeń trygonometrycznych, potęgowych, wykładniczych 
i logarytmicznych.

Prezentowane tu trzy główne powojenne koncepcje nauczania algebry wią
żą się z tymi trzema zestawami programów nauczania matematyki z lat 1949- 
1990, które były realizowane masowo w szkołach i to co najmniej przez kilka 
lub kilkanaście lat. Te trzy główne zestawy programów opisuję w rozdziale 1.

Analizując hasła programowe, wyodrębniłam główne typy treści nauczania 
algebry; wymienię je w rozdziale 3. W oparciu o te właśnie typy treści opiszę 
szczegółowo każdą z rozważanych tu koncepcji nauczania algebry (rozdział 4). 
Następnie porównam zakresy treści z algebry, układ treści nauczania i suge
rowaną metodykę nauczania w tych trzech koncepcjach (rozdziały 5 - 7 ) .

Większość moich obserwacji dotyczy programów nauczania dla uczniów 
do lat 16, gdyż tam zwyczajowo umiejscowiona jest zasadnicza część szkolnej 
algebry. Dzięki temu mogę w sposób naturalny nawiązywać do obecnie wpro
wadzanej struktury szkolnictwa (uczeń kończący gimnazjum będzie miał około 
16 lat).

\

1 G łów ne programy nauczania m atem atyki w P ol
sce powojennej

W latach 1949-1990 wszystkie szkoły danego typu obowiązywał jeden cen
tralny program nauczania matematyki. W latach dziewięćdziesiątych (jeszcze 
przed reformą z roku 1999) w MEN zostały co prawda zatwierdzone również 
pewne inne, autorskie programy nauczania matematyki, ale w zdecydowanej



większości szkół korzystano nadal z programów ministerialnych2.
Wśród programów zatwierdzonych przez Ministerstwo w latach 1949 1990 

dostrzegamy trzy główne zestawy programów (obejmujące nauczanie od klasy 
(pierwszej szkoły podstawowej aż do matury); oznaczę je symbolami A, B i C.

K oncepcja A określona jest przez program szkoły 11-letniej (Min. Ośw., 
1949); wówczas klasy I-IV stanowiły nauczanie początkowe, a klasy VIII— 
XI szkołę średnią. K oncepcja B określona jest przez programy podstawowej 
szkoły 8-letniej (Min. Ośw., 1963) oraz liceum (Min. Ośw. i Szkoln. Wyższ., 
1970), natomiast koncepcja C to program nauczania początkowego (IPS, 
1983), klas IV-VIII (IPS, 1984) oraz szkół średnich (IPS, 1985). Po modyfikacji 
na początku lat dziewięćdziesiątych koncepcja C realizowana była w większości 
szkół aż do roku szkolnego 1998/1999 włącznie (programy (MEN, 1990a) dla 
klas IV-VIII szkoły podstawowej, (MEN, 1990b) dla szkół średnich i (MEN, 
1992) dla nauczania początkowego).

Wybrałam do analizy te trzy zestawy programów, gdyż funkcjonowały w 
swej zasadniczej części po kilka, a nawet kilkanaście lat. Natomiast z założenia 
nie będę opisywała licznych programów wprowadzanych w latach 1975-1983, 
gdyż żaden z nich nie miał okazji być w całości zrealizowany; więcej na ten 
temat można przeczytać na przykład w artykułach (Demby, Knoch-Tryba, 
1990) i (Legutko, 1988). W wyniku wieloletnich przeróbek programów szkoły 
10-letniej powstała koncepcja C.

Poniższa tabela przedstawia siatki godzin (A i B funkcjonowały przy 6- 
dniowym tygodniu nauki, a C — przy 5-dniowym). Nawiązując do obecnej 
struktury szkolnictwa, przytaczam dane dla 9 pierwszych lat nauczania, tak 
aby możliwe były porównania3.

Dane dla klasy IX należy porównywać szczególnie ostrożnie, bowiem obec
nie w III klasie gimnazjum młodzież będzie nieselekcjonowana, tak jak dotąd 
w szkole podstawowej. Podwójne linie w tabeli oznaczają podział szczebli na
uczania w ówczesnej strukturze oświaty.

Realizując koncepcję C, władze stopniowo zmniejszały liczbę godzin ma
tematyki, np. zapis 5/4 oznacza, że na początku było 5 godzin tygodniowo, a 
później już tylko 4 godziny. W nauczaniu początkowym liczbę tę ostatnio usta
lała szkoła (mogło być nadal 5 godzin matematyki, wtedy dla rekompensaty

2W latach 1945-1949 nauczanie opierało się jeszcze na 12-letnim systemie przedwojen
nym: 6-letnia szkoła powszechna, 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.

3Dane dla obecnej sytuacji oparte są na rozporządzeniu MEN z 15 II 1999 r. (patrz np. 
(MEN, 1999)). Dla klas IV-VI i gimnazjum zapisałam je przy założeniu, że szkoła podzieli 
przyznaną jej pulę godzin na matematykę (12 godzin dla klas IV-VI i 12 dla gimnazjum) 
po równo w każdej klasie. W zintegrowanym nauczaniu początkowym nie wyodrębnia się 
przedmiotów; można się spodziewać dalszego zmniejszenia ilości czasu na matematykę.
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najczęściej zmniejszano liczbę godzin języka polskiego). W klasach starszych 
na ogół obowiązywała siatka najbardziej oszczędna.

