
ROCZN IKI PO LSK IEG O  T O W A R ZY ST W A  M A TE M A TYC ZN E G O  
SERIA V: D Y D A K T Y K A  M A TE M A TY K I 29 (2006)

Justyna Hawro
Uniwersytet Rzeszowski

O wykorzystaniu wiedzy logicznej 
w procesie analizy tekstu matematycznego

1 W stęp

Od studentów różnych kierunków (także matematycznych) wymaga się du
żej samodzielności w zdobywaniu, poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy. Oprócz 
uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach konieczne jest studiowanie podręcz
ników i książek naukowych. Student matematyki rozpoczynający naukę na 
uczelni wyższej, który nie był w szkole średniej zaznajamiany z technikami ko
rzystania z tekstu matematycznego, napotyka wówczas na duże trudności. Aby 
te trudności przezwyciężać, konieczne jest podejmowanie zabiegów służących 
kształceniu u początkujących studentów umiejętności korzystania z tekstu ma
tematycznego. Potrzebę tę dostrzegał J. Konior pisząc: „Programy studiów 
wyższych oraz dotychczasowa praktyka kształcenia nie uwzględniają oddziel
nej i usankcjonowanej w ramach zajęć ze studentami nauki czytania i wy
korzystywania specjalistycznych tekstów z zakresu matematyki (...). Pewne 
ukierunkowywanie początkujących studentów, mogące im pomóc w poznawa
niu i opanowywaniu zaawansowanych technik pracy z tekstem oraz sposobów 
jego redagowania, wydaje się wskazane” (Konior, 1998).

Postulat J. Koniora o konieczności włączenia w tok studiów zajęć z za
kresu pracy nad tekstem matematycznym starałam się realizować prowadząc 
na Uniwersytecie Rzeszowskim ćwiczenia dla studentów I roku studiów mate
matycznych z przedmiotu „Wstęp do matematyki” zgodnie z nową koncepcją 
opracowaną przez S. Turnaua. Pierwszy taki cykl zajęć odbył się w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2004/2005, kolejny, w nowej grupie studentów, 
w roku akademickim 2005/2006. Ich głównym celem było przygotowanie do 
studiowania matematyki wyższej poprzez kształcenie umiejętności posługiwa
nia się tekstem matematycznym (przede wszystkim jego rozumienia i analizy).



Ze względu na fakt, iż praca nad tekstem matematycznym jest działaniem zło
żonym, do ćwiczeń ze studentami wybrałam jeden z jej wątków -  analizę tekstu 
w aspekcie logiczno-formalnym. To właśnie „umiejętność analizowania budowy 
logicznej twierdzeń i definicji w matematyce, zapisywania ich z wyraźnym wy
mienieniem kwantyfikatorów, jest warunkiem koniecznym głębszego wniknięcia 
w treść tych twierdzeń oraz zrozumienia sensu definiowanych pojęć” (Gołąb, 
Krygowska, Leśniak, 1955).

Analizowanie tekstu matematycznego, którego język stanowi często mie
szaninę języka naturalnego, specyficznej terminologii oraz symboliki, wymaga 
znajomości przynajmniej podstawowych elementów logiki matematycznej. Lo
gika matematyczna, jak stwierdza H. Siwek (1985), dostarcza czytającemu 
tekst matematyczny aparat pojęciowy i pewien zbiór praw i reguł rozumowa
nia, które wykorzystane przy opracowywaniu definicji, twierdzeń i dowodów 
matematycznych spowodują lepsze ich zrozumienie i opanowanie. Ta sama au
torka, opierając się na wynikach swoich badań, podkreśla równocześnie fakt, 
iż najczęściej realizowane w szkole średniej podejście do nauczania elementów 
teorii logicznej, w którym ograniczamy się do zapoznania uczniów z podsta
wowymi pojęciami i twierdzeniami z tego zakresu, bez wskazania, czemu ta 
wiedza służy, jest często nieskuteczne. Zdobyta w ten sposób wiedza pozostaje 
martwa lub ulega zapomnieniu. Dopiero stwarzanie przez nauczyciela sytuacji, 
w których uczeń uświadamia sobie strukturę logiczną matematycznego tekstu 
i stosuje również świadomie wiadomości z logiki w matematycznych zagad
nieniach, czyni te elementy teorii logicznej bardziej konkretnymi i służy ich 
utrwaleniu (Siwek, 1974). Wniosek ten możemy traktować jako postulat dy
daktyczny dotyczący realizacji kursu logiki w szkole średniej.

W tej samej kwestii wypowiadali się również inni autorzy. Z. Krygowska 
(1965) twierdziła, iż wprowadzenie ucznia w elementy logiki w ujęciu formal
nym powinno nastąpić jako wynik syntezy, podsumowania doświadczeń zdoby
tych przez niego w toku rozumowań w różnych dziedzinach oraz dostrzeżenia 
wspólnej struktury logicznej rozmaitych znanych sytuacji. Dopiero wówczas 
wiedza logiczna może być wykorzystywana dla usprawnienia myślenia mate
matycznego. Podobny pogląd wyrażał A. Mostowski (1972).

Choć wszystkie przywołane powyżej stwierdzenia dotyczą kształcenia na 
poziomie szkoły średniej, to jednak można na ich podstawie wyciągnąć pewne 
wnioski na temat skuteczności, a może raczej jej braku, nauczania elementów 
logiki studentów. Jak podkreśla S. Turnau, opierając się na swym doświad
czeniu pedagogicznym, „tym, co sprawia studentom matematyki największe 
trudności, są nie elementy logiki matematycznej jako dyscypliny (...), lecz lo
gika matematyczna jako operatywne narzędzie, ułatwiające bierne i czynne 
posługiwanie się językami matematyki i metodą dedukcyjną” . Poprzestanie
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na zilustrowaniu wprowadzanych pojęć i praw logiki pojedynczymi, prostymi 
przykładami ich zastosowania, co często występuje w praktyce, okazuje się 
być niewystarczające (Turnau, 1984). Dlatego też autor w skrypcie „Logiczny 
wstęp do matematyki” daje wykład logiki wykorzystując przy tym szeroko 
teksty matematyczne pochodzące głównie z podręczników szkolnych. Również
S. Gołąb, Z. Krygowska i J. Leśniak -  autorzy skryptu dla szkół wyższych 
pt. „Logika matematyczna” , omawiając kolejne pojęcia i twierdzenia logiki 
matematycznej, wskazują na niektóre możliwości ich zastosowania do analizy 
budowy logicznej definicji i twierdzeń matematycznych oraz uzasadniania ko
lejnych kroków dowodowych. Zachęcają jednocześnie czytelnika do wykonywa
nia podobnych ćwiczeń.

Koncepcję zastosowania aparatu logicznego jako narzędzia ułatwiającego 
analizę wypowiedzi sformułowanych w języku matematyki starałam się realizo
wać w praktyce prowadząc zajęcia ze „Wstępu do matematyki” . W  niniejszym 
opracowaniu podejmę próbę określenia w sposób szczegółowy, na czym pole
gało wykorzystanie wiedzy logicznej podczas wspólnej pracy ze studentami 
nad fragmentami tekstów matematycznych, i zilustruję to przykładami. Mó
wiąc o wiedzy logicznej mam na myśli znane studentom już ze szkoły średniej

1. elementy języka logiki, które występują w sformułowaniach tekstów ma
tematycznych w formie słownej (np. wtedy i tylko wtedy, dla każdego) 
lub w formie symboli (np. => lub 3), oraz

2. podstawowe pojęcia i twierdzenia logiki, tj. funktory zdaniotwórcze, 
kwantyfikatory, podstawowe tautologie i reguły wnioskowania.

Będę również starała się pokazać, iż praca w czasie zajęć nad różnymi rodza
jami tekstów poprzez swój bogaty materiał przykładowy dawała studentom 
możliwość pogłębiania i utrwalania ich wiedzy logicznej. W  szczególności słu
żyła ujawnianiu i wyjaśnianiu błędów i trudności związanych z rozumieniem 
pojęć i twierdzeń logiki.

Celem szczegółowym zajęć ze „Wstępu do matematyki” był wzrost kom
petencji studentów w zakresie rozumienia i analizowania w aspekcie logiczno- 
formalnym tekstów matematycznych oraz kształcenie umiejętności wykorzy
stania wiedzy logicznej jako narzędzia użytecznego do tej analizy. Czy cel ten 
został osiągnięty? Próbę udzielenia odpowiedzi na to pytanie zawarłam w dru
giej części niniejszej pracy.

Pracę tę traktuję przede wszystkim jako przyczynek do rozważań na temat 
kształcenia studentów w zakresie rozumienia i korzystania z tekstu matema
tycznego. Ponieważ przedmiotem analizy logicznej były wielokrotnie definicje 
Pojęć oraz ich własności znane studentom i mające dla nich głęboki sens poglą



dowy, praca nad nimi na zajęciach ze „Wstępu do matematyki” była ukierun
kowana głównie na rozwijanie ich rozumienia formalnego. Ponadto ćwiczenia 
polegające na konstruowaniu prostych dowodów z wykorzystaniem definicji 
pojęcia (np. uzasadnianie w oparciu o definicję, iż dany obiekt jest desygna- 
tem pojęcia), analizowanie tekstów dowodów i uświadamianie sobie, na jakich 
przesłankach opierają się kolejne kroki rozumowania, oraz poznawanie róż
nych metod dowodzenia traktować można jako przygotowanie, wprowadzenie 
studentów do rozumowania formalnego, dedukcyjnego.

