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Rozwiązania wybranych zadań dotyczących 
pojęcia funkcji -  badania diagnostyczne 
nauczycieli matematyki i kandydatów 

na nauczycieli matematyki1

1 Wprowadzenie

Pojęcie funkcji jest podstawowym pojęciem matematyki i matematyki 
szkolnej. Zrozumienie tego fundamentalnego pojęcia oraz jego własności uła
twia rozwój wielu umiejętności matematycznych na kolejnych etapach kształ
cenia.

W  sposób szczególny podkreśla się nie tylko werbalne opanowanie defini- 
cji pojęcia funkcji, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności posługiwania 
się nim w toku rozwiązywania problemów, gdyż -  jak mówi B. Stachurska -  
„ ...jest to warunkiem uczenia matematyki żywej, warunkiem widzenia mate
matyki w wielu problemach, z którymi może się zetknąć uczeń oraz widzenia 
możliwości stosowania pojęć w samej matematyce oraz poza nią” (Stachurska, 
1985, s. 41).

1 Tekst jest zmodyfikowana wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej 28 wrze
śnia 2004 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Promotorem pracy była prof, dr hab. Maria Korcz z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a jej recenzentami prof, dr hab. Gustaw Treliński z Akademii Świę
tokrzyskiej w Kielcach i prof, dr hab. Magdalena Jaroszewska z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.



Przygotowana przeze mnie rozprawa włącza się w nurt badań nad rozwią
zywaniem zadań i podejmuje problem rozwiązywania zadań typowych oraz 
zadań o kontekście realistycznym dotyczących pojęcia funkcji.

W części teoretycznej pracy przeprowadzona została wnikliwa analiza li
teratury przedmiotu. Dość szeroko omawiane zagadnienia związane z błędami 
zostały wykorzystane m.in. do ustalenia kategoryzacji błędów, które pojawiły 
się w pracach respondentów oraz do wskazania hipotetycznych przyczyn ich 
występowania. Studium literatury pozwoliło także rozwinąć pewien system 
pojęć, niezbędny do formułowania celów pracy, opisu i prezentacji badań oraz 
przedstawienia ich wyników.

W części badawczej rozprawy określono cele badań, metody i techniki ba
dawcze, przedstawiono narzędzia badawcze oraz opisano przebieg badań. Wiele 
uwagi poświęcono szczegółowej analizie (ilościowej i jakościowej) błędów po
pełnianych przez badanych.

2 Założenia metodologiczne badań

Cele przeprowadzonych przeze mnie badań były następujące:

1. Próba ustalenia, czy i jakie braki występują w podstawowych wiadomo
ściach i umiejętnościach nauczycieli i kandydatów na nauczycieli mate
matyki dotyczących pojęcia funkcji.

2. Opis trudności związanych z wykorzystaniem wiadomości dotyczących 
pojęcia funkcji do budowania modelu matematycznego.

3. Wskazanie hipotetycznych przyczyn trudności i błędów w rozwiązywaniu 
zadań.

Oprócz wyżej wymienionych celów można wskazać także cel praktyczny oma
wianych badań, mianowicie:

4. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą stanowić podstawę do:

• uzupełnienia programów nauczania,
• uzupełnienia podręczników szkolnych nowymi typami zadań,
• refleksji nad kierunkami zmian w sposobie kształcenia nauczycieli.

Dla wyznaczenia jednoznacznego kierunku realizacji postawionych celów 
sformułowałam następujące pytania badawcze: 1

1. Jak nauczyciele matematyki i studenci -  kandydaci na nauczycieli opa
nowali elementarne wiadomości i umiejętności dotyczące pojęcia funkcji?
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Przyjmuję, że na elementarne wiadomości i umiejętności dotyczące po
jęcia funkcji składają się:

a) umiejętności ogólne, takie jak:
l.a.l. Umiejętność poprawnego korzystania z definicji przy rozwiązy

waniu zadań.
l.a.2. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem symbolicz

nym.
l.a.3. Umiejętność uzasadniania udzielonych odpowiedzi.

b) umiejętności szczegółowe -  bezpośrednio związane z pojęciem funk
cji, mianowicie:

l.b .l. Znajomość definicji funkcji oraz m.in.: miejsca zerowego, funk
cji monofonicznej.

l.b.2. Umiejętność wykonywania wykresu funkcji do sytuacji opisanej 
wzorem.

l.b.3. Umiejętność odczytywania informacji o funkcji z jej wykresu 
lub wzoru.

2. Jak nauczyciele matematyki i studenci -  kandydaci na nauczycieli wyko
rzystują opanowane wiadomości do rozwiązywania zadań o kontekstach 
realistycznych?
O umiejętności stosowania matematyki mogą świadczyć:

2.1. Umiejętność interpretacji opisanej sytuacji rzeczywistej.
2.2. Umiejętność budowania modelu matematycznego
2.3. Umiejętność posługiwania się zbudowanym modelem matematycz

nym.
2.4. Przeprowadzanie weryfikacji otrzymanego rozwiązania (uwzględnia

jąc kontekst zadania).

Typy przeprowadzonych badań, zastosowane w nich metody i techniki ba
dawcze, a także wykorzystane narzędzia badawcze oraz zebrane materiały do
datkowe przedstawia tabela 1.

Przedstawione w pracy badania o charakterze diagnostycznym (Nowak, 
1981, s. 113) przeprow adziłam  w śród studentów  Wydziału Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizujących 
program, którego zaliczenie uprawnia do nauczania w szkole na wszystkich 
poziomach kształcenia. Zostały nimi objęte osoby z III i V roku studiów. 
Drugą grupę badawczą stanowili nauczyciele m atem atyki z pełnymi
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kwalifikacjami do nauczania tego przedmiotu, będący słuchaczami Studium 
Podyplomowego. Ogółem badaniami objęto 138 studentów i 58 nauczycieli.
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Typ
badań

Metody
badań2

Techniki
badawcze2

Narzędzia
badawcze

Dodatkowe
materiały

Badania
rozpoznawcze3

analiza
dokumentów

analiza
ilościowa

jakościowa

zestawy 
zadań -  

cz. I i cz. II

spontaniczne 
wypowiedzi 
badanych -  

forma pisemna
Badania

kliniczne4
sondaż wywiad zestaw zadań nagrania na taśmie 

magnetofonowej i videoobserwacja obserwacja
Tabela 1.