Klasa I

Licz

II

ba goc 

III

Izin n 

IV

latem;

V

ityki

VI

w tygc 

VII

tdniu

VIII IX

Koncepcja A 6 6 5 6 6 6 5 5 4

Koncepcja B 5 6 6 6 6 6 5 5 5

Koncepcja C 5/4 5/4 5/4 5 5/4 5/4 5/4 4 4/3

Obecnie ? ? ? 4 4 4 4 4 4

Sumując tygodniowe przydziały godzin na matematykę w klasach I-IX 
stwierdzam, że przy koncepcji A było łącznie 49 godzin na realizację, a przy 
koncepcji B było 50 godzin. Przy koncepcji C początkowo w siatce były w 
sumie 43 godziny, potem stopniowo ich liczba malała, a ostatnio dość po
wszechnie było to już tylko 36 godzin (podobna, choć „rozmyta” , liczba go
dzin wynika z siatki godzin obowiązującej od 1999 r.). Stanowi to zaledwie |  
czasu przeznaczonego na matematykę przy koncepcjach A lub B i odpowiada 
skróceniu czasu nauczania matematyki o dwa i pół roku.

Jednocześnie, porównując treści nauczania w B z treściami w C, stwier
dzam jedynie niewielką — w stosunku do tych radykalnych zmian ram czaso
wych — redukcję materiału (w artykule tym można to zobaczyć na przykładzie 
algebry). Jako osobliwość warto odnotować, że w toku prac towarzyszących po
wstawaniu „Podstaw programowych” pojawiły się projekty o jeszcze mniejszej 
liczbie godzin, a w ramach tych godzin proponowano nauczanie różnych innych 
zagadnień, w tym całej informatyki.

2 D yskusje na tem at koncepcji nauczania algebry

W dyskusjach towarzyszących poprzednim reformom kluczową kwestią był 
moment wprowadzania pierwszych symboli literowych. Według programu 
(Min. Ośw., 1959) pierwsze symbole literowe pojawiały się w klasie VII, a 
nauczanie rachunku literowego i rozwiązywania równań rozpoczynało się w kla
sie VIII. Na początku lat sześćdziesiątych Polskie Towarzystwo Matematycz
ne przeprowadziło ankietę, której wyniki zamieszczono w (Wyn. ank. PTM, 
1961); obrazują je poniższe diagramy.
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Czyja Nauczyciele szkół Nauczyciele szkół Pracownicy szkół
opinia ogólnokształcących zawodowych wyższych

Wysokość słupka określa procent nauczycieli z danej grupy (ze szkoły ogól
nokształcącej, zawodowej lub szkoły wyższej), którzy wskazywali daną klasę 
(IV, V, VI, VII lub VIII) jako właściwy moment wprowadzenia symboli lite
rowych. Najbardziej skorzy do wprowadzania elementów algebry u młodszych 
uczniów byli zatem pracownicy szkół wyższych, a bardzo ostrożni (zapewne z 
racji wielu negatywnych doświadczeń już na wyższym szczeblu nauczania) — 
nauczyciele szkół zawodowych.

Z innych publikacji, zawierających sugestię obniżenia wieku uczniów zazna
jamianych z początkiem algebry, wymienię artykuł B. Noweckiego (1959) z opi
sem eksperymentu, polegającego na wprowadzeniu równań na lekcjach w klasie 
IV szkoły podstawowej (na początku dyskusji o matematyce w programie przy
gotowywanej szkoły 8-letniej). W latach siedemdziesiątych za wprowadzeniem 
symboli literowych już w niektórych sytuacjach w nauczaniu początkowym 
matematyki opowiedzieli się E. Puchalska i Z. Semadeni (1986); bardziej scep
tyczny był J. Hawlicki (patrz np. (1971)). Inni autorzy, np. H. Siwek (1986), 
sugerowali stosowanie symboliki literowej w nauczaniu początkowym nawet w 
tak trudnych sytuacjach, jak np. rozwiązywanie nierówności.

3 G łów ne typy treści nauczania algebry w progra
mach szkolnych

Mówiąc o typach treści z algebry i o sposobie ich zredagowania w progra
mach szkolnych, należy koniecznie zwrócić uwagę na pewien bardzo istotny 
fakt. W programach (IPS, 1975) i (IPS, 1978) nieliczne hasła, które można 
by interpretować jako związane z nauką rachunku algebraicznego, były trak
towane jako podrzędne w stosunku do rozwijanej nauki o funkcjach i za
mieszczane dopiero w działach poświęconych omawianiu poszczególnych ty



pów funkcji. Hasła te formułowano np. następująco: „iloczyn funkcji linio
wych”, „działania na wielomianach”. W następnych wersjach programu stop
niowo zmieniała się pozycja tych haseł: ponownie wyodrębniano działy po
święcone nauce rachunku algebraicznego. W A, B i C hasła te występują na 
ogół jawnie i w specjalnie im poświęconych działach. Hasła związane z zapisy
waniem wyrażeń algebraicznych pojawiają się w programach często wcześniej, 
zanim wyróżnione zostaną specjalne działy poświęcone algebrze (znajdują się 
zarówno wśród haseł z arytmetyki, np. przy zapisywaniu praw działań, jak i 
z geometrii, np. przy formułowaniu wzorów na obwody, pola itp.).

Wśród wszystkich zagadnień dotyczących nauki posługiwania się wyraże
niami algebraicznymi, ujętych w A, B i C, wyróżnię cztery typy, oznaczone 
poniżej symbolami (Z), (P), (T), (R).

(Z) Zapisywanie i nazywanie wyrażeń algebraicznych (w szczególności jedno- 
mianów i sum algebraicznych).

(P ) Podstawianie liczb za litery oraz obliczanie wartości liczbowej wyrażenia 
algebraicznego.