2 Korzystanie z tekstu matematycznego a wiedza 
logiczna czytającego

2.1 Wprowadzenie

Przedmiot rozważań w niniejszej pracy stanowić będą materiały zebrane 
podczas zajęć ze „Wstępu do matematyki” prowadzonych w roku akademickim 
2005/2006. Zajęcia realizowane były w wymiarze 30 godzin. W  ich przebiegu 
wyróżniłam dwie zasadnicze części: pierwsza dotyczyła pracy nad tekstami 
definicji i twierdzeń, druga analizy tekstów dowodów matematycznych. Po 
każdej z tych części (trwającej około dwóch miesięcy) przeprowadzone zostało 
kolokwium kontrolujące postępy studentów, a po zakończeniu zajęć egzamin 
pisemny obejmujący całość rozważanych zagadnień.

Istotnym elementem pracy nad tekstem matematycznym jest stawianie so
bie samemu pytań i odpowiadanie na nie (Krygowska, 1977). Starałam się tak 
organizować pracę na zajęciach ze „Wstępu do matematyki” , aby uczestni
czący w nich studenci mogli gromadzić doświadczenia i wiedzę o tym, jakie 
pytania, polecenia i czynności ułatwiają analizowanie i korzystanie z różnych 
rodzajów tekstu.

Podczas opracowywania definicji wskazywaliśmy pojęcie definiowane i wa
runek definiujący, analizowaliśmy tekst definicji w celu wyodrębnienia kwanty- 
fikatorów i funktorów zdaniotwórczych, zwracaliśmy uwagę na „zastrzeżenia” 
występujące w definicjach warunkowych, ćwiczyliśmy przechodzenie od po
tocznego sformułowania do symbolicznego zapisu definicji i odwrotnie. Pogłę
bienie rozumienia pojęcia i jego utrwalenie następowało poprzez konstruowanie 
desygnatów i nie-desygnatów oraz rozważanie skrajnych przypadków.

W  rozważaniach dotyczących twierdzeń matematycznych analizowaliśmy 
teksty zapisane w języku potocznym lub formalnym, w formie słownej lub 
symbolicznej. W  przypadku tych sformułowanych słownie staraliśmy się po
głębić ich rozumienie poprzez ujawnienie struktury logicznej, a więc wyodręb
nienie założenia (założeń) i tezy oraz uświadomienie występujących w tekście
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kwantyfikatorów. Wśród innych zabiegów, które występowały podczas pracy 
nad tekstem twierdzenia, wymienić można tworzenie twierdzeń równoważnych
1 odwrotnych, konstruowanie zaprzeczenia.

Czytając dowód matematyczny analizowaliśmy jego strukturę, kontrolowa
liśmy poprawność kolejnych inferencji i uzupełnialiśmy „luki” oraz staraliśmy 
się uświadomić sobie ideę kierującą rozumowaniem. Jak podkreślała Z. Kry
gowska (1977), dopiero te zabiegi umożliwiają pełne zrozumienie dowodu.

Niektóre z wymienionych powyżej czynności, zabiegów, pytań związanych 
z analizą danego rodzaju tekstu występowały zawsze podczas wspólnej pracy 
nad różnymi definicjami, twierdzeniami i dowodami, inne tylko w odniesieniu 
do wybranych tekstów.

Oto przykłady definicji, twierdzeń i dowodów, które były omawiane w cza
sie zajęć, a do których będę odwoływać się w dalszej części pracy:
Przykład 1.

Trapezem nazywamy czworokąt mający przynajmniej dwa boki równole
głe1.
Przykład 2.

Funkcję f ' - D f  —> R nazywamy parzystą wtedy i tylko wtedy, gdy dla 
każdej liczby x  G D f  liczba —x  również należy do dziedziny funkcji /  oraz 
zachodzi równość f ( —x) =  f ( x ) 2.
Przykład 3.

Ciąg (an) nazywamy geometrycznym wtedy i tylko wtedy, gdy

3 V O'n+l =  ®nQ‘0 n£N

Przykład 4.
Funkcję /  określoną na podzbiorze D f zbioru R  nazywamy okresową wtedy 

i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba s 7̂  0, że dla każdego x  £ D f  jest 
x +  s e D f  oraz /  (x  +  s) =  /  (#) .3 
Przykład 5.
T w i e r d z e n i e .  Symetralna odcinka jest zbiorem wszystkich punktów płasz
czyzny równo oddalonych od jego końców.
D o w ó d .  Niech A B  będzie odcinkiem, a m jego symetralną. Jeżeli C  leży 
na m, to odcinki A C  i B C  są symetryczne względem to, stąd \AC\ =  \BC\.

1Definicja pochodzi ze skryptu S. Turnaua (1984, 62).
2Definicja pochodzi z podręcznika W. Babiańskiego, L. Chańko, J. Czarnowskiej, J. We

sołowskiej (2004, 240).
Definicje cytowane w przykładach 3 i 4 pochodzą z Encyklopedii Szkolnej (1992, 28 i 59).



Udowodniliśmy, że jeżeli punkt leży na symetralnej odcinka, to jest równo 
oddalony od jego końców.
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Musimy jeszcze pokazać, że jeżeli punkt nie leży na symetralnej, to nie jest 
równo oddalony od jego końców. Niech więc punkt C  leży poza prostą m 
(rys. 1). Połączmy C  odcinkami z A  i B. Przypuśćmy, że C  leży po tej samej 
stronie prostej m co B. Wtedy odcinek AC  przecina prostą m w jakimś punkcie 
D. Teraz \AD\ =  \BD\ daje:

\AC\ =  \AD\ +  \DC\ =  \BD\ +  \DC\ > \BC\.

Czyli \AC\ 7Ć \BC\, koniec dowodu4.
Przykład 6.

W  trapez równoramienny można wpisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy 
długość wysokości tego trapezu jest średnią geometryczną długości jego pod
staw.
Przykład 7.

W  każdym prostokącie przekątne są równe.
Przykład 8.
T w i e r d z e n i e .  W  każdej grupie (G, o) istnieje dokładnie jeden element 
neutralny.
D o w ó d :  Niech (G, o) będzie grupą. Przypuśćmy, że w grupie tej e\, e<i są 
dwoma różnymi elementami neutralnymi, tzn.:

V a o e\ =  e\ o a =  a (1)
ctęG

1

V aoe2  =  e 2 o a  =  aaGG

4Twierdzenie i dowód pochodzą z podręcznika J. Anusiaka (1993, 174).

(2)
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1

ei 7̂  e2-

W  szczególności (1) jest prawdziwe dla a =  e2, czyli

2̂ 0 ci =  e\ o e2 =  e2,

zaś (2) jest prawdziwe dla b =  e 1, czyli

ei o e2 =  e2 o ei =  e\.

Z przechodniości relacji równości e\ — e2- Sprzeczność5.
Przykład 9.

Figurą wypukłą nazywamy zbiór punktów o takiej własności, że dla do
wolnych punktów A, B  należących do tego zbioru cały odcinek A B  zawiera się 
w tym zbiorze.6

Najczęściej wybieraną przeze mnie metodą pracy na zajęciach ze „Wstępu 
do matematyki” była dyskusja, w której zasadniczą rolę pełnili studenci. Ak
tywnie włączali się w rozmowę, argumentowali, prezentowali własne przykłady 
i propozycje rozwiązań, weryfikowali pomysły kolegów. Rolą moją jako pro
wadzącej było inicjowanie dyskusji, podpowiadanie możliwych jej kierunków, 
doradzanie, stawianie pomocniczych pytań.

Niejednokrotnie przed przystąpieniem do wspólnej pracy nad danym frag
mentem tekstu, studenci najpierw samodzielnie podejmowali próbę jego ana
lizy notując przy tym swoje odpowiedzi pisemnie. Taka forma pracy dawała 
studentom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, koncepcji, sposo
bów rozwiązania. Zgromadzone w ten sposób prace indywidualne były później 
przeze mnie analizowane, kontrolowane, a występujące w nich trudności i błędy 
omawiane i wyjaśniane podczas wspólnej dyskusji na kolejnych ćwiczeniach.

2.2 Wykorzystanie logiki matematycznej jako narzędzia uła
twiającego pracę nad tekstem matematycznym

W poprzednim paragrafie wymieniłam różnego rodzaju czynności stano
wiące „składowe” procesu analizy różnych rodzajów tekstu, które były wyko
nywane podczas wspólnej pracy w czasie zajęć. Niejednokrotnie zachęcałam

5Dowód twierdzenia pochodzi z wykładu dr. M. Lorensa (Uniwersytet Rzeszowski) 
z przedmiotu „Algebra” wygłoszonego do studentów II roku matematyki w roku akade
mickim 1998/1999.

6Definicja pochodzi z podręcznika M. Legutko, M. Legutko, S. Turnaua (1991, 133).



wtedy studentów, aby poszukując odpowiedzi na różne pytania dotyczące tek
stów wykorzystywali swoją wiedzę logiczną. W  niektórych sytuacjach studenci 
samodzielnie odwoływali się do niej, odkrywając korzyści z jej użycia. Stara
łam się tak organizować pracę, aby mieli oni okazję dostrzec i przekonać się 
o tym, iż aparat logiczny

• pomaga ujawnić strukturę logiczną wypowiedzi i pozwala na dostrzeżenie 
związków między językiem potocznym i językiem formalnym,

• umożliwia poprawne konstruowanie zaprzeczeń,

• umożliwia kontrolowanie równoważności danych zdań i warunków zda
niowych oraz tworzenie zdań i warunków zdaniowych równoważnych da
nym,

• ułatwia formułowanie twierdzeń odwrotnych, przeciwstawnych i odkry
wanie logicznych związków między nimi,

• pomaga tworzyć schematy dowodów twierdzeń o bardziej złożonej budo
wie logicznej,

• pozwala kontrolować poprawność kolejnych kroków w analizowanym do
wodzie,

• ułatwia przekonujące wyjaśnienie pojawiających się w czasie pracy nad 
tekstem błędów i trudności7.