W badaniach rozpoznawczych -  narzędzie badaw cze stanowił zestaw 
zadań podzielony na dwie części. Pierwsza część zawierała 19 zadań, których 
celem było sprawdzenie podstawowych wiadomości dotyczących pojęcia funk
cji i pojęć z nim związanych. Druga, która miała sprawdzić umiejętność ope
ratywnego posługiwania się omawianym pojęciem, składała się z 7 zadań, o 
tematyce dotyczącej zarówno „czystej matematyki” , jak i sytuacji z życia 
codziennego.

Zadania do testu wybrałam biorąc pod uwagę następujące elementy:

a) typ zadań;

b) sprawności i umiejętności dotyczące zagadnień badanego obszaru;

c) treści kształcenia dotyczące pojęcia funkcji znajdujące się w podstawie 
programowej (Podstawa programowa, 1999), (Podstawa programowa, 
2001).

Po sprawdzeniu prac osób badanych, dokonałam kategoryzacji błędów  
występujących w poszczególnych zadaniach. Teoretyczna analiza literatury do
starczyła wiele informacji na temat błędów popełnianych przez uczniów w pro
cesie rozwiązywania przez nich zadań matematycznych (różne typy błędów, 
ich hipotetyczne przyczyny). Omówione tam podziały błędów mają charakter 
ogólny i żadnego z nich nie można było w całości zastosować do opracowania 
materiału faktograficznego na temat błędów zebranego w moich badaniach.

2Łobocki M.: 1996, Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych, w: Problemy Studiów 
Nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

3Konarzewski K.: 2000, Jak uprawiać badania oświatowe -  metodologia praktyczna, WSiP 
S.A., Warszawa.

4Brzeziński J.: 1980, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.



Dla czytelnej prezentacji i uwzględnienia wielu różnych aspektów błędów za
obserwowanych w badaniach dokonałam ich następującej kategoryzacji:

a) Błędy specyficzne -  występujące w zadaniach pewnego typu (tu mowa 
o zadaniach dotyczących pojęcia funkcji i pojęć z nim związanych).

b) Błędy ogólne -  występujące w różnych zadaniach niezależnie od ich 
treści.

Błędy specyficzne:

1. Błędy związane z definicją.

1.1. Błędy związane z rozumieniem definicji5.
1.1.1. Błędy związane z podaniem definicji pojęcia.
1.1.2. Błędy związane z wyborem definicji spośród kilku podanych 

zdań.
1.1.3. Błędy związane z wyróżnianiem w danym zbiorze takich obiek

tów, które są przykładami desygnatów pojęcia.
1.1.4. Błędy związane z wyjaśnieniem, dlaczego wskazany obiekt nie 

jest przykładem pojęcia.
1.1.5. Błędy związane ze znajdowaniem i poprawianiem podanego 

błędu.
1.2. Błędy dotyczące umiejętności stosowania definicji w rozwiązywaniu 

zadań.
1.2.1. Błędy związane z korzystaniem wprost z definicji.
1.2.2. Błędy dotyczące warunków definicyjnych.

1.2.2.1. Badany nie sprawdza warunków definicyjnych.
1.2.2.2. Badany podaje złe warunki definicyjne lub je pomija.

2. Błędy związane z językiem matematyki.

2.1 Błędy związane z symbolami6.
2.1.1. Błędy dotyczące symboli teorii mnogości7.
2.1.2. Błędy dotyczące symboli analizy matematycznej.
2.1.3. Błędy związane z zapisem symbolicznym sformułowań zapisa

nych słownie.
2.2. Błędy związane ze słowami.

5( l . l .i .) Podział zaczerpnięty z (Dyrszlag, 1978).
6(2.i.) Podział zaczerpnięty z (Turnau, 1990, s. 58).
7(2.1.i.) Podział zaczerpnięty z (Krygowska, 1977b, s. 33).
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2.2.1. Błędy związane z doformalizowaniem tekstu.
2.2.2. Brak uzasadnień udzielonych odpowiedzi.

2.3. Błędy związane z wykresami.
2.3.1 Błędy związane z opisaniem danego wykresu funkcji odpowied

nim wzorem.
2.3.2. Błędy związane z dokonaniem analizy związków między wykre

sem i wzorem funkcji.
2.3.3. Błędy związane z odczytywaniem informacji z wykresu:

2.3.3.1. Błędy związane z odczytywaniem dziedziny funkcji.
2.3.3.2. Błędy związane z odczytywaniem zbioru wartości i prze- 

ciwdziedziny.
2.3.3.3. Błędy związane z odczytywaniem miejsc zerowych.
2.3.3.4. Błędy związane z odczytywaniem własności funkcji, które 

można ilustrować na wykresie.

3. Błędy związane z przekształcaniem wykresów funkcji.

Błędy ogólne:

A. Błędy zdegenerowanego formalizmu.
B. Błędy logiczne.

Bi. Nie dostrzeganie sprzeczności.
B2. Błędy związane z operowaniem przeczeniem „NIE” .

C. Błędy związane z powierzchownym uświadamianiem sobie treści zadania 
i sformułowanych w nim poleceń.

3 Analiza błędów popełnianych przez badanych w 
rozwiązywanych przez nich zadaniach -  przykład

Analiza rozwiązań poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z wyżej 
przedstawioną kategoryzacją błędów, według następującego schematu:

1. Kategoria błędu.
2. Treść zadania.
3. Wyniki poszczególnych zadań.
4. Przykłady błędów występujących w danych zadaniach.
5. Podsumowanie.
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Poniżej prezentuję analizę jednego z zadań -  test. cz. I. 
Ad 1. Kategoria błędu.
Błędy związane z podaniem definicji funkcji 
Ad 2. Treść zadania.
Podaj definicję funkcji.
Ad 3. Wyniki zadania.

