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Niniejszy wybór obejmuje krótkie notki o artykułach i książkach z numerów 
1, 2 i 3, tom 35 (2003 rok), oraz dłuższe artykuły z tomu 34 (2002 rok).

1. Artykuły
Poniższe trzy artykuły zamieszczono w numerze pierwszym tomu nr 34. 

Wspólny temat tych artykułów to ’’ Proof and Argumentation in the Mathe
matics Classroom” .
H a n n a, G., J a h n k e, H. N.: 2002, Another Approach to Proof: Argu
ments from Physics, ZDM, 34(1), 1-8 (online).

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części autorzy odpowiadają na 
pytanie: Dlaczego warto do dowodów matematycznych twierdzeń używać niekiedy ar
gumentów typowych dla rozumowań w fizyce? Druga część pracy poświęcona jest kon
cepcji Freudenthala tzw. „lokalnej organizacji” i związku tej koncepcji z ideą używania 
fizyki do konstruowania dowodów. Trzecia część to raport z lekcji przeprowadzonych 
w kanadyjskich szkołach według tej idei. Jako przykład swojej metody autorzy po
dają twierdzenie Varignona, które orzeka, że w czworokącie środki jego boków tworzą 
równoległobok. Twierdzenie to można wykazać, używając argumentów z fizyki.

W artykule zauważa się odchodzenie szkolnej matematyki od dowodów. Dowody 
„fizyczne” to próba połączenia eksperymentowania z przeprowadzaniem typowych 
rozumowań matematycznych, gdy jakiś fakt dowodzony jest na bazie innych faktów 
przyjętych jako aksjomaty (autorzy używają terminu postulaty). Ciekawy jest raport 
z kursu geometrii wzbogaconego o dowody „fizyczne” . Kurs ten zawierał dodatkowy 
moduł „Statyka” . Uczniowie m.in. starali się udowodnić twierdzenie, że środkowe trój
kąta przecinają się w jednym punkcie. Do dyspozycji mieli dwa dowody, geometryczny 
i wykorzystujący fizykę. Dowód fizyczny okazał się trudniejszy. Ciekawe były także 
wyniki ankiet na temat, który z dowodów był bardziej zrozumiały. Okazało się, że 
uczniowie wskazali dowód „fizyczny” jako bardziej zrozumiały. Autorzy tłumaczą to 
bliskością eksperymentu (fizycznego) i rozumowania teoretycznego w dowodzie wy
korzystującym fizykę, natomiast przejście od konkretnego przypadku do formalnego 
ogólnego dowodu geometrycznego jest dla wielu uczniów zbyt trudne.



H e i n z e, A., K w a k ,  J. Y.: 2002, Informal prerequisites for informal 
proofs, ZDM, 34(1), 9-16 (online).

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, amerykańska, bardzo wpły
wowa organizacja zrzeszająca nauczycieli matematyki) w „NCTM Principles and 
Standards” zaliczyła umiejętność matematycznego rozumowania i przeprowadzania 
dowodów do kluczowych dziesięciu standardów. Autorzy, doceniając rolę dowodu w 
matematyce, skoncentrowali się na warunkach wstępnych przygotowujących uczniów 
do samodzielnej pracy nad dowodami. Potrzeba zdefiniowania tych warunków wstęp
nych wynika m.in. z badań przeprowadzonych w Anglii; badania przeprowadzone na 
bardzo dużej próbce 2500 uczniów jednoznacznie dowiodły, że uczniowie mają wielkie 
trudności w generowaniu dowodów.

Autorzy przebadali 106 uczniów klas ósmych w niemieckich szkołach (testy 45- 
minutowe), aby stwierdzić, czy uczniowie przygotowani są do przeprowadzania dowo
dów. Jakie są te warunki wstępne, których spełnienie jest nieodzowne do generowania 
dowodów? Czy uczniowie spełniają te warunki wstępne? Oto te warunki:
1) Znajomość definicji geometrycznych obiektów.
2) Zrozumienie równoważności różnych opisów tego samego obiektu.
3) Argumenty, które przekonują uczniów o poprawności matematycznego stwierdze

nia.
4) Argumenty, które przekonują uczniów o niepoprawności matematycznego stwier

dzenia.
5) Znajomość praw logiki pod kątem sprawdzania prawdziwości twierdzenia odwrot

nego do danego.
6) Zrozumienie istoty kontrprzykładu.
W tej świetnej pracy przedstawiono bardzo rzetelną analizę otrzymanych wyników. 
Z analizy tej wynika, że w szkole dominuje myślenie empiryczno-indukcyjne i uczniom 
szalenie trudno przejść do poziomu formalno-dedukcyjnego. Jako ciekawostkę można 
podać wypowiedzi sporej grupy uczniów, którzy traktują kontrprzykłady jako wyłom, 
wyjątek w prawdziwych twierdzeniach. Wyniki testów są wiarygodne, a konkluzje 
przedstawione w pracy warte rozważenia.
R e i s s ,  K., R e n k 1, A.: 2002, Learning to prove: The idea of heuristic examples, 
ZDM, 34(1), 29-35 (online).

