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Analiza konstrukcji tekstu matematycznego 
jako środka przekazu pojęć w podręcznikach 

adresowanych do studentów1

Praca poświęcona jest problematyce związanej z konstrukcją teksu mate
matycznego jako środka przekazu wiedzy i metody w procesie kształcenia na 
poziomie wyższym.

Na temat pisania tekstów matematycznych wypowiadali się sami matema
tycy (by wspomnieć tu m. in. publikacje Halmosa, Steenroda i Dieudonne2). 
Podjęcie naukowych badań nad tekstem — nie tylko w aspekcie kształcenia, 
ale również jako środka przekazu w samej nauce — postulowała szerzej jako 
pierwsza Zofia Krygowska, nadając im przy tym specjalny, bliski matematyce 
kierunek; miało to miejsce w roku 1969 w toku Międzynarodowego Kongresu 
Nauczania Matematyki w Lyonie. Badania w tym duchu o charakterze pio
nierskim zostały u nas wykonane przez Jana Koniora w jego rozprawie habi
litacyjnej3 (później były jeszcze kontynuowane w następnych pracach4). Tak 
w największym skrócie wygląda genealogia problematyki, którą zajęłam się 
w swojej pracy.

1Tekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej 13 VII 
2004 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego w Kato
wicach. Promotorem pracy był dr hab. prof. UŚ Jan Konior, a jej recenzentami dr hab. prof. 
U AM  Maria Korcz i prof, dr hab. Ryszard Pawlak.

2Por.: Jak pisać teksty matematyczne, w: Wiadomości Matematyczne X X I .  1 (1978).
3Konior J.: 1983, Analiza konstrukcji tekstu dowodu jako środka przekazu w matematyce, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 611, Katowice.
4Por. m. in. Konior., J.: 1998, Budowa i lektura tekstu matematycznego; Podstawy nauki 

czytania tekstów matematycznych w szkole, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Kato
wicach nr 1672 .



Ogólnie wiadomo, że tekst matematyczny ma budowę odmienną od tekstów 
innych dziedzin. Jego szczególna struktura jest w głównej mierze pochodną 
abstrakcyjnego charakteru samej dyscypliny oraz jej języka.

Zasady budowy tekstu matematycznego zostały wypracowane w ciągu dzie
sięcioleci przez pokolenia matematyków. Jest to zbiorowy dorobek, dotąd ukry
ty, lecz godny ujawnienia i upowszechnienia. Jest on nie mniej ważny dla samej 
matematyki niż ten mierzony wynikami w postaci nowych twierdzeń i teorii. 
Względna łatwość z jaką profesjonalista czyta tekst matematyczny z reguły nie 
pozwala automatycznie dostrzegać, identyfikować, a tym bardziej formułować 
reguł konstrukcji takiego tekstu. W  praktyce nie tylko nie są one formułowane, 
ale nawet nie mówi się tu o ich funkcjonowaniu jako pewnych (heurystycznych) 
norm. Są natomiast przekazywane w środowisku wraz z nowymi tekstami jako 
intuicyjne i dane poczuciowo. Matematyczne teksty uchodzą za osobliwe i her
metyczne także dlatego, że dotąd nie ujawniono i nie przedstawiono obiektyw
nie zasad rządzących ich konstrukcją.

Zasadniczym celem prezentowanych badań było więc ujawnienie tych pra
widłowości budowy tekstu matematycznego, które są odpowiedzialne za jego 
funkcjonowanie jako komunikatu i scharakteryzowanie tych cech kompozycyj
nych, których poznanie może przyczynić się do racjonalizacji uczenia się ma
tematyki na podstawie tekstu.

Mogłoby się wydawać, że wszystkie cechy i elementy kompozycyjne tekstu 
„leżą na powierzchni” i są od razu dla każdego widoczne „gołym okiem” , nawet 
w pierwszym bezpośrednim oglądzie. Wiele cech budowy tekstu matematycz
nego, technik jego konstrukcji, zabiegów redakcyjnych, elementów obecnych 
w nim implicite, specjalnych środków językowych, pozawerbalnych składników, 
pomysłów w zakresie symbolizacji i wypracowanych rozwiązań wymaga jednak 
odkrywania w drodze pogłębionej, przygotowanej analizy, mającej charakter 
autentycznego procesu badawczego. Referowana praca mająca na celu wykry
cie i charakterystykę owych komponentów zawartych w strukturze tekstu jest 
jedynie drobną częścią takich badań, dopiero rozpoczętych i wymagających 
kontynuacji.