III rok V  rok

Popr odp 
85%

Nauczyciele

Zla odp Brak odp 
4% 2%

Poprodp 
94%

Ad 4- Przykłady błędnych sformułowań definicji funkcji.

III rok -  studenci matematyki:

a n i)  „Funkcją działającą ze zb. X  w Y nazywamy przyporządkowanie, które 
elementowi x  € X  przyporządskowuje dokładnie jeden element ze zb. 
Y .”

b ///)  „Odwzorowanie, które każdemu argumentowi przyporządkowuje okre
śloną wartość.”

cn i)  „Funkcja jest to przyporządkowanie, które przyporządkowuje argumen
tom funkcji odpowiednie wartości funkcji.”

d/ / / )  „Funkcją nazywamy odwzorowanie pewnego zbioru X  w zbiór Y .”
e ///)  „Funkcja jest to pewne przyporządkowanie.”
fn i)  „Funkcja jest to pewne przyporządkowanie, które pewnemu elementowi 

z jednego zbioru przyporządkowuje element z drugiego zbioru.”
gn i)  „Funkcja jest to przyporządkowanie elementowi ze zbioru X  elementu 

ze zbioru Y .”



f  : X  Y
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h/ / / )  „Funkcją nazywamy dowolne przyporządkowanie przyporządkowujące 
każdemu elementowi ze zbioru argumentów dokładnie jeden element ze 
zbioru wartości.”

i i i i ) „Funkcją nazywamy wykres o równaniu y =  ax +  b gdzie y jest zazna
czone na osi rzędnych, a r  na odciętych; para (x, y) jest parą uporząd
kowaną. Współczynnik a nazywamy współczynnikiem prostej.”

h u )  »Nie pamiętam.”

V rok -  studenci matematyki:

a,y) „Funkcją nazywamy przekształcenie /  : D  —► X  gdzie D  jest dziedziną 
funkcji / . ”

by) „Funkcją nazywamy przyporządkowanie elementów ze zbioru X  elemen
tom ze zbioru Y; X  -  zbiór wartości funkcji, Y  -  zbiór argumentów 
funkcji.”

cy) „Funkcja jest to odwzorowanie przyporządkowujące różnym argumen
tom funkcji różne wartości funkcji”

dy) „Funkcją /  działającą ze zbioru X  w Y  nazywamy dowolne przypo
rządkowanie, które każdemu elementowi zbioru X  przyporządkowuje co 
najwyżej jeden element ze zbioru Y .”

ey) „Funkcja -  odwzorowanie przyporządkowujące każdemu punktowi pew
nego zbioru X  pewien punkt zbioru Y .”

Nauczyciele:

aat) „Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie elementów zbioru Y  ele
mentom zbioru X ,  gdzie jednemu elementowi zbioru X  przyporządko
wujemy dokładnie jeden element zbioru Y .”

b/v) „Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie, które każdemu elemen
towi z jednego zbioru przyporządkowuje jeden element z drugiego zbio
ru.



Cjv) „Funkcja jest to przyporządkowanie jednoznaczne. Każdemu argumen
towi przyporządkowujemy dokładnie jedną wartość z drugiego zbioru.”

djv) „Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie jednego elementu x  ze 
zbioru X , że każdemu elementowi x  ze zbioru X  odpowiada jeden i tylko 
jeden y ze zbioru Y\”

Ad 5. Podsumowanie.
W każdej z badanych grup ponad 70% badanych poprawnie podało defini

cję funkcji. Jednak pozostałe osoby, albo błędnie sformułowały definicję albo 
nie podały jej wcale.

Funkcja jako przyporządkowanie to (jedyna) znana większości badanych 
definicja tego pojęcia. Nie jest ona ścisła, gdyż korzysta z pojęcia przyporząd
kowania, które nie jest definiowane i nie jest terminem pierwotnym (Przyjem- 
ski, 1972). Jest to więc definicja, odwołująca się do intuicji. W  języku polskim 
„przyporządkować” znaczy „połączyć co z czym” 8. Zatem przyporządkowa
nie można utożsamiać z tworzeniem par, czyli z budowaniem pewnej relacji 
(Ehrenfeucht, Stande, 1976).

Oczekiwałam, że w pracach pojawi się nie tylko definicja funkcji znana 
ze szkoły podstawowej czy średniej, ale że badani podadzą również definicję 
funkcji jako relacji jednoznacznej, zbioru par itp9. Tylko jedna osoba spróbo
wała zdefiniować funkcję jako relację, jednak zrobiła to błędnie {cyt.: Funkcja 
to relacja, której każdemu elementowi jej dziedziny przyporządkowany jest co 
najwyżej jeden element zbioru je j wartości).

Po analizie podręczników dla szkoły wyższej można stwierdzić, że moje 
oczekiwania były bezpodstawne, gdyż wiedzę dotyczącą pojęcia funkcji na 
poziomie akademickim już od lat buduje się w oparciu o następującą definicję 
(Cichoń, Kubiaczyk, Sikorska, Waszak, 1999, s. 36)

Niech X  i Y  oznaczają dowolne zbiory niepuste. Odwzorowaniem określo
nym w zbiorze X  o wartościach ze zbioru Y  nazywamy przyporządkowanie 
(pewną metodą) każdemu elementowi x  € Xjakiegoś elementu y G Y . Zapi
szemy t o f : X  —> Y, gdzie f  jest symbolem tego odwzorowania. Odwzorowanie, 
dla którego każdemu x  £ X  przyporządkowano dokładnie jeden y G Y  nazy
wamy funkcją.

Przykłady błędnie podanych definicji mogą świadczyć, że nie wszyscy ba
dani rozumieją pojęcie funkcji. Trudności jakie wpływają na niepoprawne sfor
mułowanie definicji dotyczą przede wszystkim warunku definicyjnego, który 
jest koniunkcją dwóch warunków, mianowicie:
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8Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
9Różne definicje funkcji Czytelnik znajdzie w (Gucewicz-Sawicka, 1982, s. 193).
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—  Dla każdego i £ l ,

—  Istnieje dokładnie jeden element y € Y.