(T) Tożsamościowe przekształcenia wyrażeń algebraicznych (wymieniam je 
tylko w tzw. „jedną stronę”; na przykład do tematu „mnożenie sumy 
algebraicznej przez jednomian” należy włączyć również umiejętność wy
łączania wspólnego czynnika poza nawias). W tym zawierają się:

(Ti) przekształcenia towarzyszące posługiwaniu się równaniami pierwszego 
stopnia: redukcja wyrazów podobnych, dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych, mnożenie i dzielenie jednomianu przez liczbę, mnożenie 
i dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę;

(T2) przekształcenia, w których pojawiają się potęgi o konkretnych wykład
nikach naturalnych (na przykład a:5, a nie xn): mnożenie jednomianów, 
mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian, mnożenie sum algebraicz
nych, obliczanie potęgi jednomianu, wzory skróconego mnożenia;

(T3) inne: przekształcenia wyrażeń wymiernych, pierwiastkowych, trygono
metrycznych, potęgowych, wykładniczych, logarytmicznych.

(R ) Sprawdzanie, czy dane liczby spełniają równanie, nierówność lub układ 
równań; rozwiązywanie równań, nierówności, układów równań oraz ich 
stosowanie w zadaniach tekstowych i przy przekształcaniu wzorów.
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4 Szczegółow y przegląd koncepcji A , B i C naucza
nia algebry
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K oncepcja A (Min. Ośw., 1949)

(Z) Z użyciem liter zapoznawano uczniów po raz pierwszy w klasie VI; służyły 
do oznaczania liczb oraz do zapisywania rozwiązań prostych zadań w postaci 
wzorów literowych (dotyczących procentów, obliczania pól i objętości). W kla
sie VII zalecano zapisać za pomocą liter podstawowe prawa działań, pojawiły 
się w programie łiasła: suma, różnica, iloczyn, iloraz, ułamek algebraiczny; 
uczniowie poznawali też liczbę 7r. W klasie VIII doszły jednoinian i wielomian 
(suma algebraiczna).

(P ) Od klasy VI obliczano wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. W 
programie klasy VII uwypuklono obliczanie wartości liczbowej wyrażeń z za
stosowaniem tzw. liczb względnych (tj. dodatnich i ujemnych), a w programie 
klasy VIII — wartości ułamka algebraicznego.

(T i) Naukę przekształceń algebraicznych rozpoczynano w klasie VII od 
redukcji wyrazów podobnych, dodawania i odejmowania sum algebraicznych 
foraz mnożenia sumy algebraicznej przez liczbę („z ograniczeniem do prostych 
'wyrażeń”). W uwagach o realizacji programu tej klasy mowa była o prze
kształceniach sum algebraicznych jako „wysnutych z podstawowych własności 
działań”. W klasie VIII uczeń znów ćwiczył dodawanie i odejmowanie jedno- 

: mianów oraz sum algebraicznych.
(T 2) W klasie VIII pojawiało się mnożenie i dzielenie jednomianu lub 

sumy algebraicznej przez jednomian, potęgowanie jednomianów, mnożenie sum 
algebraicznych. Uczniowie uczyli, się korzystać ze wzorów na (a + fe)2, (a -  b)2, 
(a +  b)(a — 6), (a -I- 6)3, (a -  6)3, a3 -I- 63, a3 — 63.

(T 3) W klasie VIII uczniowie przekształcali wyrażenia wymierne, w kla
sach VIII i IX — pierwiastkowe, a w wyższych klasach — trygonometryczne, 
potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne.

(R) Naukę rozwiązywania równań oraz ich stosowania w zadaniach roz
poczynano w klasie VII (wprowadzano pojęcie równania i pierwiastka rów
nania; rozwiązywano równania pierwszego stopnia o współczynnikach cyfro
wych i równania w postaci proporcji). Również w klasie VII pojawiały się 
układy dwóch równań pierwszego stopnia. W klasie VIII rozwiązywano rów
nania pierwszego stopnia wymagające stosowania poznawanych tam nowych 
rodzajów przekształceń algebraicznych, a także równania wymierne. W klasie 
IX dochodziły równania kwadratowe, dwukwadratowe, proste równania pier
wiastkowe oraz układy równań, w których jedno jest stopnia drugiego, a drugie 
stopnia pierwszego.



W wyższych klasach rozwiązywano równania stopnia większego niż 2 oraz 
proste równania wykładnicze i logarytmiczne. Dopiero powyżej klasy IX ucz
niowie zapoznawali się z techniką rozwiązywania nierówności: pierwszego stop
nia w klasie X, drugiego stopnia i wymiernych w klasie XI.

M odyfikacja koncepcji A ((Min. Ośw., 1959) i (Min. Ośw., 1965))

Przesunięto zagadnienia realizowane dotychczas w klasie VI (pierwsze o- 
znaczenia literowe, obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego) do 
klasy VII oraz rozpoczynano naukę rachunku literowego dopiero w klasie VIII. 
W rezultacie w klasie VIII (będącej pierwszą klasą szkoły średniej) uczeń miał 
opanować przekształcenia od najprostszych aż do działań na ułamkach al
gebraicznych włącznie. Ponadto odsunięto naukę rozwiązywania nierówności 
pierwszego stopnia do klasy XI.

K oncepcja B ((Min. Ośw., 1963) i (Min. Ośw. i Szkoln. Wyższ., 1970)

(Z) Uczeń zapoznawał się z symbolami literowymi w klasie V (rok wcze
śniej niż w A); za ich pomocą miał zapisywać m. in. prawa działań oraz wzory 
na pola i objętości. W uwagach o realizacji tych zagadnień podkreślano, by 
uczniowie „dobrze rozumieli sens liter jako symboli, które mogą być zastąpio
ne dowolnymi liczbami”. W programie klasy VII mowa była o budowaniu i 
odczytywaniu prostych wyrażeń algebraicznych zawierających cztery podsta
wowe działania, nawiasy, symbole a2 i a3 oraz o ich zastosowaniu w zadaniach 
tekstowych; pojawiły się tam też hasła: jednomian, suma algebraiczna. Na 
lekcjach geometrii w klasie VII uczniowie poznawali liczbę ir.