M a t e r i a ł  ź r ó d ł o w y  w analizie stanowiły polskojęzyczne pod
ręczniki akademickie i monografie adresowane do studentów pierwszych lat 
studiów matematycznych. Wybór początkowego etapu kształcenia akademic
kiego podyktowany został tym, że teksty adresowane do niedoświadczonego od
biorcy dysponują bogatszym repertuarem środków interesujących ze względu 
na cele badań.

P r z e d m i o t e m  b a d a ń  zreferowanych w pracy jest budowa tek
stu matematycznego w tej jego części, która została podporządkowana przeka
zowi pojęć. Nazwana została ona warstwą pojęciow ą  tekstu. Jest to część
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tekstu na ogół nie sprowadzająca się do samej tylko definicji pojęcia (z reguły 
jest od definicji znacznie obszerniejsza). Nie stanowi też zespolonego prze
strzennie fragmentu, który można wskazać metodą „od ... do” , niejako wyciąć 
z tekstu za pomocą nożyczek i tak wyizolowany zadać do całościowego odczy
tania. Warstwa pojęciowa tekstu to różne zabiegi redakcyjne, czy też nawet 
tylko pośrednie sugestie, rozsiane w całym tekście mogące organizować pro
ces budowania obrazu pojęcia u czytelnika (obrazem pojęcia — ang. concept 
image5 — nazywam skrótowo wszystko to, co czytelnik rekonstruuje myślowo 
na podstawie lektury tekstu).

Szczegółowe c e l e  p r a c y  sformułowane zostały następująco:

1. Wykrycie, wyodrębnienie w drodze analizy i opis komponentów tekstu 
matematycznego charakterystycznych dla tego gatunku i stanowiących 
o jego specyfice.

2. Ujawnienie i charakterystyka wypracowanych i zweryfikowanych w tra
dycji standardów oraz sposobów redagowania tekstu matematycznego 
(pojmowanego jako środek przekazu), a także technik materializacji my
śli matematycznej w odpowiednim języku i metod jej transmisji do czy
telnika poprzez tekst w jego warstwie pojęciowej.

Przy tak zarysowanym kierunku i celach badań punktem wyjścia analizy 
jest rzeczywistość fizyczna, gdyż tekst potraktowany jako układ napisów jest 
obiektem realnym. Pewien pierwowzór takiego podejścia znajdujemy w samej 
matematyce, w idei Hilberta, który proponował — oczywiście w innej skali 
oraz idąc w innym kierunku —  badanie konkretnych tekstów sformalizowa
nych w celu uzyskania dowodu niesprzeczności teorii matematycznej. Badanie 
zjawisk tekstowych dostępnych fizycznie czyni te badania powtarzalnymi oraz 
intersubiektywnie sprawdzalnymi (w przeciwieństwie do części badań psycho
logicznych nad lekturą różnych tekstów).

Przeprowadzone badania mieszczą się w kręgu tzw. badań podstawowych 
w dydaktyce matematyki; nie mają wprost charakteru normatywnego, nie są 
ukierunkowane na bezpośrednie zastosowania. Zmierzają one do odpowiedzi na 
pytanie jak jest, a nie jak powinno być. W szczególności wykluczono w nich 
jakiekolwiek wartościowanie i ocenę tekstów, np. w kategoriach „lepszy — 
gorszy” .

Analiza materiałów źródłowych pokazała, że wielu autorów realizuje tek
stowo ca ły  proces w prowadzania nowego pojęcia : od zabiegów przed- 
definicyjnych począwszy, poprzez sam tekst definicji, do pracy nad pojęciem 
proponowanej czytelnikowi już po przyjęciu określenia.