Poniżej przedstawiam przykłady sytuacji z zajęć, które pokazują, w jaki 
sposób wiedza logiczna była przez nas wykorzystywana podczas analizy frag
mentów tekstów w każdym z wymienionych aspektów. Omawiając te sytuacje 
będę starała się eksponować te momenty, pytania, działania czy wnioski z na
szej wspólnej pracy, które studenci mogliby później zastosować podczas prób 
samodzielnej analizy.

a) Dokonywanie przekładu z języka naturalnego na formalny, anali
zowanie struktury logicznej tekstu

Język tekstu matematycznego ma dwa różne systemy kodowania; jeden 
wykorzystuje napisy w języku naturalnym, a drugi symbole matematyczne 
(Konior, 1998). Dlatego też korzystanie z tekstu wymaga w niektórych sy
tuacjach umiejętności przekładania na język słowny wyrażeń symbolicznych

7Na niektóre możliwości wykorzystania aparatu logicznego w analizie tekstów matema
tycznych wskazywała H. Siwek (1974).
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(odformalizowania tekstu), a innym razem dokonania formalnego przekształ
cania wyrażeń lub zdań dla nadania im „ściślejszej” formy, np. formy implika
cji, postaci zdania z jawnie wysłowionymi kwantyfikatorami (Turnau, 1990). 
Ponieważ „bez tych zabiegów rozumne uczenie się z pomocą podręcznika jest 
niemożliwe” (Krygowska, 1982), problemy związane z tłumaczeniem tekstów 
matematycznych z języka naturalnego na język formalny i odwrotnie były 
omawiane w ramach zajęć. Wykonywanie tych ćwiczeń sprawiało studentom 
wiele trudności, stąd niezbędna okazywała się moja pomoc w formie podpo
wiedzi, rady czy wskazówki. Korzystaliśmy również ze „słownika” zamieszczo
nego w książce „Logiczny wstęp do matematyki” (Turnau, 1984), w którym 
znajdziemy odpowiedniki w języku formalnym często spotykanych w tekstach 
matematycznych wyrażeń języka potocznego (m.in. takich jak „dowolny” , „ja
kiś” , „jakikolwiek” , „co najmniej” , „tylko” , „można znaleźć” ).

Przykład przedstawiony poniżej opisuje sposób, w jaki dokonywaliśmy 
przekładu: rozpoczynając od zewnętrznej struktury zdania przechodziliśmy 
do analizy krótszych fragmentów tekstu, pojedynczych wyrażeń i słów.
Chcąc zapisać w języku formalnym definicję z przykładu 1 rozpoczęliśmy od 
zastąpienia orzeczenia „nazywamy” funktorem równoważności i przekształce
nia orzecznika „ trapez” na formę ,.figura f  jest trapezem” . W  konsekwencji 
otrzymaliśmy zdanie:

Figura f  jest trapezem wtedy i tylko wtedy, gdy f  jest czworokątem 
mającym przynajmniej dwa boki równolegle.

W kolejnym kroku zwróciłam uwagę na występujące w tekście orzeczniki zło
żone „czworokąt mający” i „dwa boki równoległe” ; studenci zastąpili je ko- 
niunkcją orzeczników prostych:

Figura f  jest trapezem wtedy i tylko wtedy, gdy f  jest czworokątem 
i f  ma przynajmniej dwa boki i te boki są równolegle.

Do przeformułowania pozostało jeszcze wyrażenie „ma przynajmniej dwa bo
ki”. Jak podpowiada słownik, ma ono w języku formalnym postać „ istnieją 
x , y takie, że x  jest bokiem f  i y jest bokiem f  i x ^  y” . Po zastosowaniu się 
do tej wskazówki, studenci zapisali ostateczną postać definicji:

Figura f  jest trapezem wtedy i tylko wtedy, gdy f  jest czworokątem 
i istnieją x, y takie, że x jest bokiem f  i y jest bokiem f i x  jest 
różny od y i x jest równoległy do y.

Poprzez wykonywanie tych ćwiczeń studenci mogli uświadomić sobie, iż 
każde słowo i każdy symbol w tekście matematycznym odgrywa ważna rolę, 
zaś jego interpretacja wymaga dużej ostrożności.



Dokonanie przekładu tekstu na język formalny pozwala ujawnić strukturę 
logiczną tekstu. W  przypadku twierdzenia wyodrębnienie założenia (założeń) 
i tezy, wypowiedzenie w sposób wyraźny kwantyfikatorów (czasem ukrytych), 
uwypuklenie budowy formalnej zdania poprzez zapis symboliczny stanowi czę
sto punkt wyjścia do konstrukcji dowodu, a podczas analizy gotowego tekstu 
rozumowania, ułatwia jego zrozumienie. O prawdziwości tego wniosku mogli
śmy się przekonać pracując nad dowodem cytowanym w przykładzie 5. Stu
denci nie od razu potrafili odpowiedzieć na moje pytanie, czy obie części do
wodu, które autor wyróżnił w tekście, są potrzebne. Zachęciłam studentów, 
aby przeanalizowali najpierw tekst samego twierdzenia i dokonali jego prze- 
formułowania na język formalny. Doszli oni do wniosku, iż twierdzenie ma 
postać:

Na płaszczyźnie symetralna odcinka i zbiór wszystkich punktów 
płaszczyzny równo oddalonych od jego końców są identyczne (rów
ne).

Kiedy dwa zbiory są równe? -  to pytanie zadane przeze mnie wywołało ko
nieczność przypomnienia odpowiedniej definicji. Po dyskusji zapisaliśmy:

A  =  B  [V(# £ A=> x € B) A \/(x G B  =>• x  e A)].
X  X
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Na podstawie tego zapisu stwierdziliśmy, iż dowód twierdzenia powinien za
wierać uzasadnienie dwóch implikacji

1. dla dowolnego punktu jeśli należy on do symetralnej odcinka, to 
jest równo oddalony od końców tego odcinka,
2. dla dowolnego punktu płaszczyzny jeśli jest on równo oddalony 
od końców odcinka, to należy do symetralnej tego odcinka.

Konfrontując nasz wniosek z tym, jak prowadzone jest analizowane rozumo
wanie, dostrzegliśmy, iż zamiast drugiej ze wskazanych przez nas implikacji 
autor uzasadniania prawdziwość innej, tj. jeżeli punkt nie leży na symetralnej 
odcinka, to nie jest równo oddalony od jego końców. Jedna ze studentek wyja
śniła tę pozorną niezgodność stwierdzając, iż obie implikacje są równoważne 
na podstawie prawa transpozycji.

Zapisywanie tekstu w języku formalnym miało dla nas jeszcze jeden ważny 
cel -  było konieczne, gdy chcieliśmy przekształcać go w oparciu o prawa logiki, 
na przykład do postaci równoważnej.
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b) Formułowanie zdań równoważnych

Formułowanie zdań i warunków równoważnych danym służy niewątpliwie 
pogłębianiu rozumienia przekształcanych w ten sposób tekstów matematycz
nych. W  przypadku twierdzeń o bardziej złożonej strukturze logicznej może 
być również wykorzystane podczas konstruowania dowodów. Przekonaliśmy 
się o tym pracując nad twierdzeniem cytowanym w przykładzie 6. Dyskusja 
nad treścią tego twierdzenia doprowadziła nas do wniosku, iż ma ono postać 
równoważności pod warunkiem, tj. (p =>> (q r)), zaś jego sformułowanie w 
języku formalnym brzmi:

Jeżeli trapez jest równoramienny, to można w niego wpisać okrąg 
wtedy i tylko wtedy, gdy wysokość trapezu jest średnią geometryczną 
długości jego podstaw.

Kontynuując rozważania zapytałam studentów, jak przeprowadziliby dowód 
tego twierdzenia. Brak odpowiedzi stał się pretekstem do dyskusji o możliwo
ści wykorzystania praw tautologicznych w przekształceniu wyjściowego twier
dzenia do postaci równoważnej zawierającej twierdzenia, których sposób do
wodzenia jest nam znany. Oto jak tej „zamiany” dokonaliśmy w przypadku 
analizowanego przykładu:

1. stosując tautologię (t 43- s) [(t => s) A (s => t)] zastąpiliśmy schemat 
(p => (q O  r)) nowym, logicznie równoważnym schematem o postaci 
(P => [(q = > r ) A ( r ^ >  q)j),

2. korzystając z prawa (t => (w A s)) ((t => w) A (t => s)) przekształcili
śmy go dalej do postaci [(p =$■ (q => r)] A \p =>■ (r =>■ q)],

3. ostatecznie po zastosowaniu prawa eksportacji i importacji dla implika
cji8 otrzymaliśmy [(p A q) =>• r\ A [(p Ar)  => q\.

Twierdzenie wyjściowe mogliśmy zatem zastąpić koniunkcją dwóch twierdzeń 
w postaci implikacji:

• jeżeli trapez jest równoramienny i można w niego wpisać okrąg, to 
wysokość trapezu jest średnią geometryczną długości jego podstaw

i

• jeżeli trapez jest równoramienny i długość jego wysokości jest śred
nią geometryczną długości jego podstaw, to można w ten trapez 
wpisać okrąg.

Zob. H. Rasiowa (1975, 195).