(P ) Począwszy od klasy VI w programie występowały hasła dotyczące ob
liczania wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, w szczególności zwrócono 
uwagę na kłopoty z symbolem —a. W klasie tej zalecano ponadto „obliczanie 
wartości prostych wyrażeń z jedną zmienną, odpowiadających różnym warto
ściom tej zmiennej oraz przedstawianie wyników w tabelach lub na wykresach” 
(jako przygotowanie do wprowadzenia pojęcia funkcji).

(T i ) ,(T 2) Naukę rachunku literowego rozpoczynano w klasie VII, choć 
np. w uwagach o realizacji materiału klasy VI nauczyciel zachęcany był do 
wprowadzenia na lekcji również równań typu 2x + 3x = 14, wymagających 
przekształceń algebraicznych („przy objaśnianiu rozwiązania trzeba powołać 
się na prawo rozdzielności”)4.

Program klasy VII zawierał redukcję wyrazów podobnych, mnożenie i dzie
lenie jednomianów, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie

4 Autorzy podręcznika do klasy VI, A. Białas i S. Straszewicz, nie wprowadzili tego typu 
równań (wówczas w danej klasie obowiązywał tylko jeden podręcznik).
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sumy przez jednomian, mnożenie sum algebraicznych. W klasie VIII zalecano 
ćwiczenia w przekształcaniu sum algebraicznych oraz opracowywano wzory na 
(a + b)2, (a -  b)2 oraz (a +  b)(a — b).

(T3) W klasie VIII i w klasie I liceum pojawiały się pierwsze przykłady 
przekształceń trygonometrycznych (wykorzystujące podstawowe tożsamości 
trygonometryczne, od klasy I liceum — również wzory redukcyjne); w kla
sie I liceum były też przekształcenia wyrażeń pierwiastkowych.

W wyższych klasach liceum uczniowie przekształcali wyrażenia wymierne, 
bardziej złożone trygonometryczne, potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne.

(R) Pierwsze równania i nierówności — jednodziałaniowe, o współczynni
kach i rozwiązaniach naturalnych — pojawiły się na lekcjach w klasie V (tj. 2 
lata wcześniej niż w poprzedniej koncepcji; były to jednak tylko wybrane typy 
równań); zalecano ich rozwiązywanie na podstawie własności działań, w szcze
gólności zależności między działaniami odwrotnymi. Od klasy V sugerowano 
stosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych. W programie klasy 
VI mowa była o rozwiązywaniu — również na podstawie własności działań 
— równań i nierówności dwudziałaniowych, o współczynnikach naturalnych, 
z niewiadomą tylko po jednej stronie (tj. znów ostrożnie dozowano trudności 
związane z techniką rozwiązywania równań). W programie klasy VII znajdo
wały się hasła: równanie stopnia pierwszego i nierówność stopnia pierwszego z 
jedną niewiadomą, liczby spełniające równanie i nierówność, natomiast w pro
gramie klasy VIII: równanie stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi, pary 
liczb spełniających takie równanie. W klasie VII, VIII i I liceum była mowa o 
rozwiązywaniu równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, 
od klasy VIII — również układów takich równań (w klasie I liceum -  łącznie z 
zapisem wyznacznikowym). W klasie VIII pojawiło się rozwiązywanie równań 
typu ax2 =  b , ax3 =  b, a w klasie I liceum — równań i nierówności kwadra
towych oraz prostych układów równań, gdzie jedno jest stopnia pierwszego, a 
drugie — stopnia drugiego.

W programie licealnym powyżej klasy I mowa była o rozwiązywaniu 
równań i nierówności wielomianowych i wymiernych oraz prostych równań 
trygonometrycznych. Zapewne przy badaniu funkcji wykładniczej i logaryt
micznej rozwiązywano też równania tych typów.

M odyfikacja koncepcji B (poprawki z 1969 roku)

Były to drobne zmiany — nie wpływające w sposób istotny na koncepcję 
nauczania algebry (np. zamiana przykładu nierówności, zalecanej do rozwią
zywania w klasie VI, na nieco łatwiejszy).
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K oncepcja C (IPS, 1983, 1984 i 1985)

(Z) Symbole literowe pojawiły się już w klasie I szkoły podstawowej (tj. 
4 lata wcześniej niż w B) przy wprowadzaniu pojęcia niewiadomej w równaniu. 
W nauczaniu początkowym nauczyciel był zobowiązany do stosowania symboli 
literowych jedynie w przypadku równań, ale proponowano mu też wprowadze
nie takich oznaczeń do skrótowego zapisu danych (np. j  = 5 dla 5 jabłek) lub 
jako symboli dowolnych liczb, np. przy objaśnianiu równości a +  b = b + a. 
W programie klasy IV była mowa tylko o zastosowaniu symboli literowych do 
budowania równań, natomiast w klasie V zalecano formułować z ich udziałem 
prawa działań. W klasie VI uczniowie poznawali liczbę n.

(P ) Hasła dotyczące obliczania wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych 
występowały jawnie od klasy V. W uwagach o realizacji programu tej klasy 
znaleźć można było następującą sugestię: „Obliczanie wartości wyrażeń, odpo
wiadających wartościom zmiennej, można połączyć z przedstawianiem wyni
ków obliczeń w tabelkach i znajdowaniem odpowiednich punktów w układzie 
współrzędnych. Ćwiczenia takie należy również wyzyskać do podwyższenia 
sprawności w rachunku na liczbach wymiernych”.