5Por.: Tall, D. O ., Vinner, S.: 1981, Concept image and concept definition in mathematics 
with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in M a th em a tics  12.
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Tak zarysowana struktura tekstu w jego warstwie pojęciowej, pozwala na 
wydzielenie trzech obszarów bardziej szczegółowych wątków (problemów) ba
dawczych oraz na wyodrębnienie w nich poszczególnych obiektów analizy:

I. Obszar zabiegów poprzedzających definicję:

— formy motywacji pojęć, definicji oraz stosowanej symboliki,
— sposoby prowadzenia („doprowadzania” ) czytelnika do definicji no

wego pojęcia,

II. Obszar zabiegów związanych z ekspozycją tekstu definicji:

— struktura tekstu definicji,
— informacje redundantne w tekście definicji,
— wersje gramatyczne wprowadzanego terminu,
— wyrażenia synonimiczne,
— trójfazowy model charakteryzacji pojęcia,

III. Obszar zabiegów podefinicyjnych:

— metody eksponowania relacji i związków między pojęciami (w szcze
gólności wprowadzanymi aktualnie i wcześniejszymi),

— chwyty autorskie zmierzające do ujawnienia elementów metody ma
tematycznej w warstwie pojęciowej tekstu,

— strategie związane z operowaniem przykładami (przykład i jego rola 
w przekazie pojęć).

Przeprowadzone badania były — jak widać — wielokierunkowe. W  dal
szej części przedstawiony zostanie informacyjnie tylko niewielki ich wycinek. 
Próbka zamieszczonej tu analizy będzie przy tym — z konieczności — jedynie 
fragmentem wyrwanym (wyłączonym) z szerszej całości, a tym samym pozba
wionym całego kontekstu towarzyszącego rozważaniom w pracy.

Zabieg kompozycyjny, który nieco szerzej przedstawimy został nazwany 
trójfazowym modelem charakteryzacji pojęcia. Bywa on stosowany 
w pełnej lub tylko częściowej formie w fazie formułowania tekstu definicji no
wego pojęcia.

Fragment tekstu, którym się dla ilustracji posłużymy zaczerpnięty został 
z podręcznika Romana Dudy Wprowadzenie do topologii.6
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Rozpatrzmy teraz produkt kartezjański PXa. Punkt {x„ }  tego pro
duktu będziemy nazywali nicią systemu odwrotnego S = {X a, np, E}, 
gdy 7Tp(xo-) =  xp dla każdej pary elementów <7,p 6 S takiej, że p < a.
Nić {xa} jest więc zbiorem punktów xa £ Xa, zwanych jej współrzęd
nymi, wybranych po jednym z każdej przestrzeni X a systemu S i związa
nych warunkiem i:ap (xa) = xp dla p < <j lub równoważnym mu warunkiem 
xT £ (7rl)~1(xcr) dla a < r. Dla otrzymania dowolnej nici przechodzącej 
przez punkt xa £ X a trzeba więc wziąć wszystkie rzuty np{xa) £ Xp na 
przestrzenie wcześniejsze od X a i wybrać po punkcie z przeciwobrazów 
(7rj)-1 (a:cr) c  X T w przestrzeniach późniejszych, z zachowaniem warunku 
rrp(xT) = xp dla p < r.

Często zamiast samego tekstu definicji — tak jest również w tym przy
padku — autor redaguje szerszy, spójny fragment (zawierający oczywiście 
określenie), nazywany w pracy blokiem definicyjnym.

W ramach zaprezentowanego tu bloku, pojęcie nici systemu odwrotnego 
charakteryzowane jest trzykrotnie. Pierwsze dwa zdania tekstu dają pełną 
i jednoznaczną, teoretyczną charakterystykę wprowadzanego pojęcia. Z for
malnego punktu widzenia można by w tym miejscu zakończyć i przystąpić do 
wprowadzania i dowodzenia twierdzeń. Tekst oferuje jednak czytelnikowi prze
kład pierwotnej wersji definicji na inne formy komunikatu, którym przypisać 
można już odmienny status i rolę w procesie odbioru tekstu. Z czytelniczego 
punktu widzenia cały blok podporządkowany jest sterowaniu procesem bu
dowy obrazu pojęcia.