Sformułowanie dowodów obu tych implikacji częściowo odwrotnych zakończyło 
pracę nad twierdzeniem i jego dowodem.

Jak pokazują badania (Moore, 1994), studenci często nie podejmują prób 
samodzielnego dowodzenia, bo nie wiedzą, jak rozpocząć pracę. Analiza po
wyższego przykładu i podobnych mu miała służyć po części pokonywaniu tych 
trudności.

c) Konstruowanie zaprzeczeń

Ważnym elementem pracy nad tekstem jest umiejętność konstruowania 
zaprzeczenia warunku definiującego lub twierdzenia, wykorzystywana głównie 
do znajdowania nie-desygnatów oraz kontrprzykładów. Tworząc negację zda
nia lub warunku zdaniowego powoływaliśmy się często na znane studentom 
prawa logiki, ucząc się jednocześnie, jak z nich korzystać. Zdarzały się i takie 
sytuacje, w których żadna ze znanych studentom tautologii nie znajdowała 
zastosowania. Wówczas czynność konstruowania zaprzeczenia wymagała od 
studentów wniknięcia głębiej w tekst studiowanego przykładu oraz wykorzy
stania intuicji logicznych. Odpowiednie prawo logiczne pojawiało się dopiero 
jako wniosek z dyskusji.

Fragment przedstawiony poniżej opisuje sposób, w jaki postępowaliśmy 
szukając odpowiedzi na pytanie, kiedy funkcja nie jest okresowa (zob. przy
kład 4). Studenci zastanawiali się najpierw, co znaczy: nieprawdą jest, że ist
nieje s ^  0 takie, że dla każdego x  z dziedziny funkcji /  zachodzi pewien 
warunek. Ostatecznie stwierdziliśmy, że skoro nie istnieje s ^  0 takie, że dla 
każdego x  zachodzi x  +  s G Df  i /  (x  +  s) =  f  (x), to znaczy, że jakąkolwiek 
liczbę s ^  0 weźmiemy, to istnieje x  z dziedziny funkcji takie, że koniunkcja 
jest fałszywa. Podsumowując te rozważania mogliśmy zapisać:

Funkcja f  nie jest okresowa <$■ V 3 -*[x +  s € Df  A f ( x  +  s) =  f (x)} .
s^Ox£Df

Następnym krokiem było znalezienie zaprzeczenia koniunkcji dwóch warun
ków. Część studentów zaproponowała wykorzystanie prawa de Morgana. Osta
tecznie sformułowany został zapis:

Funkcja f  nie jest okresowa V 3 [x +  s Df  V f ( x + s )  7Ł f(x)) .
sj^O x (E.Df

Dyskusję tego przykładu zakończyliśmy sformułowaniem i uzasadnieniem na
stępującego prawa rachunku kwantyfikatorów:

- i3 V (x, y) V 3 {x i U)] 5 gdzie (p (x, y) jest daną formą zdaniową.
x y X y

Umiejętności konstruowania zaprzeczeń wymagały także niektóre ćwicze
nia polegające na ocenie prawdziwości wypowiedzi. Podczas pracy nad defini-
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cją ciągu geometrycznego (zob. przykład 3) zastanawialiśmy się, czy

Jeżeli (an) jest ciągiem geometrycznym, to V an+1 > an.
neN

Przed przystąpieniem do szukania odpowiedzi zwróciłam uwagę na następu
jący fakt: mimo iż w wypowiedzi kwantyfikator ogólny w sposób jawny nie 
występuje, twierdzenie dotyczy wszystkich ciągów. Ta uwaga pomogła nam 
zastanowić się nad tym, jak należy uzasadnić wniosek studentów, iż analizo
wane zdanie jest fałszywe -  wystarczy wskazać ciąg, który jest geometryczny
1 nie spełnia warunku VneA Un+i > an (formułując ten wniosek korzystali
śmy z prawa de Morgana dla kwantyfikatorów oraz z tautologii -i (p => q) <=> 
(p A ~>q)). Podany przez studentów przykład ciągu o wyrazie ogólnym an =  ^  
okazał się być dobrym kontrprzykładem -  jest to ciąg geometryczny i, co 
sprawdziliśmy, spełnia warunek an+\ < an dla każdego n G N. Niektórzy 
zauważyli wówczas, iż -  ponieważ (-> Vneiv an+i >  an) O  {3neN an+i <  an) 
-  wystarczyło ograniczyć się do uzasadnienia na przykład nierówności <22 <  a\.

Formułowanie zaprzeczenia okazało się być niezbędną umiejętnością także 
podczas rozważań na temat twierdzeń sprzężonych, o których mowa jest w na
stępnym podpunkcie.

d) Formułowanie twierdzeń sprzężonych z danym oraz ustalanie 
związków logicznych między nimi

Umiejętność konstruowania twierdzeń sprzężonych z danym studenci mieli 
okazję doskonalić podczas pracy nad twierdzeniem cytowanym w przykła
dzie 7. Jego forma utrudniła natychmiastowe wypowiedzenie twierdzenia od
wrotnego i przeciwstawnego -  za konieczne uznaliśmy przeformułowanie twier
dzenia do postaci warunkowej, w której wyraźnie zostaną wyodrębnione zało
żenia i teza:

Jeżeli czworokąt jest prostokątem, to jego przekątne są równe.

Studenci potrafili wówczas poprawnie wypowiedzieć treść twierdzenia odwrot
nego

Jeżeli przekątne czworokąta są równe, to jest on prostokątem.

1 twierdzenia przeciwstawnego

Jeżeli przekątne czworokąta nie są równe, to nie jest on prostoką
tem.



Analizując ten przykład mogli się oni przekonać również, iż twierdzenie od
wrotne do twierdzenia prawdziwego (a takim jest omawiane) nie zawsze jest 
prawdziwe -  sformułowane twierdzenie odwrotne jest, jak ocenili studenci, 
fałszywe, gdyż w trapezie równoramiennym przekątne są równe, a nie jest on 
prostokątem.

Kwestię, czy prawdziwe jest twierdzenie przeciwstawne, pomogło nam roz
strzygnąć odwołanie się do znanego studentom prawa transpozycji. Na jego 
podstawie mogliśmy wyciągnąć wniosek, iż ocena logiczna twierdzenia danego 
i twierdzenia przeciwstawnego jest zawsze taka sama. W  szczególności, jeżeli 
wiemy, iż jedno z nich jest prawdziwe, to drugie również uznajemy za praw
dziwe bez osobnego sprawdzenia.

Do problemu twierdzeń odwrotnych i przeciwstawnych powracaliśmy jesz
cze niejednokrotnie, m. in. podczas analizy dowodów nie wprost.

e) Rozumienie tekstu dowodu matematycznego

Jak pokazuje przykład omówiony w punkcie b) tego podrozdziału, umie
jętne zastosowanie logiki matematycznej jako narzędzia w procesie czytelniczej 
analizy tekstu twierdzenia może stanowić punkt wyjścia konstrukcji dowodu. 
W  przypadku pracy nad gotowym tekstem uzasadnienia znajomość praw i re
guł logicznych ułatwia przede wszystkim jego rozumienie i służy do kontroli po
prawności. Przekonaliśmy się o tym niejednokrotnie analizując dowody twier
dzeń o bardziej złożonej strukturze logicznej, czy też rozumowania nie wprost. 
Jednym z takich dowodów apagogicznych był ten cytowany w przykładzie 8. 
Pracę nad przykładem rozpoczęliśmy, zgodnie z sugestią studentów, od prze- 
formułowania twierdzenia do postaci warunkowej, by móc wyodrębnić założe
nia i tezę:

Jeżeli e\ i e2 są elementami neutralnymi grupy (<7, o), to e\ =  e<i.
p Q

Już bardzo pobieżne zapoznanie się z tekstem dowodu ujawniło, iż mamy do 
czynienia z rozumowaniem nie wprost. Powtórna analiza tekstu pozwoliła stu
dentom odczytać schemat, według którego to rozumowanie jest prowadzone. 
Ma on postać (p A -<q) =>• q. Okazało się wówczas, iż żadna z omawianych do 
tej pory w czasie zajęć reguł wnioskowania nie miała w tym przypadku zasto
sowania. Studenci samodzielnie sprawdzili, że schemat jest regułą do
wodzenia. Dokonali tego uzasadniając, iż wyrażenie ( (pA ->q) => q) =>• (p => q) 
jest prawem logicznym.

Te rozważania nie zakończyły pracy nad przykładem, dalsza jej część po
legała na analizie kolejnych kroków dowodowych i wskazywaniu tautologii lo-
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gicznych zastosowanych w toku rozumowania. Szczegółowego omówienia wy
magało na przykład zdanie: „Z przechodniości relacji równości c\ =  . Uza
sadniając prawdziwość wniosku, który w tym zdaniu występuje, przypomnieli
śmy odpowiednie twierdzenie, tj. V (a =  b Ab =  c => a =  c)9, sprawdziliśmy,

a,b,c
iż spełnione są jego założenia i zastosowaliśmy regułę odrywania.

f) Ujawnianie i wyjaśnianie błędów i trudności związanych z rozu
mieniem tekstu matematycznego

Trudności, na które może napotkać czytelnik analizujący tekst matema
tyczny, wynikają między innymi z faktu, iż sformułowania w języku potocz
nym, albo częściowo sformalizowanym są często niejednoznaczne. Właściwe 
zinterpretowanie struktury logicznej wypowiedzi należy wówczas do czytel
nika. Przykładem takiego tekstu jest twierdzenie cytowane w przykładzie 6. 
Studenci przystępując do poszukiwania jego dowodu zastanawiali się nad stru
kturą logiczną twierdzenia. Stwierdzili, iż ma ono postać równoważności p q, 
gdzie p oznacza zdanie w trapez równoramienny można wpisać okrąg, zaś ą -  
długość wysokości trapezu jest średnią geometryczną długości jego podstaw. 
Nie komentując tego, pozwoliłam grupie kontynuować rozważania. Studenci 
zauważyli, iż opierając się na tautologii

(p <̂ > q) (p => q) A (q => p)

dowód twierdzenia wyjściowego można sprowadzić do dowodu dwóch implika
cji:
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• jeżeli w trapez równoramienny można wpisać okrąg, to długość wysokości 
trapezu jest średnią geometryczną długości jego podstaw,

• jeżeli długość wysokości trapezu jest średnią geometryczną długości jego 
podstaw, to (w tym momencie nastąpiła chwila zastanowienia, jaką po
stać w języku formalnym ma zdanie p) trapez jest równoramienny i moż
na wpisać w niego okrąg.