(T i) Naukę przekształcania wyrażeń algebraicznych rozpoczynano w klasie 
V (tj. 2 lata wcześniej niż w B). Sugerowano, aby przekształcenia algebraiczne 
„traktować jako zastosowanie praw dodawania i mnożenia liczb” . W programie 
klasy V mowa była o dodawaniu i odejmowaniu sum algebraicznych, mnoże
niu i dzieleniu sumy algebraicznej przez liczbę, redukcji wyrazów podobnych 
(ponownie wszystkie te hasła występowały w programie klasy VII). Zalecano, 
aby w klasie V „ograniczyć się do prostych wyrażeń z jedną zmienną”.

Charakterystyczna dla koncepcji C jest następująca tendencja (opisana 
w uwagach o realizacji programu klasy VI): „Liczby i wyrażenia algebraiczne 
umieszczone są w tym samym dziale programu. Chodzi o to, aby w naucza
niu nie rozdzielać rachunku cyfrowego od rachunku literowego, aby stopniowo 
wprowadzać litery oznaczające liczby, uczyć młodzież wykonywać najprostsze 
przekształcenia wyrażeń, w których występują litery i wykorzystywać te umie
jętności przy obliczaniu wartości liczbowej wyrażeń, to znaczy przekształcać 
wyrażenia do postaci najdogodniejszej do obliczeń”. Podobne zalecenia, jesz
cze mocniej sformułowane, znaleźć można już w programach związanych z 
reformą szkoły dziesięcioletniej (z lat 1975 i 1978).

(T2) W programie klasy VI było hasło: zastosowanie potęg w mnożeniu ilo
czynów i sum algebraicznych (mnożenie sum powtórnie wystąpiło w programie 
klasy VII). W klasie VII uczeń ponadto poznawał wzory skróconego mnożenia 
na (a + 6)2, (a — 6)2 oraz (a + b)(a -  b).

( T 3 ) W klasie VIII uczeń przekształcał wyrażenia wymierne oraz proste
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wyrażenia trygonometryczne i pierwiastkowe (na podstawie twierdzeń o pier
wiastku z iloczynu lub z ilorazu).

Powyżej klasy I liceum występowały przekształcenia wyrażeń potęgowych, 
wykładniczych, logarytmicznych i bardziej złożonych trygonometrycznych.

(R ) Równania — jak sygnalizowałam — pojawiły się już w klasie I szkoły 
podstawowej. Początkowo były to równania jednodziałaniowe, pod koniec kla
sy III — również dwudziałaniowe, z niewiadomą tylko po jednej stronie. W 
uwagach o realizacji programu nauczania początkowego matematyki znajdo
wało się wskazanie, by kształtować pojęcie rozwiązania równania: „Warto cza
sem w miejsce niewiadomej w równaniu napisanym na tablicy umieszczać 
kartki z rozmaitymi liczbami, pytając za każdym razem: czy to prawda?” . 
Hasła dotyczące stosowania równań nie należały do tzw. materiału podstawo
wego, przewidzianego do trwałego opanowania w nauczaniu początkowym.

Dość niejasny był zakres i metodyka rozwiązywania równań w klasach IV - 
V: w programie klasy IV mowa była jedynie o zapisywaniu treści zadania 
w postaci równania, a w klasie V — już ogólnie o rozwiązywaniu równań 
pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. W klasie VI zalecano rozpocząć roz
wiązywanie równań i nierówności za pomocą dodawania tej samej liczby do 
obu stron równania, bądź mnożenia obu stron przez tę samą liczbę różną od 
zera; wspominano też o rozwiązywaniu równań danych w postaci proporcji. 
W klasie VII pojawiały się dodatkowo równania pierwszego stopnia z dwiema 
niewiadomymi oraz układy dwóch takich równań, a także równania związane 
z funkcją f(x )  = ax2 -f c przy a ^  0. W programie klasy I liceum przewidy
wano ponadto rozwiązywanie układów równań liniowych również z więcej niż 
dwiema niewiadomymi i nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi.

W wyższych klasach liceum pojawiały się równania i nierówności kwa
dratowe, układy równań, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego, 
równania i nierówności wielomianowe, wymierne, wykładnicze i logarytmiczne. 
Rozwiązywane typy równań lub układów równań zalecono stosować w zada
niach (klasy IV-VIII i I liceum) oraz do przekształcania wzorów.

M odyfikacja koncepcji C (MEN, 1990a, 1990b i 1992)

Przekształcenia algebraiczne typu (Ti) przesunięto z klasy V do VI — do 
realizacji obok występujących już tam i przedtem przekształceń typu (T2). 
Ponadto z programu szkoły podstawowej usunięto przekształcenia wyrażeń 
wymiernych oraz przykłady równań i nierówności kwadratowych.
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5 Porównanie zakresu treści nauczania algebry w  
koncepcjach A, B i C

Hasła dotyczące budowania wyrażeń algebraicznych różnią się głównie sto
pniem szczegółowości; najbardziej ogólnikowo zostały sformułowane w progra
mie C. Autorzy programów A i B próbowali wskazać przykłady sytuacji, w 
których warto budować pierwsze wyrażenia algebraiczne, jak również pewne 
typy wyrażeń, które trzeba omówić dokładniej (np. zwrócono uwagę na pro
blemy związane ze specyficzną strukturą jednomianu i sumy algebraicznej).

Zaznaczam, że dopiero precyzyjna analiza uwag o realizacji programów 
nauczania pozwoliła w każdej z tych koncepcji zidentyfikować pewne wska
zówki na temat, w jakich rolach (niewiadoma, dowolna liczba, zmienna, stała 
itp. patrz np. (Turnau, 1990)) autorzy przewidują użycie liter na danych 
poziomach nauczania. Są to jednak na ogół (z wyjątkiem programu nauczania 
początkowego w C) uwagi fragmentaryczne i nieusystematyzowane.

Hasła dotyczące obliczania wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych 
opisane są w A i B bardziej szczegółowo. Wskazano tam np. rodzaj liczb, 
które zaleca się podstawiać w danej klasie oraz typ wyrażenia, do którego 
warto podstawiać te liczby.