Aby zinterpretować trzecie zdanie cytowanego fragmentu tekstu, musimy 
odwołać się do wcześniejszych partii podręcznika, gdzie wprowadzano pojęcie 
produktu kartezjańskiego przestrzeni topologicznych. Mówi się tam: „Trochę 
może dziwne na pierwszy rzut oka, określenie to wyraża tę intuicję, że każdy 
element produktu jest wyznaczony przez układ punktów wybranych po jednym 
z każdego ze zbiorów X s” . Do tej intuicji wydaje się nawiązywać wskazany 
fragment. Gdyby więc pokusić się o nadanie nazwy tej fazie charakteryzowania 
pojęcia, moglibyśmy nazwać ją poglądową.

Trzecia faza w tym bloku wskazuje sposób praktycznego wykorzystania teo
retycznych informacji przekazanych w pierwszych zdaniach. Ma więc charakter 
pragmatyczny, informuje, jak otrzymać zdefiniowany obiekt. O takim prak
tycznym przeznaczeniu ostatniej fazy informują odbiorcę już pierwsze słowa. 
Z punktu widzenia dydaktyki nie bez znaczenia pozostaje również szczególny 
— czynnościowy sposób wyrażania informacji w tekście. Wymienia się więc 
kolejne czynności, jakie powinny zostać wykonane dla otrzymania dowolnego 
egzemplarza (desygnatu) zdefiniowanego pojęcia i czyni się to explicite. Ope
ratywny styl komunikowania (operatywny tekst odzwierciedlający chronologię 
zdarzeń lub eksponujący sekwencje kolejnych czynności) uznaje się w różnych
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subdyscyplinach zajmujących się badaniem języka za bardziej naturalny, przez 
co łatwiej przyswajalny. Tego rodzaju teza odniesiona do tekstów matema
tycznych zapoznających czytelnika z nowymi pojęciami wymaga oczywiście 
empirycznej weryfikacji.

Każda z faz opisanych w ramach ujawnionego modelu redakcyjnego ma 
do spełnienia w lekturze oddzielne zadanie; jednocześnie wzajemnie się one 
dopełniają. Zespolone w jedną całość stanowią dodatkowo nowy jakościowo 
komponent tekstu nazwany właśnie trójfazowym modelem charakteryzowania 
pojęcia. Komponent — jak wolno sądzić — ważny, gdyż początkującego od
biorcę tekstu nie zawsze cechuje świadomość, że gotowy, niejako „minimalny” 
tekst definicji wyznacza jedynie formalne ramy dla pojęcia, których wypełnie
nie —  mające prowadzić do zrozumienia — należy do czytelnika.

Konieczność działań ukierunkowanych w nauczaniu (np. w klasie) na wie
lostronne przetwarzanie informacji przeznaczonej do przyswojenia jest dla dy
daktyki oczywista. Należy się też spodziewać podejmowania takich wielostron
nych działań i aktywnej postawy wobec tekstu ze strony dojrzałych odbiorców. 
Natomiast obecność w gotowym tekście (i to w tekście najbardziej zwięzłym, 
w definicji) schematu redakcyjnego podporządkowanego inspirowaniu i stero
waniu procesem wielofazowego jej przetwarzania jest faktem stwierdzonym w 
analizie podjętej w referowanych badaniach i stanowi wraz z szerszą charak
terystyką tego schematu (której tu nie przytaczamy) jeden z rezultatów tych 
badań. Naszkicowany przypadek ilustruje tylko jedną z możliwych wersji trój
fazowego schematu budowy tekstu. W  rzeczywistości stosowane są rozmaite 
warianty tego schematu i różne rozwiązania redakcyjne omówione w pracy.

Inne rezultaty (wnioski z badań) zaprezentowane zostaną jedynie w skróto
wym, wręcz hasłowym sformułowaniu. Nie widać w nich choćby tego, że analiza 
wykorzystuje także inne dziedziny —  ich tezy, kategorie i metody (chodzi m.in. 
o lingwistykę, psychologię, czy teorię informacji). Badaniach polegały bowiem 
nie tylko na w y k r y w a n i u  i s t w i e r d z a n i u  faktów, ale również 
u z a s a d n i a n i u  (interpretowaniu) na gruncie tych teorii, aby uzyskane 
stwierdzenia włączyć następnie systemowo do dydaktyki matematyki. Należy 
więc pamiętać, że ich sformułowania wyprecyzowane zostały na tle całej ana
lizy, tutaj natomiast stanowią jedynie o d e r w a n ą  próbę uogólniającego 
podsumowania niektórych jej wyników. 1