W  tym momencie zachęciłam studentów, aby podjęli próbę skonstruowania 
przykładu dowodzącego, iż druga z wymienionych implikacji jest fałszywa. 
Wykorzystując znane tautologie doszli oni do wniosku, iż kontrprzykładem 
musi być trapez, którego wysokość jest średnią geometryczną długości jego 
podstaw i który nie jest równoramienny lub w który nie można wpisać okręgu.

9Zob. J. Słupecki, K. Hałkowska, K. Piróg-Rzepecka (1994, 76-77).



Ten warunek spełniał trapez prostokątny o podstawach 1 cm i 2 cm oraz wy
sokości 4 cm. Podsumowując tę część pracy studenci stwierdzili, iż twierdzenie 
jest fałszywe.

Na moją prośbę jeszcze raz powróciliśmy do samego sformułowania twier
dzenia. Powtórna, bardziej wnikliwa analiza tekstu pozwoliła dostrzec inną 
możliwość jego zinterpretowania -  twierdzenie ma postać równoważności pod 
warunkiem, tj. postać (p => (q r)), gdzie tym razem p oznacza zdanie tra
pez jest równoramienny, q -  w trapez ten można wpisać okrąg, zaś r-wysokość 
trapezu jest średnią geometryczną długości jego podstaw. Być może o takie 
właśnie sformułowanie twierdzenia chodziło autorowi; możemy się tego domy
ślać skoro pierwszy z rozważanych przez nas wariantów okazał się być zdaniem 
fałszywym.

Poprzez dyskusję tego przykładu chciałam wywołać u studentów refleksję, 
iż analizując tekst matematyczny nie możemy postępować mechanicznie, ale 
w sposób uważny i krytyczny. To, iż w pracę nad twierdzeniem byli zaangażo
wani wszyscy członkowie grupy, dawało szansę, iż podczas pracy samodzielnej 
będą oni bardziej ostrożni w interpretowaniu zapisu.

Na wiedzę jednostki o pojęciu oprócz definicji składa się cały system intu
icji, obrazów i skojarzeń, który powstaje w wyniku różnego rodzaju asocjacji 
lub doświadczeń jednostki w operowaniu tym pojęciem (Zamorska, 1982). Pod
czas zajęć ze „Wstępu do matematyki” niejednokrotnie obserwowałam, jak 
studenci, odpowiadając na pytania dotyczące pojęcia znanego im ze szkoły 
średniej, korzystali ze swojej pozadefinicyjnej wiedzy o nim. W  niektórych 
sytuacjach ułatwiało to analizę tekstu definicji, innym razem prowadziło do 
błędnych wniosków. Na przykład większość ze studentów na pytanie, czy zbiór 
pusty jest figurą wypukłą (zob. przykład 9), odpowiadała negatywnie. Natych
miastowa odpowiedź niektórych mogłaby świadczyć o tym, iż formułując swoją 
opinię odwoływali się do obrazowych przedstawień, doświadczeń związanych 
z pojęciem figury wypukłej, a nie weryfikowali odpowiedzi w sposób formalny. 
Aby wyjaśnić tę kwestię, dokonaliśmy interpretacji warunku definiującego dla 
zbioru pustego, otrzymując zdanie

V ( Ą B G 0 ^ I B c 0).
A,B '

Nawet wtedy niektórzy nadal podtrzymywali swoją odpowiedź twierdząc, iż 
to, co wyraża pierwszy człon implikacji, jest niemożliwe do spełnienia. Dopiero 
odwołanie się do definicji implikacji i dostrzeżenie, że poprzednik w warunku 
definiującym jest dla zbioru pustego fałszywy, a więc cała implikacja praw
dziwa, stanowiło przekonujący argument.

Podsumowując pracę nad tym przykładem podkreśliliśmy przydatność wie
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dzy logicznej w rozstrzygnięciu „sporu” , ale także zwróciliśmy uwagę na nie
bezpieczeństwo popełnienia błędu, gdy wypowiadając się na temat pojęcia 
opieramy się na intuicji, a nie konfrontujemy tego z tekstem definicji.

2.3 Wykorzystanie tekstów matematycznych i pracy nad nimi 
do pogłębiania i utrwalania wiedzy logicznej

Analiza tekstów matematycznych wymaga niewątpliwie posiadania pod
stawowych wiadomości z zakresu logiki matematycznej. Ponieważ studenci 
zdobyli już w szkole średniej elementarną wiedzę o pojęciach i twierdzeniach 
logicznych, w czasie zajęć ze „Wstępu do matematyki” odwoływaliśmy się do 
niej. Przedstawiając w poprzednim podrozdziale przykłady sytuacji z zajęć, 
starałam się pokazać, iż studenci wielokrotnie i w różnych sytuacjach wyko
rzystywali swoje wiadomości o podstawowych pojęciach i twierdzeniach logiki. 
Pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy logicznej służyły przede wszystkim te ćwicze
nia, w których

• analizowaliśmy strukturę logiczną tekstów, starając się uświadomić sobie 
znaczenie funktorów i kwantyfikatorów występujących w zapisie,

• tłumaczyliśmy teksty definicji i twierdzeń z języka formalnego na język 
czynności lub odwrotnie,

• uzasadnialiśmy w oparciu o definicję, iż dany obiekt jest desy gnatem 
pojęcia,

• przekształcaliśmy teksty w oparciu o znane studentom prawa logiczne,

• formułowaliśmy nowe dla studentów prawa logiczne i uzasadnialiśmy, iż 
są one tautologiami,

• uczyliśmy się, jak korzystać z reguł wnioskowania.

Podczas analizy różnych tekstów często okazywało się, iż rozumienie przez 
studentów niektórych z pojęć czy twierdzeń logiki jest niepełne lub błędne. 
Szczególnie duże trudności dotyczyły rozumienia kwantyfikatorów. Przekona
łam się o tym analizując odpowiedzi studentów na pytanie, czy ciąg (0, 0, 0, . . . )  
jest geometryczny (por. przykład 3). Jeden ze studentów odpowiadał w nastę
pujący sposób:

Ciąg (0 ,0,0, . . . )  nie jest ciągiem geometrycznym, ponieważ waru
nek V an+1 =  anq jest spełniony dla każdego g € R, a więc nawet 

n£N
dla q =  0, co jest sprzeczne z definicją ciągu geometrycznego (gdyż
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tam q musi być różne od zera). Ponadto w ciągu (0,0,0, . . . )  q nie 
może być różne dla każdego wyrazu, np.:

a2 =  5 • ai, as =  10 ■ 0 2 , 04 =  3 - - 0 3 , . . .  itd.
Li

(a ponieważ kwantyfikator egzystencjalny stoi na początku warunku, 
to oznacza, że q ma być jedno dla wszystkich wyrazów -  oprócz 
pierwszego).

Student zauważył, iż w przypadku ciągu (0, 0 ,0, . . . )  warunek £Uw-i =  onq 
spełnia każda liczba rzeczywista q, co, gdyby poprawnie rozumiał znacze
nie kwantyfikatora szczegółowego, powinno pozwolić mu prawie natychmiast 
uznać badany ciąg za geometryczny. On swoją uwagę skierował na fakt, że 
q =  0 spełnia warunek VneN on+1 =  anq, co, w jego ocenie, jest niemożliwe ze 
względu na występujący w definicji warunek q =/=■ 0. Ta „sprzeczność” kazała 
mu wysnuć wniosek, iż ciąg złożony z zer jest nie-desygnatem. Drugie zda
nie cytowanej wypowiedzi sugeruje istnienie w umyśle studenta innego fałszy
wego przekonania: ponieważ kwantyfikator szczegółowy poprzedza w zapisie 
warunku definiującego kwantyfikator ogólny, to musi istnieć dokładnie jedno 
q wspólne dla wszystkich wyrazów ciągu. Porównanie zapisu poprawnej inter
pretacji warunku zdaniowego 3 X Vy a(x,  y), tj. musi istnieć x  jedno wspólne dla 
wszystkich y  takie, że a{x,y) ,  z tym, jak ten warunek rozumie student: musi 
istnieć jedno (w sensie jedynej x  wspólne dla wszystkich y takie, że a(x,y) ) ,  
pozwala na wskazanie możliwej przyczyny błędu. Dokonanie przez studenta 
pozornie nic nie znaczącego przestawienia słowa „jedno” podczas chociażby 
przyswajania treści warunku, mogło spowodować jego błędne zapamiętanie.