W żadnym z programów A, B i C nie ma ani jednego jawnie sformułowa
nego hasła na temat podstawiania wyrażeń algebraicznych za litery, chociaż 
umiejętność ta jest niezbędna np. przy korzystaniu ze wzorów (m. in. w fizyce), 
a w liceum — przy dowodach indukcyjnych lub przy tworzeniu ilorazów róż
nicowych funkcji. Również żaden z tych programów nie zawiera sugestii, aby 
uczeń obliczył wartość wyrażenia algebraicznego przed i po tożsamościowym 
przekształceniu. Okazuje się, że wielu uczniów nie wie, że w obu przypadkach 
powinno się otrzymać ten sam wynik (moje badania na ten temat opisałam w 
(1994)).

Programy A, B i C różnią się stopniem szczegółowości haseł dotyczących 
przekształceń algebraicznych i (w mniejszym stopniu) ich kolejnością.

Nauczyciel oczekuje od programu nauczania kompletnej i uporządkowanej 
metodycznie listy typów przekształceń do opracowania na danym poziomie na
uczania. Właściwie każdy z rozważanych programów ma w tym zakresie jakieś 
usterki. I tak na przykład w programach C brak jest w ogóle haseł dotyczących 
działań na jednomianach, od razu mowa jest o działaniach na sumach algebra
icznych (a przecież przy tych ostatnich przekształceniach niezbędna jest już 
pewna sprawność w wykonywaniu działań na jednomianach). W programach 
A, B i C redukcja wyrazów podobnych pojawiła się po działaniach na sumach 
algebraicznych, gdzie przecież korzysta się z redukcji.

Zakres nauki przekształceń towarzyszących posługiwaniu się równaniami
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pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz przekształceń, w których pojawia
ją się potęgi o konkretnych wykładnikach naturalnych (typu (Ti) i (T2)), jest 
we wszystkich trzech koncepcjach jednakowy. Różnice dotyczą przekształceń 
typu (T3). Przekształcenia wyrażeń wymiernych i pierwiastkowych znajdują 
się w A, pierwiastkowych i trygonometrycznych w B, a w C — są wszystkie 
(później ograniczono to znów do pierwiastkowych i trygonometrycznych).

Nadmienię jeszcze, że w analizowanych programach nie mówi się o prze
kształceniach wyrażeń algebraicznych za pomocą działań odwrotnych (wyko
rzystywanych przy rozwiązywaniu równań pierwszego stopnia). Chodzi tu na 
przykład o umiejętność określenia przekształcenia, które trzeba wykonać na 
wyrażeniu 3ar, aby otrzymać x  (podzielenie wyrażenia przez 3 lub pomnożenie 
przez |) ;  wielu uczniów tego nie potrafi (pisałam o tym w (1994))5.

W żadnym z omawianych programów nie wspomina się o zastosowaniu 
rachunku algebraicznego jako narzędzia dowodzenia (większość uczniów w wie
ku gimnazjalnym nie uważa za przekonujące dowody, w których stosuje się 
przekształcenia algebraiczne; nawet uczniowie biorący udział w konkursach 
matematycznych często wolą opisać swe rozumowanie słownie, niż za pomocą 
rachunku algebraicznego).

Hasła dotyczące liczb spełniających równanie, nierówność lub układ rów
nań zamieszczono tylko w programach A i B (zlekceważenie tego zagadnienia w 
nauczaniu prowadzi np. do dość często obserwowanej sytuacji, gdy uczeń mimo 
opanowania techniki rozwiązywania nierówności nie wie, nawet po wykonaniu 
procedury rozwiązania nierówności, czy podana mu liczba jest rozwiązaniem 
tej nierówności).

Przy każdej z omawianych koncepcji uczeń kończący klasę IX uczył się już 
rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz układów 
dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; w B i C były 
też nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zgodnie z A i B, 
absolwent klasy IX rozwiązywał też równania kwadratowe i układy równań, 
gdzie jedno było stopnia drugiego, a drugie pierwszego (program C zakładał, 
że w klasie VII uczeń rozwiązuje równania i nierówności związane z funkcją 
f(x )  = ax2 + c przy a /  0; materiał ten został usunięty ze szkoły podstawowej 
w 1990 roku).

W programach wszystkich trzech koncepcji mowa jest o systematycznym

5W uwagach o realizacji programu koncepcji B jest co prawda mowa o przekształca
niu jednodziałaniowych równam za pomocą działań odwrotnych. Rozumiem to jednak jako 
zastępowanie równości typu a — b = c równoważną jej równością typu b = a — c lub a = b + c 
itp. (zaznaczam, że uwagi te występują w programie B przed wprowadzeniem przekształceń 
algebraicznych). Nie o tę umiejętność mi jednak chodzi (o różnych kontekstach używania 
terminu para działań odwrotnych pisałam w mojej pracy (Demby, 1990)).
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stosowaniu równań i układów równań w zadaniach tekstowych. Przekształca
nie wzorów, na przykład z fizyki, występuje jawnie tylko w programie koncepcji 
C (w klasie VIII).

6 Porównanie układu treści nauczania algebry w  
koncepcjach A, B i C

Istotną różnicą między przedstawionymi koncepcjami A, B i C jest coraz to 
wcześniejsze wprowadzanie symboli literowych, tożsamościowych przekształ
ceń algebraicznych oraz rozwiązywania równań i nierówności. Następujące w 
trakcie realizacji koncepcji A i C poprawki w programach polegały z kolei na 
odsunięciu na później momentu rozpoczynania nauki o wyrażeniach algebra
icznych, zwłaszcza przekształceń algebraicznych.