W błędnie podanych definicjach pominięto albo:

a) warunek 1., np.: a // /)  Funkcją działającą ze zb. X  w Y  nazywamy przy
porządkowanie, które elementowi x  € X  przyporządkowuje dokładnie 
jeden element ze zb. Y.

b) warunek 2., np.: b / / / )  „Odwzorowanie, które każdemu argumentowi 
przyporządkowuje określoną wartość.”

c) oba warunki definicji, np.: by) Funkcją nazywamy przyporządkowanie 
elementów ze zbioru X  elementom ze zbioru Y.

W  kilku pracach znalazłam także stwierdzenia typu: „Nie p a m ię ta m Można 
zatem przypuszczać , że była to podstawowa przyczyna, dla której 20% ba
danych studentów III roku, 5% V roku i 2% nauczycieli w ogóle nie podało 
definicji funkcji.

Na koniec zwrócę uwagę na używane przez badanych w „definicjach funkcji” 
sformułowania :

-  „...dowolne przyporządkowanie przyporządkowujące każdemu elemen
towi....” ;

-  „...to przyporządkowanie, które przyporządkowuje...” ;

-  „...odwzorowanie przyporządkowujące...” ;

-  „...przyporządkowanie jednego elementu x  ze zbioru X , że każdemu ele
mentowi z...” ,

-  „...to pewne przyporządkowanie, które pewnemu elementowi...” .

Powyższe fragmenty wypowiedzi mogą świadczyć o nieporadności w stosowa
niu określeń matematycznych, a także o niedokładnym ich rozumieniu.

4 Analiza trudności w stosowaniu matematyki w 
rozwiązywaniu zadań —  przykład

Test -  cz. II., zawierał 7 zadań, w tym:

—  zadania -  zastosowania matematyki;

—  zadania -  zwykłe zastosowanie teorii.



Poszczególne etapy wyróżnione w procesie stosowania matematyki -  stanowią 
„część składową” metody zaproponowanej przez G.Trelińskiego (1995, s. 22) 
do rozwiązywania zadań tekstowych (zwanej metodą symulacji). Metoda ta 
(i jej różne wersje stworzone na własny użytek) będą elementem bazowym 
podczas analizowania rozwiązań zadań z testu cz.II.

Schemat analizy błędów popełnianych przez badanych w rozwiązaniach 
zadań był następujący:

1. Treść zadania.
2. Wyniki poszczególnych zadań.
3. Przykłady błędów występujących w rozwiązaniach.
4. Analiza błędów w kontekście metody symulacji.
5. Podsumowanie.

Poniżej prezentuję analizę jednego z zadań -  test. cz.II.

Ad 1. Treść zadania.
Na poniższym rysunku przedstawiono długość kolejki po obiad w stołówce 

studenckiej w różnych godzinach. Wydawanie obiadu rozpoczęło się o 1300, a 
skończyło o 1340. W  ciągu minuty wydaje się 20 obiadów.

a) Ilu studentów dołączyło do kolejki między 1310 a 1320?
b) W  jakim tempie powiększyła się kolejka między 1300 a 1305?
c) Co wydarzyło się pięć po trzynastej?
d) Student X stanął w kolejce o 1320. O której dostał obiad?
e) Co działo się między 1325a 1335?
f) Co działo się między 1335a 1340?
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Ad 2. Wyniki

Ad 3. Przykłady błędów występujących w danym zadaniu.
Poniższa tabela przedstawia przykłady błędnych odpowiedzi i uwagi doty

czące hipotetycznych przyczyn ich udzielania.

Lp. Przykłady błędnych odpowiedzi 
udzielonych na poszczególne pytania

Uwagi dotyczące hipotetycz
nych przyczyn udzielania błę
dnych odpowiedzi

ai • 0
• Nikt nie doszedł do kolejki
• Ani jeden, bo od 13.05 do 13.25 liczba 
osób w kolejce nie zmieniła się i wynosiła 
200

analiza kształtu wykresu

a2 • 150
bi • i3.io-i3.oo -  io ~  5 stud/min złe odczytanie godziny
b2 • Od 13.00 do 13.05 było 50 studentów

• 0-50
• Do stołówki dotarło 50 studentów
• O 50 osób

analiza kształtu wykresu, a nie sy
tuacji, którą przedstawia

b3 • Kolejka wzrosła o 30 osób na min (bo 20 
obiadów wydawano + 10 osób które cze
kały dalej)
• 150 studentów doszło; 30 stud /  1 min

badany nie wziął pod uwagę, 
że kolejka powiększa się tylko o 
osoby, które nie zostały obsłużone 
w danym czasie

Tabela 2. (Ciąg dalszy na następnej stronie.)
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b4 • Uczniów przybywało jednostajnie
• Proporcjonalnie do liczby studentów
• Proporcjonalnie —  płynny przepływ

wypowiedzi ogólne

Cl • Jednocześnie przyszło 170 osób i wydano 
2 0  obiadów
• Do stołówki przybyło jednocześnie 200 
studentów

nadmierna dynamika sytuacji

C2 • Przybyło więcej studentów
• Nie rozumiem pytania

odpowiedzi ogólne

d • 13:29
• 13:40
• (N) 13:25
• 13:20

ei • Nikt nie doszedł ze studentów
• 200 — 100 =  100 Liczba studentów zma
lała o  100. Nikt nie przyszedł dodatkowo
• Zmniejszała się liczba studentów otrzy
mujących obiad, nie przybywali nowi stu
denci.
• Kolejka malała -  nie docierali studenci
• Liczba oczekujących studentów spadła z 
2 0 0  do 1 0 0

• 1 0 0  studentów zostało obsłużonych

analiza tylko kształtu wykresu; 
wykres w dół —  liczba osób w ko
lejce zaczęła maleć i nikt nie do
szedł

©2 • Liczba studentów malała odpowiedź ogólna, z której nie 
wynika tok myślenia; stwierdzenie 
faktu w oparciu o kształt wykresu

C3 • W  większym stopniu ilość studentów w 
kolejce malała

odpowiedzi „odniesieniowe”

e4 • Nie rozumiem pytania.
fi • Szybciej wydawano obiad

• Jeszcze mniej osób dochodziło do kolejki, 
wszyscy dostali obiad

odpowiedzi „odniesieniowe”

f2 • Kolejka stawała się krótsza o ^  =  
1 0  osób/m inutę

źle odczytane dane z wykresu

f3 • Liczba studentów w kolejce zmniejszyła 
się.
• Kończyła się kolejka
• Nie rozumiem pytania.

odpowiedzi ogólne

Tabela 2. (Ciąg dalszy z poprzedniej strony.)
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Ad 4- Analiza błędów w aspekcie metody symulacji.