Odpowiedzi studentów na niektóre pytania dotyczące analizowanych tek
stów świadczyły nie tylko o braku rozumienia przez nich znaczenia kwantyfi- 
katorów, ale ujawniły również to, iż bezkrytycznie posługują się oni wymyślo
nymi przez siebie prawami i regułami logicznymi. Przykładem takiej błędnej 
reguły, z której studenci często korzystali formułując swoje uzasadnienia, była 
następująca „reguła uogólniania” 10:

—a i.a  ̂- r, gdzie a jest konkretnym elementem zbioru X.
V Q [X)

xeX

Oto cytat z pracy studentki, która argumentuje, iż wybrana przez nią funkcja 
jest parzysta (por. przykład 2):

10Stosowanie przez studentów tej błędnej reguły opisuje w swojej pracy B. Pawlik (2004), 
nazywając ją fałszywym przekonaniem „przykład-uogólnienie” .
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f (x)  =  x 2 jest parzysta, ponieważ dla x =  2, —x =  —2

/ ( - l y i  ( - 2)2= 4 } / w = / ( - a

Autorka tych słów postępuje tak, jakby uważała, że aby udowodnić spełnianie 
przez funkcję kwadratową warunku definicyjnego, w którym występuje kwan- 
tyfikator ogólny, wystarczy podać jeden przykład, który to potwierdza. Błąd 
ten może być efektem funkcjonowania w umyśle studentki fałszywego przeko
nania „dowód przez przykład” 11.

Przykłady takich indywidualnych rozwiązań studentów jak te przedsta
wione powyżej były przeze mnie wykorzystywane w działaniach ukierunko
wanych na eliminowanie błędów związanych z rozumieniem pojęć i twierdzeń 
logiki. W  czasie zajęć studenci analizowali te rozwiązania, oceniali ich popraw
ność, wyjaśniali samodzielnie lub z moją pomocą, na czym polegają błędy, i 
poprawiali je. Ten sposób pracy, w moim przekonaniu, służył dobrze pokony
waniu kryjących się za błędami trudności i nieporozumień.

W  czasie zajęć ze „Wstępu do matematyki” starałam się zwracać uwagę 
również na inny aspekt kształcenia logicznego -  ścisłość i poprawność wyra
żania myśli. Podczas formułowania wypowiedzi matematycznej ważne jest nie 
tylko znaczenie użytych słów, ale także struktura logiczna wypowiedzi (Tur- 
nau, 1990). Brak tej świadomości, pośpiech, nieuwaga sprawia, iż to, co uczeń 
mówi, jest często nieadekwatne do tego, o czym myślał. Wydaje się, iż taka 
właśnie sytuacja zdarzyła się w czasie zajęć. Na pytanie o definicję równości 
dwóch zbiorów otrzymałam od dwóch studentek następujące odpowiedzi:

• dwa zbiory są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów,
• dwa zbiory są równe, gdy jeżeli wezmę element z pierwszego zbioru, 

to musi on należeć do drugiego.

Interpretując dosłownie te stwierdzenia musielibyśmy zgodzić się, że zbiory 
A =  { 1 , 2 } ,  B =  { 3 , 4 }  (przykład podany przez prowadzącego), a także 
A =  { 1 , 2}, B =  { 1 , 2 , 3} (przykład podany przez studentów) są, w myśl 
odpowiednio pierwszej i drugiej definicji, równe, co jest oczywiście nieprawdą. 
Zachowanie studentek, których odpowiedzi przytoczyłam, podczas dyskusji 
nad tymi przykładami świadczyło o tym, iż ich rozumienie definicji jest po
prawne, tylko miały one trudności z poprawnym sformułowaniem myśli, wy
powiedzeniem się. Wydaje się, że sytuacja ta stanowiła zarówno dla nich, jak
1 całej grupy ważny moment, w którym uświadomiona została konieczność 
dbania o ścisłość i poprawność wyrażania swoich myśli.

Nazwa pochodzi z pracy B. Pawlik (2004).



3 W p ływ  zajęć na samodzielną pracę studentów

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy zasadniczy cel zajęć, jakim było 
zwiększenie kompetencji studentów w zakresie rozumienia i analizowania tek
stu matematycznego wspomaganego umiejętnym wykorzystaniem wiadomości 
z zakresu logiki, został (przynajmniej częściowo) osiągnięty, porównywałam 
prace indywidualne studentów. Do analizy wybrałam po dwa podobne zada
nia dotyczące

1. pracy nad tekstem definicji,
2. rozumienia twierdzenia i jego dowodu.

3.1 W p ływ  zajęć na rozumienie i umiejętność analizy tekstu 
definicji

Na jednych z pierwszych zajęć studenci odpowiadali pisemnie na następu
jące polecenia dotyczące tekstu definicji z przykładu 2:

a) Wskaż pojęcie definiowane.

b) Wskaż warunek definiujący.
c) Podaj zapis symboliczny warunku definiującego.
d) Podaj przykład funkcji parzystej i uzasadnij swój wybór.

e) Objaśnij, kiedy funkcja nie jest parzysta.
f) Podaj przykład obiektu, który nie spełnia definicji i uzasadnij swój wy

bór.

Uzyskane w ten sposób rozwiązania skonfrontowałam z odpowiedziami studen
tów do jednego z zadań z pierwszego kolokwium przeprowadzonego w połowie 
semestru; było ono sformułowane następująco:

D e f i n i c j a :  Funkcje /  i g są równe wtedy i tylko wtedy, gdy
mają identyczne dziedziny oraz dla każdego argumentu należącego 
do ich wspólnej dziedziny wartości obu funkcji są jednakowe.

a) Określ rodzaj definicji.
b) Wskaż definiendum.
c) Wskaż definiens.
d) Podaj zapis symboliczny warunku definiującego.
e) Sprawdź, czy funkcje f  (x) =  x3~^f^ - -r2 i g (x) =  x  — 2 są 

równe.
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f) Podaj przykład desygnatu i uzasadnij, że spełnia on definicję.
g) Objaśnij, kiedy dwie funkcje nie są równe.
i) Podaj przykład nie-desygnatu i uzasadnij, że nie spełnia on 

definicji.

Dla ułatwienia dalszych rozważań oznaczmy pierwsze z wymienionych tu 
zadań literą A, drugie -  B.

Ze względu na problematykę artykułu interesujące będą dla nas odpowiedzi 
udzielone do poleceń z punktów c), d), e), f) w zadaniu A oraz z punktów d), 
f), g), i) w zadaniu B.

Porównanie rozwiązań obu zadań było możliwe w grupie 12 osób. Mała 
liczba badanych pozwala mi jedynie na sformułowanie wniosku, iż wyniki za
warte w tabeli wskazują na postęp poczyniony przez studentów.
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Procent studentów udzielających 
poprawnej odpowiedzi

Zadanie A Zadanie B
podanie zapisu symbolicznego 42% 58%
podanie przykładu desygnatu 75% 83%
uzasadnienie wyboru desygnatu 33% 67%
skonstruowanie zaprzeczenia defi- 
niensu 17% 75%

podanie przykładu nie-desygnatu 75% 92%
uzasadnienie wyboru nie-desygnatu 8% 67%

Tabela 1.

Znaczną poprawę wyników obserwujemy w związku z umiejętnością kon
struowania zaprzeczeń -  wykorzystanie do tego celu wiedzy logicznej pozwoliło 
studentom uniknąć wielu błędów. Zdecydowanie lepiej radzili oni sobie również 
z formułowaniem uzasadnienia wyboru desygnatu i nie-desygnatu w oparciu 
o warunek definiujący lub jego negację. Największe trudności sprawiało jednak 
wciąż konstruowanie zapisu symbolicznego.

Potwierdzenie wzrostu kompetencji przynosi również wnikliwa analiza roz
wiązań cytowanych zadań przez poszczególnych studentów. Fragmenty z prac 
jednej z osób przedstawiają rysunki 2 i 3.



50 Justyna Hawro

Aetrc) & g~lLDii£tq' UuXxj k~ & JTa Ba -"Sr
n^T(Tux£~~ oia  otlaotiT/RX^ "jW^TĆ^r
Z^Ą^lAALTrlu-

■650 Ti

D A SlA S tlfc
J M r :

2,

\ i ± ^ z t - ń

f T )TZT"^

t 'T T
m X

i r V .

' M
X . . a .

« ± ± h f e
, [ IVXfelA  i '.:n T ; TT T T

V £ £>
;._l .

'T

L A4Ji_iW
JCM* n

i i i

- — +I i
“TT-

f e

: : : t x r r i i  i
XT

ffijfeU; T tu-t: [fjjuiT/UC4.I jjfaf
4—|—-f-T—p-J --j.' ' ! ! Ti  ‘ ' 1 '

-i~

A :

I I

a T W C M u
l <fAM-

R ysunek  2. Rozwiązanie zadania A.



O WYKORZYSTANIU WIEDZY LOGICZNEJ W PROCESIE ANALIZY TEKSTU 51

<<£

IhjfoJl AJUU,
x e%

3  —
O f -  /R ,

x*--f i

^C<] = v - & ,  £>o - I R /

3>i£i«^u<j x &

2 S  t  ~~ •' =
f U )

p
= 0

^ C i)  = 2  - Z - O  

| C x )- ^ U ) 1 d'
o 1

0 a
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Pewne wnioski i spostrzeżenia wynikające z porównania obu rozwiązań 
sformułujmy w punktach:

1- Chociaż studentka w zadaniu A udziela odpowiedzi na wszystkie polece
nia, to często zawierają one błędy. W  przypadku zadania B odpowiedzi
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możemy uznać za poprawne (występujące w tych rozwiązaniach niedo
statki dotyczą raczej sposobu ich sformułowania, zapisu).