1. Klasyczny tekst matematyczny uchodzący za bierny środek przekazu 
zawiera (wbrew obiegowemu osądowi) elementy struktury redakcyjnej 
leżące poza warstwą merytoryczną, które mogą służyć organizowaniu 
aktywności czytelnika, w szczególności sterowaniu procesem budowania 
u niego obrazu pojęcia (concept image).
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2. Wielofunkcyjność wyrażeń i wielokanałowość przekazu są specyficznymi 
cechami tekstu matematycznego, różniącymi ten tekst od tekstów po- 
zamatematycznych (wielofunkcyjność oznacza, że jedno i to samo wy
rażenie, znak, symbol lub bardziej złożony element tekstu pełni w nim 
nie tylko rolę środka komunikowania treści merytorycznych ale też i inne 
funkcje).

3. W  tekście matematycznym obecne są zabiegi przeddefinicyjne mogące 
aktywizować czytelnika poprzez wskazanie drogi prowadzącej do defini
cji; w badaniach wyróżniono i scharakteryzowano (od strony konstrukcji 
tekstu i od strony dydaktycznej):

• drogę do definicji poprzez sukcesywne uściślanie opisu pojęcia,
• drogę do definicji poprzez uogólnienie pojedynczych, szczególnych 

przypadków,
• drogę do definicji polegającą na przedłużeniu wcześniejszego pro

blemu,
• drogę do definicji wykorzystującą analogię,
• drogę do definicji poprzez modyfikację hipotetycznych rozwiązań,
• definicję jako wynik rozwiązania postawionego problemu,
• definicję jako konsekwencję badania struktury.

4. Przykładom w tekście przypisuje się zwyczajowo jedynie rolę ilustra
cyjną. Tymczasem analiza pokazuje, że przykład lub celowy zestaw przy
kładów mogą pełnić w tekście matematycznym, budowie teorii oraz ste
rowaniu lekturą wiele innych funkcji; występują one jako:

• element motywacji nowego pojęcia,
• pomoc w przezwyciężaniu przeszkody epistemologicznej,
• pomoc w eliminacji znaczeń potocznych,
• środek służący osłabianiu wpływów tzw. efektów prototypowości,
• element pomocny w inicjowaniu uogólnień.

W toku badań stwierdzono także, iż język naturalny jest kreatywnym 
komponentem pisemnego przekazu treści matematycznych (twórczym 
elementem w budowaniu matematycznego pojęcia i tekstu). Aby jednak tę rolę 
scharakteryzować w postaci zwyczajowego wniosku z badań trzeba by opisać 
(wraz z licznymi przykładami nośnymi) jak język naturalny „pracuje” na rzecz 
przekazu pojęcia w tekście, który bywa w połowie tekstem słownym, w połowie 
zaś zsymbolizowanym. Takie funkcjonowanie języka naturalnego jest możliwe
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np. dzięki temu, że w samych jego słowach tkwi często tzw. naddatek znacze
niowy wykorzystywany w matematycznym przekazie; w tym też języku nośni
kiem dodatkowych treści mogą być składnia zdania, czy forma gramatyczna 
wypowiedzi. Twórcza rola języka naturalnego wyraża się również w funkcjo
nowaniu synonimów; możemy ją obserwować rozważając wpływ spójki defi
nicyjnej na semantyczne ukształtowanie wypowiedzi definicyjnej. Występu
jące w tekście matematycznym synonimy nie są wyłącznie elementem stylu, 
ale umożliwiają ukazanie różnych aspektów wprowadzanego pojęcia. Z kolei 
spójka definicyjna decyduje nie tylko o wewnętrznym podziale definicji, ale 
również o jej tzw. stylizacji językowej.

Wszystkie zasygnalizowane hasłowo kwestie zostały szerzej omówione 
w pracy. Jednocześnie podkreślić należy, że przeprowadzona analiza nie wy
czerpuje problematyki przekazu pojęć w tekście matematycznym. Każdy ze 
wskazanych wątków może być kontynuowany, wiele interesujących zagadnień 
nie zostało zapewne jeszcze dostrzeżonych, inne zaś nie znalazły miejsca w opi
sach (niejednokrotnie ze względu na brak stosownych kategorii językowych 
potrzebnych do ich charakteryzacji).
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