Nic zmieniała się kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień typu 
(Z), (P) i (T). Natomiast począwszy od koncepcji B pierwsze równania i nie
równości (R) zaczęły pojawiać się przed rozpoczęciem nauki rachunku alge
braicznego.

Treści algebraiczne były dzielone w nieco inny sposób. Na przykład, trudno 
nie zwrócić uwagi na dużą dawkę materiału z algebry przewidzianego dla 
uczniów klas VII i VIII w koncepcji A. W trakcie realizacji koncepcji A doko
nano modyfikacji programu — moment rozpoczęcia nauki przekształceń alge
braicznych przesunięto do klasy VIII (będącej wówczas pierwszą klasą szkoły 
średniej — z selekcjonowaną młodzieżą). Nastąpiła wówczas niewiarygodna 
wręcz koncentracja materiału z algebry w klasie VIII; znalazły się tam bowiem 
wszystkie działania na jednomianach, na sumach algebraicznych (również wzo
ry skróconego mnożenia aż do (a 4- 6)3 oraz a3 — 63 włącznie) i na wyrażeniach 
wymiernych.

Przy koncepcji C charakterystyczne było wydłużenie okresu nauczania 
przekształceń algebraicznych. Jednak rozpoczynanie nauki przekształceń al
gebraicznych już w klasie V było dla tak młodych uczniów ogromnie uciąż
liwe, wymagało bowiem ciągłego stosowania wyrażeń algebraicznych przy nie 
utrwalonych jeszcze rachunkach liczbowych.

Najbardziej wyważona wydaje się być koncepcja B (w kierunku takiego 
zakresu i organizacji nauczania ewoluowała po modyfikacji z 1990 roku kon
cepcja C). Dodani tylko, że będąc świadoma specyficznych trudności uczniów 
z przekształceniami typu (T2), umieszczałabym w programie powyżej klasy I 
gimnazjum nie tylko wzory skróconego mnożenia, ale i co najmniej mnożenie 
sum algebraicznych (wyniki moich badań na ten temat opisałam w (Demby, 
1994)).
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Przy każdej z koncepcji A, B i C próbowano zadbać o spiralne nauczanie 
algebry. W A i B po wprowadzeniu poszczególnych zagadnień w danej klasie, 
utrwalano je w klasie następnej (w programach widać odpowiednie powtórze
nie haseł). W koncepcji C przerwy te były za długie w stosunku do wymagań 
procesu utrwalania i zapamiętywania przez dziecko, np. hasło o dodawaniu i 
odejmowaniu sum algebraicznych wystąpiło w klasie V, a potem dopiero w 
klasie VII (na utrwalanie tego tematu w klasie VI po prostu nie zarezerwo
wano czasu; było mnóstwo innego, nowego materiału). Ponadto siatki godzin 
przy A i B umożliwiały nauczycielowi zorganizowanie o wiele więcej lekcji 
poświęconych utrwalaniu materiału z algebry.
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7 Porów nanie sugerowanej m etodyk i nauczania al
gebry w koncepcjach A , B i C

W zakresie zagadnień (Z) i (P) programy omawianych tu koncepcji różnią 
się praktycznie tylko liczbą i stopniem szczegółowości wskazówek metodycz
nych — korzystniej wypadają tu koncepcje A i B.

W każdej z omawianych koncepcji zalecono, by przekształcenia algebra
iczne objaśniać, stosując prawa działań. Jest to określenie wysoce niejedno
znaczne, zależy między innymi od tego, jak się te prawa sformułuje. I tak np. 
na prawo łączności dodawania można się powoływać mówiąc np. „na podsta
wie prawa łączności dodawania” lub „bo (a +  b) -I- c =  a +  (b +  c)” , lub „przy 
dodawaniu wolno grupować kolejne składniki” , lub jeszcze inaczej: „przy do
dawaniu wolno przestawiać nawiasy”.

Sformułowana w C uwaga, aby nie oddzielać rachunków liczbowych i litero
wych, w praktyce okazała się dość niebezpieczna — zaczęto przekształcać zło
żone wyrażenia algebraiczne o współczynnikach wymiernych zaraz po wprowa
dzeniu działań na liczbach ujemnych (wystarczy obejrzeć podręczniki i zbiory 
zadań towarzyszące koncepcji C). Co prawda, również autorzy podręczników 
odpowiadających koncepcjom A i B stosowali ujemne współczynniki już przy 
wprowadzaniu przekształceń algebraicznych, a zarazem niedługo po nauce wy
konywania działań na liczbach ujemnych. Jednak po pierwsze — bardziej dbali 
o stopniowanie trudności, po drugie zaś — przekształcenia te mieli wykonywać 
uczniowie o około 2 lata starsi, o znacznie lepiej utrwalonych (przynajmniej 
potencjalnie) umiejętnościach w zakresie rachunków liczbowych.

W kolejnych programach, w związku z pojawianiem się równań w coraz 
niższych klasach, obserwujemy zmiany koncepcji wprowadzania równań i nie
równości pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Coraz dłuższy, nieco inny i 
nie zawsze klarowny metodycznie jest okres poprzedzający właściwe rozwiązy
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wanie równań z zastosowaniem dodawania do obu stron tego samego wyrażenia 
oraz mnożenia i dzielenia obu stron przez stałą.