Schemat A (rysunek obok) przedstawia „drogę” mo
gącą prowadzić do poprawnego rozwiązania omawianego 
zadania.

MS -  zbudowanie modelu symulacyjnego w tym przy
padku polegało albo na wyobrażeniu sobie sytuacji przed
stawionej w zadaniu, albo (szczególnie gdyby zadanie to 
rozwiązywali uczniowie np. trzeciej klasy gimnazjum) na 
„odegraniu przez uczniów scenki” pt.: Wydawanie obia
dów w stołówce -  Rysunek 1.

Badanie modelu symulacyjnego dotyczy zaobserwowania, jak zmienia się 
liczba osób w kolejce jeśli:

a. tyle samo osób otrzymuje obiad ile dochodzi do kolejki;

b. więcej osób otrzymuje obiad niż dochodzi do kolejki;
c. mniej osób otrzymuje obiad niż dochodzi do kolejki.

Model symulacyjny może prowadzić od razu do rozwiązania zadania lub 
być tylko jego wstępnym przygotowaniem. Wykonanie wykresów do opisa
nych sytuacji (a., b., c.) może być też podstawą do sformułowania zadania 
odwrotnego10 do danego. Rozwiązywanie zadań i zadań do nich odwrotnych 
ma istotny wpływ na prawidłowe i efektywne kształcenie matematyczne, szcze
gólnie jeżeli chodzi o wiedzę o charakterze operatywnym.

10Zadanie (ćwiczenie) odwrotne — jeden z sześciu typów ćwiczeń podanych przez H. Siwek 
(Siwek, 1998, s. 95) (patrz także (Krygowska, 1977a, s. 103-109)).



Jako podstawowe przyczyny mogące mieć wpływ na pojawienie się błęd
nych odpowiedzi można wyróżnić:

• niezbudowanie modelu symulacyjnego — Schemat B;
• zbudowanie modelu symulacyjnego, jednak:

— brak badania tego modelu oraz uwzględnienia dalszych etapów me
tody —  Schemat C;

— pominięcie wniosków wynikających z badania modelu podczas od
powiedzi na pytania —  Schemat D.

Rozwiązania wybranych zadań dotyczących pojęcia funkcji 287

Schemat B Schemat C Schemat D

Ad 5. Podsumowanie

Na podstawie analiz prac osób badanych można stwierdzić, że stosun
kowo duża liczba błędnych odpowiedzi (szczególnie wśród studentów III roku i 
nauczycieli) wynika z braku umiejętności interpretowania funkcji jako „struk
tury dynamicznej” , przedstawiającej różnego rodzaju zmiany zachodzące w 
czasie. Świadczy o tym przede wszystkim liczba błędnych odpowiedzi udzie
lona na pytanie a) (35%, 20%, 60%).Osoby te najczęściej stwierdzały, że żaden 
student nie dojdzie do kolejki. Próby wyjaśnienia tego faktu zostały potwier
dzone przez badania kliniczne. Wyjaśnienie jest następujące:

„Analiza kształtu samego wykresu prowadzi do wnioskowania: dla 
każdego argumentu należącego do przedziału (13.10, 13.20) wartość 
funkcji jest taka sama, a więc jest to funkcja stała. W  związku z 
tym, że nie nastąpiła żadna zmiana, do kolejki nikt nie doszedł.”



Około (40%, 35%, 50%) badanych błędnie odpowiedziało na pytanie b ). 
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było najprawdopodobniej (o czym 
świadczą także wypowiedzi osób badanych indywidualnie) nierozumienie py
tania w jakim tempie...?
Bq i11 Nie znam definicji tempa; nie rozumiem co to znaczy: w jakim tempie.

Ciekawe, a jednocześnie zastanawiające były sytuacje, kiedy niektórzy ba
dani odpowiadając na pytanie b ) stwierdzali, że nie znają, nie rozumieją po
jęcia tempa, a udzielając odpowiedzi na pytanie np.: e) mówili:
Bg: tempo wydawania obiadów jest ciągle takie samo.

Takie wypowiedzi mogą świadczyć o rozumieniu danego pojęcia tylko na 
poziomie intuicyjnym, a nie abstrakcyjnym. Badany potrafi posługiwać się nim 
w kontekście wypowiedzi. Równie dobrze mógłby zamiast wyrazu „tempo” 
użyć innego słowa bliskoznacznego. Problem pojawia się, jeżeli badany musi 
dokonać analizy pewnego zjawiska (pewnej sytuacji) ze szczególnym położe
niem nacisku na dane pojęcie.

Osoby, które w ogóle nie rozwiązały omawianego zadania, być może mo
głyby podpisać się pod następującym stwierdzeniem:

Big: Nie mam trudności z odczytywaniem wykresów, ale jak dla mnie to 
zadanie jest bardzo trudne.

5 Wnioski z badań

Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie kategoryzacji pojawiają
cych się błędów12 dotyczących podstawowych zagadnień związanych z poję
ciem funkcji.

Prezentowana w pracy analiza rozwiązań poszczególnych zadań pozwala 
na wskazanie trzech grup wniosków:

• Wnioski szczegółowe, które dotyczą zagadnień bezpośrednio związanych 
z pojęciem funkcji;

• Wnioski ogólne, które dotyczą zagadnień związanych z procesem kształ
cenia w ogóle, a nie tylko kształtowania pojęcia funkcji;

• Wnioski dotyczące realizacji celu praktycznego.

Poniżej zamieszczam tylko niektóre wnioski z analizy badanych prac13. Ko
lejność prezentowania wniosków odpowiada kolejności wcześniej postawionych 
pytań badawczych.