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ta praca jest raczej bezbarwna i nie 
wnosi zbyt wiele do trudnego problemu: Czy uczyć i jak uczyć dowodzenia w szkole? 
Autorzy powołują się na tzw. model Boero, który określił 6 faz generowania dowodu 
przez matematyka-profesjonalistę:
1) Postawienie własnej hipotezy.
2) Sformułowanie tej hipotezy w powszechnie przyjętej konwencji, symbolice.
3) Dokładne przyjrzenie się postawionej hipotezie pod kątem dobrania argumentów, 

narzędzi do jej udowodnienia.
4) Dobranie narzędzi do przeprowadzenia dowodu (ciąg implikacji).
5) Organizacja dowodu.
6) Przeprowadzenie formalnego dowodu.
Autorzy podkreślają, że w szkole warto położyć nacisk na cztery pierwsze fazy w mo
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delu Boero. W tym celu proponuje się metodę opartą na uczeniu się dowodzenia 
poprzez rozumienie przykładowych dowodów. Jako przykład autorzy podają twier
dzenie o sumie kątów w trójkącie. Zaproponowana karta pracy nie jest opracowana 
zbyt starannie i raczej trudno sobie wyobrazić, że może być wzorem do naśladowania.

Kolejne artykuły opublikowane w numerze 3 tomu 34 dotyczą dydaktycznych 
aspektów używania DGS (Dynamie Geometry Software) w nauczaniu matematyki. 
Cykl tych artykułów nosi wspólny tytuł ’’Research on Dynamie Geometry Software 
(DGS)” .
A r z a r e 1 1 o, F., O 1 i v e r o, F., P a o 1 a, D., R o b u t t i ,  O.: 2002, A co
gnitive analysis of dragging practices in Cabri environments, ZDM, 34(3), 66-72. (on
line).

Praca grupy włoskich dydaktyków matematyki jest bardzo dziwna i wydaje mi się 
dobrym przykładem badań dotyczących nauczania matematyki, których wartość jest 
wątpliwa. Autorzy bowiem, powołując się na swoje wcześniejsze badania, zajmują się 
różnymi typami poruszania myszą w nauczaniu geometrii za pomocą programu Ca
bri (dosłownie użyto terminu dragging types). Całkiem serio prowadzą na siedmiu 
stronach artykułu naukowe dywagacje, które wyjaśniają, w jakich sytuacjach ucznio
wie używają takiego czy innego typu przeciągania kursora. Na szczęście znakomity 
program Cabri broni się sam i nie potrzebuje takich pseudobadań do reklamy. Na 
marginesie tego artykułu muszę z żalem napisać, że w Polsce DGS typu Cabri rzadko 
jest używany na lekcjach matematyki.
K a d u n z, G.: 2002, Macros and Modules in Geometry, ZDM, 34(3), 73-77. (on
line).

Artykuł dotyczy tzw. makr, ważnych elementów programów typu Cabri czy Geo
metry’s Sketchpad. Makra to procedury służące do wykonywania geometrycznych 
konstrukcji. Pisanie makra można porównać do pisania programu, chociaż nie jest 
to typowe programowanie. Moduł autorzy definiują jako większą grupę programów 
(makr i plików z figurami); w module mogą znajdować się także narzędzia do opisy
wania i analizowania konstrukcji.
J a h n, A. P.: 2002, ’’Locus” and ’’Trace” in Cabri-geometre: relationships between 
geometrie and functional aspects in a study of transformations, ZDM, 34(3), 78-84. 
(online).