2. W  zadaniu A studentka nie potrafi poprawnie odczytać logicznej struk
tury warunku definiującego funkcję parzystą z jego zapisu słownego. 
W  podanym przez nią „zapisie symbolicznym” brakuje symboli funkto- 
rów zdaniotwórczych, które wyrażałyby związek logiczny pomiędzy wy
pisanymi wyrażeniami VxeDf, ~ x  £ Df,  f  {—x) =  f  (x). O tym, jak 
studentka interpretuje treść definiensu, dowiadujemy się z odpowiedzi 
udzielonej do punktu d), gdy uzasadnia wybór desygnatu. Słowa „Po
nieważ x  £ D f  oraz —x  £ Df i f  (x) =  / ( —x) zatem . . . ” odnoszące 
się do funkcji f  (x) =  x 2, mogą świadczyć o tym, iż w opinii studentki 
warunek definicyjny ma postać:

V (x £ Df  A - X  £ Df  A /  (-ar) =  f  ( x ) ) .
X

W  przypadku zadania B zapis symboliczny jest poprawny. Został on 
w dalszej pracy wykorzystany przez studentkę do konstrukcji zaprzecze
nia.

3. Z odpowiedzi do zadania A wynika, że studentka dysponuje pewną wie
dzą na temat funkcji parzystej. Przypuszczać można jednak, iż we wska
zaniu poprawnego przykładu desygnatu i nie-desygnatu pomaga jej do
świadczenie i wiadomości o funkcji parzystej wyniesione ze szkoły śred
niej, a nie jest to wynik analizy tekstu definicji. W  zadaniu B, podając 
własny przykład desygnatu, wykorzystuje prawdopodobnie odpowiedź 
do punktu e), która „podpowiada” sposób konstrukcji. Za to dokonując 
wyboru nie-desygnatu wykazuje się sprytem, pomysłowością; potwierdza 
tym samym, iż rozumie znaczenie funktora alternatywy występującego 
w określeniu funkcji, które nie są równe.

4. Należy podkreślić fakt, iż studentka w obydwu zadaniach uzasadniając 
wybór desygnatów i nie-desygnatów odwołuje się do tekstu definicji. To, 
iż błędnie interpretuje w przypadku zadania A treść warunku definiu
jącego, wpływa na to, iż argumentacja jest niepoprawna. W  przypadku 
zadania B uzasadnienie można ocenić jako prawidłowe.

5. O braku kontroli i uwagi podczas samodzielnego formułowania wnio
sków w zadaniu A świadczy uzasadnienie wyboru nie-desygnatu funkcji 
parzystej. Z przeprowadzonego przez studentkę rozumowania można by 
wnioskować, że według niej w przypadku funkcji /  (x) =  x 3 spełniony 
jest warunek \/xeDf f  (x) ^  f  (—x), co oczywiście nie jest prawdą.



3.2 W pływ  zajęć na umiejętność analizy twierdzenia i jego 
dowodu

Czytanie tekstów dowodów czy też tworzenie własnych argumentacji to 
procesy złożone, składające się przynajmniej z kilku elementów. Niewątpliwie 
obie te czynności wymagają analizy samego twierdzenia, a zwłaszcza uświa
domienia sobie jego budowy logicznej, i refleksji, jak wyniki tej analizy mogą 
wpływać na konstrukcję dowodu. Dlaczego na ten etap pracy nad dowodem 
matematycznym chciałabym zwrócić szczególną uwagę rozważając kwestię 
skuteczności stosowanych podczas zajęć zabiegów i postępu poczynionego 
przez studentów? Wyjaśnienie jest następujące: Tę część zajęć, która poświę
cona była pracy nad tekstami dowodów, rozpoczęliśmy od omówienia przy
kładu 5. Przed przystąpieniem do wspólnej dyskusji studenci zostali popro
szeni o samodzielne jego przeanalizowanie i zanotowanie na papierze wszelkich 
uwag. Jak wynikało z pisemnych wypowiedzi (i co potwierdziła późniejsza roz
mowa ze studentami w czasie zajęć) żaden z członków grupy nie zastanawiał się 
nad treścią twierdzenia i ogólnym schematem dowodu. Cały wysiłek był skie
rowany na ocenę poprawności kolejnych kroków w dowodzie. Tylko jedna stu
dentka dokonała pewnego rodzaju „krytycznej oceny” czytanego fragmentu, 
zastanawiając się nad koniecznością występowania w dowodzie obu części. Oto 
cytat z jej pracy:

Można się zastanawiać czy wystarczy zaznaczyć pierwszą część do
wodu, by uzasadnić fakt, czyli że C leży na symetralnej m, czy 
całość tekstu. Domyślam się jednak, że całość, by w pełni pokazać, 
że w innym przypadku twierdzenie nie jest prawdziwe, co wydawać 
się może oczywiste.

Jak wynika z jej słów, nie znajduje ona w pełni przekonującego argumentu 
rozpraszającego wątpliwości.

Zapoznanie się z wypowiedziami indywidualnymi studentów do przykładu 
5 pozwoliło mi uświadomić sobie, iż podczas wspólnej pracy nad tekstami 
dowodów powinnam

• zwracać ich uwagę na konieczność poprzedzenia analizy samego rozu
mowania analizą tekstu twierdzenia, a w tym uzmysłowienia sobie jego 
budowy logicznej,

• uczyć, jak wykorzystywać wnioski z analizy struktury logicznej twier
dzenia do analizy struktury dowodu lub tworzenia jego schematu.

Czy po zakończeniu zajęć studenci, pracując już samodzielnie nad tekstem 
dowodu, starali się najpierw zrozumieć samo twierdzenie, wyodrębnić jego
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postać logiczną, a później z tego skorzystać do analizy struktury dowodu? 
Odpowiedź na to pytanie była możliwa po analizie odpowiedzi udzielonych 
przez nich do jednego z zadań z egzaminu przeprowadzonego po zakończeniu 
zajęć. Miało ono następującą treść:

Przeprowadź analizę następującego dowodu:

T w i e r d z e n i e :  Niech E  będzie punktem leżącym wewnątrz rów- 
noległoboku A B C D , przez który poprowadzono proste równoległe 
do boków, dzielące równoległobok na cztery równoległoboki. Punkt 
E  leży na przekątnej A C  wtedy i tylko wtedy, gdy dwa „małe” 
równoległoboki zawierające wierzchołki B  i D  mają równe pola.

D o w ó d :  Jeśli E  jest punktem przekątnej AC  (rys. 4), to z 
oczywistego przystawania trójkątów mamy

P e f d g  =  P l a c  d ~ P l a e g ~ P l e c  f  — P l a b c ~ P l a m e ~ P l e n c  =  P e m b n  •

Przypuśćmy teraz, że E  nie należy do AC. Niech np. E  leży we
wnątrz trójkąta A B C  (rys. 5). Wówczas odcinek równoległy do B C  
i przechodzący przez E  przecina odcinek AC  w pewnym punkcie 
E '. Z pierwszej części dowodu wynika, że PE'fdg' — Pe'mbn'- Po
nieważ Pefdg >  P e'fdg' 1 Pe'mbn' >  Pembni to PEfdg 7̂  Pembn-

1. Powiedz, z jakich dwóch zasadniczych części ten dowód powi
nien się składać. Czy występują one w powyższym dowodzie? 
Jeżeli tak, wskaż je.

2. Dokonaj szczegółowych uzupełnień w powyższym rozumowa
niu.

3. W  treści dowodu występuje skrót „np.” Czym należałoby uzu
pełnić dowód po usunięciu tego skrótu?12

Ze względu na interesujące mnie pytanie, analizie poddałam przedstawione 
przez studentów rozwiązania do punktu 1) z zadania. Każda z 18 osób piszą
cych egzamin podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytania tam zawarte.

12D o opracowania zadania wykorzystano zadanie 242 ze zbioru M. Małek (1993, 38, 138- 
139).



W  większości prac (około 67%) studenci prawidłowo odczytali strukturę lo
giczną twierdzenia -  ma ono postać równoważności pod warunkiem, a następ
nie, korzystając z tautologii, przekształcili je do postaci równoważnej. Osta
tecznie doszli do wniosku, iż dowód powinien zawierać uzasadnienie dwóch 
implikacji, których założenia mają postać koniunkcji. Tak postępowały au
torki prac, których fragmenty przedstawione są na rysunkach 6 i 7.
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R ysunek  7. Fragment I rozwiązania przedstawionego przez studentkę B.
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Od tego miejsca odpowiedzi obu studentek różnią się między sobą. 
Studentka A poprawnie wskazuje w cytowanym tekście dowodu te jego 

fragmenty, które stanowią uzasadnienie dla pierwszej i drugiej z wyróżnionych 
przez nią implikacji (rys. 8).

R ysun ek  8. Fragment II rozwiązania przedstawionego przez studentkę A.

Studentka A i autorzy prac, którzy przedstawiają podobne rozwiązanie, 
właściwie interpretują twierdzenie, swoją wiedzę logiczną wykorzystują do 
przekształcenia go do postaci, z której łatwo odczytać, jak dowód powinien 
przebiegać. Potrafią ocenić w sposób prawidłowy, czy przedstawione rozumo
wanie stanowi kompletny dowód.

Studentka B stwierdziła natomiast, iż przedstawione rozumowanie zawie
rało tylko dowód pierwszej z wyróżnionych przez nią implikacji (a więc 
(r Ap) => q); podjęła próbę samodzielnego skonstruowania uzasadnienia bra
kującej części (rys. 9).

ii . oiaoJl*- * r C M iStobssLoCL̂  f> i'D rOuX̂ L fv>lą.
E f e t  UćfCyu* Ąji

f";
1T jputokt E  tertj <- paeUfe^j‘ ^ ■
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&(ct> ~ EFC "

R ysun ek  9. Fragment II rozwiązania przedstawionego przez studentkę B.