11 Bi -  oznacza wypowiedź osoby włączonej do badań klinicznych. Symbol * =  1,2,3,... to 
numer pod jakim wypowiedzi danej osoby zostały zarejestrowane na taśmie video.

12 Wyszczególnione kategorie błędów znajdują się na stronach 277-278.
13Wszystkie sformułowane przeze mnie wnioski czytelnicy znajdą w rozprawie doktorskiej.
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5.1 Wnioski szczegółowe

Jak badani korzystają z definicji przy rozwiązywaniu zadań?
Analiza wyników przeprowadzonych badań upoważnia do sformułowania 

wniosku, że wiedza dotycząca zagadnień związanych z pojęciem funkcji jest 
powierzchowna. W  sposób szczególny świadczą o tym błędnie rozwiązane za
dania, przy rozwiązywaniu których należało skorzystać z definicji.
W  jakim stopniu badani opanowali umiejętność wykonywania wy
kresu funkcji do sytuacji opisanej wzorem?

Wyniki uzyskane podczas analizy rozwiązań zadań dotyczących pracy na 
wykresach lub wykresach i wzorach funkcji jednocześnie pozwalają stwierdzić, 
że zadania tego typu sprawiają trudności ankietowanym ze wszystkich bada
nych grup. Należy także podkreślić, że na błędne rozwiązania poszczególnych 
zadań wpływ miało m.in.:

• niestaranne wykonywanie wykresów;
• posługiwanie się wyłącznie „tabelką” w celu wykonania wykresu dowol

nej funkcji.

W  jakim stopniu badani opanowali umiejętność poprawnego po
sługiwania się językiem symbolicznym?

Zebrane materiały wskazują na trudności badanych w posługiwaniu się 
językiem symbolicznym. Analizując dokumenty pod kątem umiejętności sto
sowania języka symbolicznego, można wyróżnić:

• błędy zdegenerowanego formalizmu;

• błędy świadczące o nieumiejętności:

— zapisywania za pomocą symboli sformułowań przedstawionych sło
wnie;.

— interpretowania zapisu symbolicznego;
— posługiwania się zapisem symbolicznym.

W  jakim stopniu badani opanowali umiejętność uzasadniania udzie
lonych odpowiedzi?

Badania wykazały, że dużą trudność stanowi dla ankietowanych uzasad
nianie udzielonych odpowiedzi. Może to świadczyć o przypadkowości pojawia
jących się odpowiedzi lub o nierozumieniu danego zagadnienia.

Jak badani interpretują sytuacje rzeczywiste opisane w zadaniach o 
kontekście realistycznym?



Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani często nie rozumieją 
lub rozumieją tylko intuicyjnie pojęcia i sformułowania używane w języku po
tocznym. Takie rozumienie utrudniało, a niejednokrotnie uniemożliwiało pra
widłową interpretację sytuacji rzeczywistej opisanej w zadaniu o kontekście 
realistycznym. Do istotnych pojęć i sformułowań, które z jednej strony były 
kluczowe dla rozwiązania poszczególnych zadań, a z drugiej (co wynikało z 
notatek badanych) były niezrozumiane przez część ankietowanych, należy za
liczyć:

• tempo,
• przeciętny wiek dzieci,
• przebyty dystans,
• prędkość, przyspieszenie,
• maksymalna prędkość.

Analiza zebranych materiałów ujawniła także luki w wiedzy dotyczącej przede 
wszystkim jednostek, w jakich wyraża się np. prędkość, znajomości wzoru na 
obliczanie prędkości, itp.

W  jakim stopniu badani opanowali umiejętność budowania modelu 
matematycznego?

Materiały dostarczone przez respondentów, a także zastosowane metody 
badań umożliwiły w wielu przypadkach odtworzenie przebiegu procesu rozwią
zywania poszczególnych zadań. Analiza dokumentów pozwoliła określić najczę
ściej pojawiające się trudności związane z tym, że badani:

• nie budują modelu symulacyjnego w celu wykonania wstępnej analizy 
zadania;

• konstruują model matematyczny w oderwaniu od sytuacji przedstawio
nej w zadaniu;

• nie dostrzegają różnicy między zmienną zależną i niezależną (np.: czas 
zależy od drogi, czy droga od czasu);

• nie potrafią zbudować modelu matematycznego (błędnie budują lub nie 
budują);

• nie potrafią skonstruować wykresu zależności podanych w zadaniu (błęd
nie konstruują lub nie konstruują).

Jak badani posługują się zbudowanym modelem matematycznym?
Wiele prac osób badanych świadczyło o nieumiejętności:
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• korzystania ze zbudowanego modelu matematycznego;

• interpretacji uzyskanych wyników w sytuacjach rzeczywistych.

Jak badani przeprowadzają weryfikację otrzymanego rozwiązania z 
uwzględnieniem kontekstu zadania?

Znaczna część błędnych wyników —  efektów pracy nad zadaniem, została 
podana przez badanych jako poprawne, gdyż ankietowani:

• nie mają nawyku sprawdzania efektów swojej pracy;

• nie podejmują prób poszukiwania innych rozwiązań.

Jakie były inne przyczyny, które powodowały błędy lub uniemożli
wiały poprawne rozwiązanie zadań?

Podczas analizy prac osób badanych wyłoniło się jeszcze wiele innych błę
dów, nie związanych bezpośrednio z pojęciem funkcji. Do stosunkowo często 
występujących można zaliczyć:

• błędne rozwiązywanie:

— nierówności kwadratowych,
— równań i nierówności wymiernych,

• błędy rachunkowe (łącznie z dzieleniem przez 0);

• błędne stosowanie praw logiki (reguły negowania implikacji);

• brak rozumienia treści polecenia;

• nieuwzględnianie warunków wynikających z treści zadania, zarówno gdy 
są jawnie podane w treści, jak i gdy rozwiązujący musi je sam wyszcze
gólnić;

• odpowiadanie na inne pytanie, niż zapisane w treści zadania.

5.2 Wnioski ogólne

Podsumowując wyniki zebranego materiału empirycznego oraz analizy li
teratury przedmiotu, można sformułować kilka ogólnych wniosków.