8 P od su m ow an ie . W skazania d ydaktyczne

Analiza koncepcji A, B i C nauczania algebry oraz, co bardzo ważne, mo
dyfikacji, które wprowadzano w trakcie realizacji tych koncepcji, pozwala na 
sformułowanie następujących wniosków:
1. Zasadniczy zakres treści nauczania algebry u uczniów w wieku do 16 lat 
wydaje się być dość stabilny: są to treści typu (Z ), (P), (Ti) i (T2) oraz 
(R ) ograniczone do równań i nierówności liniowych. Wprowadzanie innych 
typów treści na tym poziomie nauczania kończyło się raczej niepowodzeniem 
— usuwano je przy kolejnych zmianach (przede wszystkim z powodu odczucia 
przeładowania programu).
2. Nieustannym zmianom podlegała kolejność wprowadzania treści z algebry 
oraz moment, od którego rozpoczynano naukę posługiwania się wyrażeniami 
algebraicznymi. Dość wyraźnie widać, że u uczniów poniżej 12 lat (tj. poniżej 
klasy szóstej szkoły podstawowej) treści te daje się wprowadzać tylko w bar
dzo ograniczonym zakresie, tj. niektóre typu (Z), (P) i (P). Przekształcenia 
algebraiczne (T) to wyraźnie materiał dla gimnazjum.
3. Doświadczenia związane z realizacją koncepcji A po modyfikacji pokazują, że 
odsunięcie realizacji zasadniczej części szkolnej algebry na poziom gimnazjalny 
nie powinno wiązać się z realizacją całego tego materiału w krótkim czasie, 
zwłaszcza w ciągu jednego roku nauczania. Materiał ten należy rozłożyć na 
stosowne części, zwłaszcza treści typu (T).
4. Bardzo kształcące są doświadczenia z realizacji w ramach koncepcji C postu
latu „nieoddzielania rachunku literowego od cyfrowego” . Praktyka pokazała, 
że to zdecydowanie zły pomysł, nie tylko nie ulepszający nauczania algebry 
lecz destrukcyjnie wpływający na nauczanie arytmetyki. Poza tym tendencja 
do nadmiernie oszczędnego formułowania haseł programowych przy koncepcji 
C, np. pomijanie haseł „liczba spełniająca równanie” itp., powodowała lekce
ważenie ich przez autorów podręczników i przez nauczycieli.

Na koniec spójrzmy jeszcze, jak na tle programów koncepcji A, B i C wy
gląda zakres treści z algebry, określony przez obecne podstawy programowe 
(MEN, 1999)6. W szkole podstawowej treści z algebry występują tylko w kla

6Od podstaw programowych nie można oczekiwać takiego stopnia szczegółowości treści, 
jak od programów nauczania, stąd niemożliwe jest tu  tak szczegółowe porównanie, jak między 
programami A, B i C. Poza tym z podstaw programowych na ogół nie można odczytać 
sugestii na temat układu oraz metodyki nauczania, stąd nie są w ogóle możliwe porównania 
z koncepcjami A, B, C w zakresie układu nauczania i sugerowanej metodyki nauczania.



sach IV-VI. Są one typu (Z), (P ) i „rozwiązywanie prostych równań z jedną 
niewiadomą” z (R ). Nie ma tam natomiast mowy o jakichkolwiek przekształ
ceniach algebraicznych (T).

W gimnazjum znów pojawiają się treści typu (Z) i (P), a w ramach (R ) 
mówi się o równaniach liniowych z jedną niewiadomą, nierównościach linio
wych z jedną niewiadomą oraz o układzie równań z dwiema niewiadomymi. Z 
kategorii (T) znajdujemy tu wyłącznie jedno hasło: „wzory skróconego mno
żenia”; osobliwe i bardzo niebezpieczne jest to, że w ogóle nie pojawia się 
termin „przekształcanie wyrażeń algebraicznych”, nie mówiąc już o jakiejkol
wiek próbie uszczegółowienia tego obszernego bloku zagadnień. Tylko doś
wiadczony nauczyciel zdaje sobie sprawę z tego, że z podstawy programowej 
dla gimnazjum wynika konieczność opracowania przekształceń algebraicznych 
aż do wzorów skróconego mnożenia włącznie, tzn. typu (T\) i (T2) i że jest to 
bardzo obszerny materiał. Ważne jest, aby twórcy programów do gimnazjum 
byli świadomi tego, że w ten sposób na ich barki spadł problem dokonania sta
rannego uszczegółowienia tego materiału, zarezerwowania dostatecznej ilości 
czasu na jego realizację i podzielenia go na rozsądne dawki do poszczególnych 
klas gimnazjum. W przeciwnym wypadku powielą błędy naszych poprzedni
ków.

Ogólnie jednak zakres treści w podstawach programowych wydaje się nieźle 
wyważony i zgodny z doświadczeniami wynikającymi z realizacji koncepcji 
A, B i C. Nieumieszczenie w podstawie programowej dla szkoły podstawowej 
przekształceń algebraicznych (T) daje twórcom programów możliwość ograni
czenia się tylko do najprostszych typów równań (praktycznie jednodziałanio- 
wych lub dwudziałaniowych, z niewiadomą tylko po jednej stronie), albo też 
dowolnego rozszerzenia tego tematu — wprowadzenia trudniejszych równań, 
ale wtedy też trzeba dołożyć pewne typy przekształceń algebraicznych (Ti), 
niezbędnych przy rozwiązywaniu tych równań.
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A survey of basic ideas in algebra teaching 
in Polish school curricula in the period 1949-1990

S u m m a r y

The author presents three main Polish post-war curricula in mathematics and analy
ses the approach to teaching algebra in school recommended in each of these curricula. 
The following types of content are distinguished: (Z) writing down algebraic expres
sions and naming them, (P) substituting numbers for letters and computing the values 
of the algebraic expression, (T) transformations of algebraic expressions to equal ones 
(several types of such transformations are listed), (R) single equations, systems of 
equations and inequalities. The author compares the content, the structure of these 
curricula and suggested methods. She also identifies stable elements of changing cur
ricula and pinpoints some negative experience of the past (regretable consequences of 
not listing explicitly certain activities in the curricula; too much material in a single 
year of instruction; starting certain topics too early; attemps to teach computations 
on numbers simultaneously with computations on algebraic expressions).