Miejsce geometryczne (locus) może być traktowane dwojako, jako obraz zbioru 
przy przekształceniu geometrycznym lub jako zbiór punktów posiadających jakąś 
własność. Autorka zwraca uwagę, że we Francji obydwie interpretacje pojawiają się 
w szkole, ale podejście funkcyjne jest rzadsze. W pracy opisuje się eksperyment dy
daktyczny we francuskiej klasie (33 uczniów, 15-16 lat). Uczniowie z tej klasy poznali 
wcześniej program Cabri, a w czasie opisywanych w artykule lekcji definiowali locus 
jako obraz pewnego zbioru przy pewnym przekształceniu, na przykład zajmowali się 
elipsą, definiując ją jako obraz okręgu przy powinowactwie prostokątnym. Autorka 
przedstawia wypowiedzi uczniów podczas rozwiązywania tego i innych zadań, pod
kreślając jakiego typu trudności występują w czasie uczenia się matematyki z DGS.

W numerze 6 tomu 34 znalazł się cykl artykuły pod wspólnym tytułem ” Compara
tive Studies in Mathematics Education” . Przedstawiam omówienie dwóch artykułów
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z tego cyklu.
H u a n g ,  R., L e u n g ,  F. K. S.: 2002, How Pythagoras’ theorem is taught in 
Czech Republic, Hong Kong and Shanghai: A case study, ZDM, 34(6), 268-277. (on
line).

Charakterystyka i analiza lekcji dotyczącej twierdzenia Pitagorasa, przeprowa
dzonej w trzech różnych miejscach (Czechy, Hong Kong i Szanghaj, poziom — ósma 
klasa). Autorzy analizują szereg sfilmowanych lekcji, koncentrując się na porówna
niu struktury lekcji, metody wprowadzania twierdzenia Pitagorasa i klasowych inte
rakcjach. Badania, jak wskazuje tytuł artykułu, to studium przypadku, trudno więc 
traktować spostrzeżenia autorów jako charakterystykę nauczania w Czechach, Hong 
Kongu, czy w Chinach, ale jednak autorzy na podstawie materiału filmowego zauwa
żają istotne różnice, na przykład lekcje w Szanghaju charakteryzowały się naciskiem 
na formalne dowody, podczas gdy w Czechach i Hong Kongu dominowały wizualiza
cje. „Chińskie” lekcje zawierały ponadto sporą liczbę dość trudnych matematycznie 
zadań. W pracy przedstawiono fragmenty dialogów nauczyciela z uczniami. Myślę, 
że tego prace są wartościowe, mają one przede wszystkim znaczenie praktyczne. Na
uczycielom bardzo potrzebna jest wiedza, jak „inni to robią” . Byłoby świetnie, gdyby 
jakaś edukacyjna instytucja w Polsce zdecydowała się na umieszczenie na swojej stro
nie internetowej sfilmowanych i przetłumaczonych lekcji matematyki z innych krajów. 
C a i, J.: 2002, Assessing and Understanding U.S. an Chinese Students’ Mathemati
cal Thinking, ZDM, 34(6), 278-290. (online).

Studium porównawcze dotyczące rozumienia matematycznych pojęć wśród ucz
niów amerykańskich i chińskich. Testowani uczniowie w obu tych krajach otrzymali 
kilka zadań do rozwiązania. Autor analizuje te rozwiązania, zauważając, że ucznio
wie amerykańscy znacznie częściej niż ich chińscy rówieśnicy używają reprezentacji 
rysunkowych do rozwiązywania zadań, uczniowie chińscy z kolei preferują reprezen
tacje algebraiczno-numeryczne. Zauważa się, że te istotne różnice mogą na przykład 
wynikać z w miarę wczesnego nauczania algebry w chińskich szkołach. Autor podkre
śla także, że nauczyciele wyżej cenią rozwiązania, w których pojawia się mniej lub 
bardziej zaawansowana algebra. Warto podkreślić, że tego typu studia porównawcze 
pozwalają zauważyć luki w całym systemie nauczania, pozwalają lepiej przyjrzeć się 
matematycznym rozumowaniom uczniów, głębiej dotrzeć do źródeł matematycznych 
niepowodzeń.

2. Krótkie notki o artykułach i książkach
D: Nauczanie matematyki

J o n e s ,  K.: 2002, Implications for the classroom. Research of the use of dynamic 
software, Micromath, 18(3), 18-20.

Raport z badań dotyczących używania DGS (Dynamic Geometry Software) w na
uczaniu i uczeniu się geometrii. Z badań tych wynika m. in.:
1) Złe używanie DGS może w istotny sposób zakłócić proces nauczania.
2) Właściwe umiejscowienie DGS w programach nauczania daje wiele korzyści, na 
przykład: sprzyja postawie twórczej ucznia, pomaga mu „zobaczyć” badany problem, 
daje właściwy impuls do przeprowadzenia dowodu — rozwiązania zadania, pomaga 
wymodelować wiele matematycznych pojęć.