1. Wprowadzanie na kolejnych etapach kształcenia (począwszy od I klasy 
gimnazjum) zagadnień związanych z pojęciem funkcji ma na celu coraz 
lepsze rozumienie samego pojęcia; tj. rozumienie go na coraz wyższym 
poziomie oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się nim w różnych
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sytuacjach zadaniowych. Analizując zebrane materiały można przypusz
czać, że cel ten nie zostaje osiągany ani w procesie kształcenia na pozio
mie średnim, ani też studia wyższe (matematyczne) niejednokrotnie nie 
korygują wymienionych deficytów w zakresie rozumienia pojęcia funkcji. 
Zarówno studenci jak i czynni nauczyciele matematyki większość za
dań rozwiązali na tym samym poziomie, a ilość poprawnych odpowiedzi 
udzielonych w poszczególnych zadaniach nie przekraczała 50%.
Można zatem stwierdzić, że u wielu osób pojęcie funkcji zostało niewy
starczająco ukształtowane i w dalszym procesie nauczania i uczenia się 
nie dochodzi do reorganizacji obrazu pojęcia funkcji. Mała liczba po
prawnie rozwiązanych zadań wymagających zastosowania wiadomości z 
omawianego zakresu, a nie tylko jej odtworzenia, może świadczyć o tym, 
że zarówno samo pojęcie funkcji jak i zagadnienia z nim związane nie 
zostały należycie ukształtowane.

2. Programy nauczania konstruowane są zgodnie z zasadą spiralnego na
uczania; pojęcia na kolejnych poziomach kształcenia ujmowane są z innej 
perspektywy, ich znaczenie rozszerza się, naruszając tym samym (dotych
czasową, istniejącą) równowagę struktur poznawczych14.

U wielu badanych zakłócony był lub w ogóle nie wystąpił proces ako- 
modacji15 nowych treści i umiejętności dotyczących omawianych zagad
nień. Przejawami tego mogą być pojawiające się błędy zdegenerowanego 
formalizmu, np.: stosowanie niewłaściwych analogii, automatyczne sto
sowanie schematów postępowania, których zastosowanie w danej sytu
acji było błędem. Zabiegi dydaktyczne nastawione przede wszystkim na 
przekazywanie gotowych algorytmów przyczyniają się do całkowitej bez 
radności ankietowanych w przypadku zapomnienia metody rozwiązywa
nia poszczególnych typów zadań.

3. Badani do rozwiązywania zadań stosują wiadomości i umiejętności zdo
byte w trakcie wstępnego etapu kształtowania omawianego pojęcia. Np. 
wykres funkcji liniowej (która w procesie kształcenia jest poznawana jako 
pierwsza) wykonuje się w oparciu o tabelkę funkcyjną, w związku z tym 
wykres każdej innej funkcji można sporządzić w podobny sposób.

Można zatem stwierdzić, że trwałe ślady pamięciowe powstają w wyniku 
pierwszych doświadczeń, po czym następuje pewnego rodzaju „uodpor
nienie wiedzy” na jakiekolwiek późniejsze modyfikacje. Wiedzę zdoby
waną na kolejnych poziomach kształcenia stanowią często izolowane in-

14Patrz: (Nowak, 1989, s 60, Piaget, 1981).
15Patrz (Krygowska, 1977a, s. 87), (Piaget, 1981).
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formacje, które nie tworzą struktury przedmiotu, jakim jest matematyka.

4. Posiadane wiadomości są często mało elastyczne. Np. do rozwiązywania 
zadań dotyczących optymalizacji stosuje się w szkole na ogół rachunek 
pochodnych. Mimo iż badani byli uprzedzeni, że mogą posługiwać się 
tylko metodami elementarnymi do badania ekstremum funkcji kwadrato
wej , wykorzystywali pochodną. Inaczej wielu z nich nie potrafiło zadania 
rozwiązać

5. Badani nie mają nawyku interpretowania i sprawdzania efektów swojej 
pracy. „Rzut oka wstecz” i spraw dzenie, „czy dane rozwiązanie jest tu 
możliwe” przyczyniłoby się do tego, że wiele z przedstawionych błędów 
„nie ujrzałoby światła dziennego” . Z drugiej strony, należy sądzić, że 
gdyby ankietowani sprawdzali efekty pracy z jednoczesną refleksją nad 
rozwiązaniem, więcej byłoby poprawnie rozwiązanych zadań.

6. Wyniki moich badań potwierdzają wniosek sformułowany przez G. Tre
lińskiego (1985, s. 118) „... badani nie są przygotowani do matematyzo- 
wania rozważanej sytuacji. Ich umiejętności w tym zakresie są znikome. 
Charakteryzuje je ubóstwo heurystyk i pomysłów, nieodzwierciedlanie w 
opisie elementów formalnych i fizycznych, nieudolne wydzielanie zmien
nych, nieudolne opisywanie zjawisk oraz nieporadność w stosowaniu po
jęć matematyki” .

Jak wynika z powyższych wypowiedzi, wskazane przeze mnie problemy 
były już poruszane. Jest to niepokojące, ponieważ przez ponad 30 lat16 sytu
acja dotycząca przygotowania matematycznego studentów -  kandydatów na 
nauczycieli matematyki niewiele się zmieniła. Nadal więc istnieje pilna po
trzeba zajęcia się pogłębianiem, poszerzaniem i uzupełnianiem wiedzy kandy
datów na nauczycieli z zakresu matematyki szkolnej.

5.3 Wnioski dotyczące realizacji celu praktycznego

Podsumowując dotychczas przedstawione uwagi wynikające z analizy lite
ratury przedmiotu oraz zebranych materiałów badawczych można sformułować 
kilka postulatów dotyczących uzupełnienia programów nauczania oraz pod
ręczników szkolnych nowymi typami zadań, a także refleksji nad kierunkami 
zmian w sposobie kształcenia nauczycieli.