Uczyniła to po tym, jak szczegółowo przeanalizowała cały dowód, a więc 
także i ten fragment, który zawiera rozumowanie nie wprost i jest dowodem 
drugiej implikacji. Czy studentka zastanawiała się nad tym, czego ta część



dotyczy? Być może, w opinii studentki, przedstawia ona inny sposób uzasad
nienia pierwszej implikacji? Na te pytania w pracy nie znajdujemy odpowiedzi.

Kilku studentów formułuje taki sam wniosek o niekompletności analizowa
nego dowodu, jak studentka B.

Około jednej trzeciej wszystkich prac stanowią takie, w których studenci 
nie dokonując żadnej analizy formułują od razu wniosek podobny do tego, jaki 
w swojej pracy zawarł student C; odpowiedź udzieloną przez tego studenta 
przedstawia rysunek 10.

J  *t - r '  /  . /  ,■ r  , i ,  r  r
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Wydaje się, że autor tej odpowiedzi stosuje pewien zapamiętany (w wyniku 
wcześniejszych doświadczeń) schemat postępowania, ale nie do końca rozumie 
jego podstawy logiczne. Być może trudności studenta wynikają z faktu, iż 
nie potrafi on w sposób samodzielny dokonać formalizacji sytuacji opisanej 
w zadaniu. Formalizacja ta jest niezbędna, gdy chcemy posługiwać się w dalszej 
pracy wiadomościami z logiki13.

4 Spostrzeżenia i wnioski

Realizując zajęcia ze „Wstępu do matematyki” starałam się kształcić umie
jętności studentów w zakresie rozumienia i analizy logicznej tekstów mate
matycznych i zastosowania w tej pracy aparatu logicznego. Mnogość i róż
norodność przedstawionych w opracowaniu przykładów sytuacji, w których 
wykorzystywaliśmy wiedzę logiczną, potwierdza, iż stanowi ona niezbędne i 
użyteczne narzędzie do pracy nad tekstem matematycznym. W  czasie ćwiczeń 
odwoływaliśmy się do niej przede wszystkim w toku analizy logicznej wypo
wiedzi matematycznych i konstruowania ich przekładu z języka naturalnego

Na ten problem zwracała uwagę H. Siwek (1974) analizując trudności uczniów związane 
z rozumieniem pojęcia implikacji.

R ysunek 10. Rozwiązanie przedstawione przez studenta C.



na język formalny. Te zabiegi służyły pogłębianiu rozumienia definicji, twier
dzeń i dowodów oraz umożliwiały wykonywanie formalnych operacji na tych 
tekstach. Logika matematyczna stanowiła dla nas również podstawę, do której 
mogliśmy się odwołać, gdy chcieliśmy wyjaśnić błędy czy wątpliwości.

Analiza tekstów matematycznych pozwoliła z jednej strony na ujawnienie 
trudności i błędów studentów w zakresie rozumienia pojęć logiki i stosowa
nia jej twierdzeń, z drugiej zaś poprzez swój bogaty materiał przykładowy 
umożliwiła pogłębienie i utrwalenie tej wiedzy. Wszystkie te działania zwią
zane z pracą nad fragmentami tekstów łączył jeszcze jeden wspólny cel —  
kształcenie umiejętności ścisłego i poprawnego wyrażania myśli.

Formułując wnioski dotyczące roli zajęć w kształceniu u studentów umie
jętności samodzielnej pracy nad tekstem matematycznym chciałabym zwrócić 
uwagę na kilka kwestii:

1. Jak pokazują wyniki analizy prac indywidualnych studentów, postęp 
(czasem nawet znaczny) w umiejętności dokonywania analizy logicznej 
tekstu matematycznego i wykorzystania jej wyników do formułowania 
odpowiedzi na różne pytania dostrzegamy u części z nich. Studenci lepiej 
rozumieją formalny język matematyki użyty w sformułowaniach defini
cji i twierdzeń i wykorzystują go do tworzenia i uzasadniania przykła
dów. Umieją także stosować prawa logiki do konstruowania zaprzeczeń 
oraz równoważnościowego przekształcania tekstu. Wielu podając przy
kład nie-desygnatu pojęcia i uzasadniając, iż nie spełnia on warunku de
finiującego, odwołuje się do skonstruowanej wcześniej negacji definiensu. 
Świadczyć to może o rozumieniu celowości zabiegu, jakim jest tworzenie 
zaprzeczenia. Błędy, które niektórzy studenci nadal popełniają, dotyczą 
głównie formułowania zapisu symbolicznego.

Problemy związane z rozumieniem dowodu matematycznego okazują się 
być tymi, które sprawiają studentom większe trudności. Nie chodzi tutaj 
o analizę kolejnych inferencji i uzupełnianie luk w rozumowaniu, ale o 
brak umiejętności spojrzenia całościowego na schemat dowodu i jego po
równanie z treścią twierdzenia. W  pracach indywidualnych niektórych 
osób nie znajdujemy żadnych zapisów, które potwierdzałyby, iż anali
zowali tekst twierdzenia. Wnioski, które formułują na temat tego, jak 
powinien przebiegać dowód, są prawdopodobnie wynikiem zapamiętania 
pewnych schematów postępowania. Świadczy to, iż wiedza, którą zdobyli 
w czasie zajęć, ma dla nich jeszcze zbyt formalny i oderwany charakter. 
Inną grupę tworzą ci studenci, którym trudność sprawia odnalezienie w 
analizowanym rozumowaniu elementów schematu dowodu, który wcze
śniej, poprzez formalizację twierdzenia i zastosowanie wiedzy logicznej,
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samodzielnie skonstruowali. Są w końcu osoby, które, o czym świadczą 
ich odpowiedzi, prawidłowo rozumieją tekst twierdzenia i jego dowodu. 
Wydaje się, że wiedzą oni, czemu służyć może analiza struktury logicz
nej tekstu twierdzenia, i umieją to wykorzystać do analizy schematu do
wodu. Fakt, iż stanowią oni mniejszą część grupy, świadczyć może o tym, 
że problemy analizy tekstów dowodu matematycznego i zastosowania w 
tym procesie wiedzy logicznej są dla studentów trudne, a kształcenie w 
tym zakresie powinno trwać dłużej.

2. Można przypuszczać, iż udział studentów w zajęciach ze „Wstępu do ma
tematyki” przyczynił się do dokonania przez niektórych z nich postępu, 
o którym mowa w punkcie 1. Trudno jednak stwierdzić, na ile postęp 
ów był efektem przeprowadzonych ćwiczeń. Na jego dokonanie mogły 
mieć wpływ także inne czynniki, jak chociażby to, iż studenci podda
wani byli kształceniu matematycznemu także na innych przedmiotach. 
Poznawali tam nowe definicje, twierdzenia i ich dowody oraz uczyli się 
wykorzystywać je do rozwiązywania zadań.

3. Można czynić zarzut z tego, iż do oceny postępu dokonanego przez stu
dentów wykorzystałam zadania podobne do tych, które rozwiązywane 
były w czasie zajęć. Warto jednak podkreślić, iż to podobieństwo doty
czyło rodzaju zabiegów dokonywanych na tekście. Same teksty różniły 
się między sobą budową logiczną lub formą i językiem użytym do ich 
zapisu i w związku z tym wymagały za każdym razem zastosowania in
dywidualnego podejścia.

4. Sytuacja, w której przebiega autentyczna, samodzielna praca z tekstem, 
to taka, w której czytający sam podejmuje decyzje o rodzaju podejmo
wanych zabiegów. Czy studenci znajdując się w takiej sytuacji otwartej 
korzystaliby z doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie 
zajęć? Na to pytanie nie pozwalają nam odpowiedzieć zastosowane za
dania „kontrolne” , gdyż zawarte w nich polecenia zostały sformułowane 
przez nauczyciela.

5. Turnau (1984) twierdzi, iż „opanowanie logiki jako narzędzia w aktyw
ności matematycznej wymaga stałego doskonalenia umiejętności operowania 
tym narzędziem. Jest więc niezbędne, by student świadomie starał się korzy
stać z nabytych wiadomości w całym okresie studiów na wszystkich przed
miotach” . Można więc rzec, że zajęcia ze „Wstępu do matematyki” stanowiły 
dla studentów dopiero przygotowanie, podstawę do rozwoju kompetencji w 
tym aspekcie, dały wskazówki, jak z tej wiedzy logicznej korzystać podczas 
samodzielnej pracy nad tekstem matematycznym.
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About using the logical knowledge in the process 
of analysing of mathematical texts

S u m m a r y

Individual work with a mathematical text is one of basic forms of acquisition, 
complement, extension and consolidation of the knowledge, especially for stu
dents of mathematics (Konior, 1998). The skills of reading of a mathematical 
text are not developed voluntarily, but they should be improved into an inten
tional way. The aim of conducting by me the “Introduction to Mathematics” 
classes was to develop the ability to analyse mathematical text in the formal -  
logical aspect in students just starting their studies at the university. During 
classes, I was making efforts to put into practice the conception of using ele
mentary logical knowledge as the tool, which facilitates the work on the texts 
of definitions, theorems and proofs. In this article I am trying both to present 
situations from classes, which illustrate in what way the logic apparatus was 
used for the analysis of mathematical texts by me and my students and to 
find the answer for the question, if the classes had influence on the increase in 
students’ competences in understanding and analysing mathematical texts.