A r n e y, C h., S m a l l ,  D.: (eds), 2002, Changing core mathematics, Mathema- 
thical Asscociation of America, Washington.

Główna teza artykułów z tej książki to: programy nauczania matematyki powinny 
być zrekonstruowane pod kątem większej interdyscyplinarności, zastosowań matema
tyki, uczenia matematycznego modelowania i kształcenia umiejętności uogólniania. 
D e P i l l i s ,  L.G.: 2002, Technology in education: Minefield or Cornucopia?, 
Changing core mathematics, Mathemathical Asscociation of America, Washington, 
73-76.

Technologie w edukacji: pole minowe czy róg obfitości? Autor twierdzi, że techno
logie mają raczej pozytywny odbiór wśród nauczycieli matematyki i osób kształcących 
nauczycieli matematyki. Zwraca jednak uwagę, że oprócz blasków są także i cienie, 
które są lekceważone, niezauważane i nierozumiane. W artykule analizuje się zagro
żenia związane z nauczaniem matematyki za pomocą technologii.

E: Podstawy matematyki
K a s p a r ,  J: 2002, To write a program = to formulate accurately, Proceedings of 
2. International Conference on Teaching Mathematics at the Undergraduate Level 
(ICMT-2, Limenas Hersonissou, Kreta), Wiley, 194.

Matematyka wymaga precyzyjnego formułowania i zapisywania spostrzeżeń. Kon
trola tej precyzji nie jest łatwa. Autor proponuje, aby uczyć tej precyzji poprzez 
pisanie programów. W artykule znajdują się przykłady takich programów napisane 
w języku kalkulatora TI-83.
Z o r n, P.: 2002, Algebra, computer algebra, and mathematical thinking, Proce
edings of 2. International Conference on Teaching Mathematics at the Undergraduate 
Level (ICMT-2, Limenas Hersonissou, Kreta), Wiley, 411.

Jak pomóc uczniom w zdobyciu biegłości i intuicji w operowaniu matematycznymi 
symbolami? Autor przekonuje, że mogą pomóc w tym technologie.
H a n n a ,  G., J a h n k e, H. N.: 2002, Arguments from physics in mathematical 
proofs: an educational perspective, For the Learning of Mathematics, 22(3), 38-45.

Autorzy podkreślają, że dowód musi być częścią programów nauczania, m.in. po 
to, aby podkreślić jego kluczowe znaczenie w matematyce jako nauce. Słusznie za
uważają, że przeciwstawianie intuicji i rozumowań dedukcyjnych źle służy nauczaniu 
matematyki. Zdaniem autorów dowód to swoisty przewodnik dla rozumnego badania 
matematycznego problemu. Jako przykłady podają argumenty wykorzystywane do 
matematycznego modelowania zjawisk fizycznych.
S e 1 d e n, A., S e 1 d e n, J.: 2003, Validations of proofs considered as texts: can 
undergraduate tell whether an argument proves a theorem?, Journal for Research in 
Mathematics Education, 34(1), 4-36.

Studenci oceniali dowody podane przez innych studentów. Autorzy konkludują, 
że oceny były bardzo powierzchowne i badani studenci nie posiedli umiejętności roz
strzygania, czy prezentowane przez innych argumenty były rzeczywiście dowodami. 
P a n t z i a r a ,  M.: 2003, Formal versus informal proof, Proceedings of 3. Mediter
ranean Conference on Mathematical Education (Ateny 2003), 495-503.

Kolejny głos w debacie, czy kłaść nacisk w nauczaniu na konstruowanie precy
zyjnych dowodów. W pracy analizuje się odpowiedzi 40 uczniów, którzy rozwiązywali
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algebraiczne zadania. Autorka klasyfikuje te odpowiedzi, używając tzw. poziomów 
Miyazaki.

U: Materiały edukacyjne i media
B e r r y ,  J., F e n t e m, R.: 2001, Investigation into students attitudes to using 
calculators with CAS in learning mathematics, Proceedings of 5. International Confe
rence on Technology in Mathematics Teaching, ICTMT5 Klagenfurt, 2001, 453-456.

Raport z badań dotyczących stosunku uczniów do używania w czasie uczenia 
się matematyki kalkulatorów CAS (wykonujących operacje algebraiczne). W pracy 
analizuje się postawy uczniów z dwóch klas, w jednej używano kalkulatorów TI-92, 
w drugiej nie korzystano z żadnych urządzeń.
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