1. Większy nacisk należy p o łoży ć  na rozwijanie podstawowych aktyw
ności matematycznych (w szczególności: definiowanie, interpretację

16Badania G.Trelińskiego były prowadzone w latach 1977-1979.



nowych definicji i racjonalne ich używanie). Mając na uwadze fakt, 
że obraz matematyki, jaki nauczyciel wyniósł ze studiów, przenoszony 
jest do szkół, wprowadzając nowe (lub utrwalając poznane wcześniej) 
definicje należy uwzględnić różne typy ćwiczeń, wskazane zarówno 
w procesie opracowywania definicji oraz podczas kontroli rozu
mienia danego pojęcia.

2. Jedną z podstawowych zasad dydaktycznych jest zasada kontrastowania. 
Analiza podręczników (nie przedstawiana w tej pracy) oraz wyniki ba
dań wskazują na stosunkowo rzadkie stosowanie tej zasady w procesie 
nauczania. Zasada ta dotyczy zarówno konstruowania przykładów jaki i 
kontrprzykładów. Kontrastowanie w przypadku definicji powinno doty
czyć poszczególnych czynników koniunkcji tworzącej definiens. Każdy z 
warunków zostanie w ten sposób wyraźnie wskazany i utrwalony. Warto 
w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Z. Krygowskiej, która podkreśla 
rolę kontrastowania w procesie kształcenia. Mianowicie, „Kontrastowa
nie —  to środek szczególnie mocny i skuteczny przy eliminowaniu błę
dów” (Krygowska, 1977a, s. 110, Nowak, 1989, s. 266-267).

3. Przeprowadzone badania wykazały, że uzasadnianie odpowiedzi nie jest 
mocną stroną ankietowanych. Należałoby zadbać o to, aby odpowied
nie zadania zamieszczone w podręcznikach i zbiorach ćwiczeń uzupełnić 
poleceniem „Odpowiedź uzasadnij” oraz przyzwyczajać nauczycieli do 
zadawania pytania „Dlaczego?” . Istotę takich zabiegów dydaktycznych 
podkreśla W. Nowak (1989, s. 207): „Sprawne i racjonalne argu
mentowanie stanowi podstawę intelektualną w rozwijaniu różnych 
aktywności, związanych przede wszystkim z definiowaniem i dowo
dzeniem.

4. W  procesie kształcenia matematycznego, a w szczególności w procesie 
rozumienia pojęć matematycznych istotną rolę odgrywa wykorzystanie 
różnych typów zadań odwrotnych. Terminu „odwracalności” używa 
się w dydaktyce, gdy czynności wykonywane są dwukierunkowo, np.: od 
wzoru do wykresu i od wykresu do wzoru.
Sprawa ta wiąże się z ogólniejszym problemem przyswajania przez 
uczniów twierdzeń w postaci równości tylko w jednym kierunku (np.: 
wzory skróconego mnożenia). Aby problem ten minimalizować, należy od 
początku tego typu wzory zapisywać i odczytywać w dwóch kierunkach 
oraz równolegle je w obu kierunkach stosować (to samo dotyczy zadań 
odwrotnych) (Dyrszlag, 1978).
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6 Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność dokonania istot
nych zmian w sposobie kształcenia nauczycieli matematyki.

Obecnie często na zajęciach wpaja się formalistyczne przekonanie, że cała 
treść pojęcia ogranicza się do jego definicji wyrażonej w języku symbolicznym. 
„Gdy na to nałożymy zbyt zaawansowane ujęcie materiału, u słabych studen
tów blokuje się dochodzenie do głębokiego rozumienia pojęć co, obok prezen
towania struktur formalnych, jest równie ważnym (jeśli nie najważniejszym) 
składnikiem kształcenia nauczycieli” (Semadeni, 2002, s. 43). Konsekwencją 
formalistycznego ujmowania matematyki jest wymóg posługiwania się wyłącz
nie definicją pojęcia, a w rzeczywistości sprowadza się to niejednokrotnie do 
reprodukowania zapamiętanej definicji oraz poznania najprostszych przykła
dów jej użycia, do których wystarczą manipulacje symbolami; „co gorsza, jest 
to później przenoszone do szkół, zgodnie z obrazem, jaki nauczyciel wyniósł 
ze studiów.”

Podobne poglądy, w ramach swojego modelu inteligencji, przedstawił R. 
Skemp (1982, s. 281-288), koncentrując się na problemie komunikowania i od
bioru idei matematycznych. Zwraca on uwagę na fakt, że dzieci nie mające 
ukształtowanych odpowiednich pojęć w strukturach głębokich17 uczą się ma
nipulowania obiektami zastępczymi: pustymi symbolami, etykietkami bez za
wartości, uchwytami nie doczepionymi do niczego. Przykładami takich etykiet 
bez zawartości mogą być m.in.: pojęcia, które traktowano jako idee głębokie, 
ale w wyniku zmian programowych zastąpiono je ich modelami formalnymi. 
Na przykład, idee głębokie „funkcja” i „ciąg” zastąpiono ich modelami w teorii 
mnogości. Miało to poprawić nauczanie, ale okazało się, że bez odpowiednich 
idei głębokich pojęcia te pozbawione były interpretacji, stały się „uchwytami” 
nie doczepionymi do niczego (Skemp, 1982).

Edukacja m atem atyczna w ogóle, a edukacja przyszłych nauczycieli w 
szczególności nie m oże sprow adzać się tylko do instrum entalnego na
uczania i rozum ienia. Powinna ona opierać się przede wszystkim na relacyj
nym typie uczenia się i rozumienia, co umożliwi właściwe kształtowanie idei 
głębokich oraz dostarczy integrującego obrazu matematyki18.

17Działać w płaszczyźnie struktur głębokich —  to używać sensownie pojęć matematycz
nych i ich związków w celu znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące tych pojęć lub 
przedmiotów realnych, do których te pojęcia mogą być zastosowane.

18 „Integrujący obraz matematyki, to taki, w którym aksjomaty, twierdzenia, defincje, 
ogólne pojęcia i własności sterują interpretacją i użyciem bardziej specjalnych pojęć i pro
cedur” —  (Fischbein E., Muzicant B.: 2002, Richard Skemp and his conception of relational 
and instrumental understanding, w: Semadeni, 2002, s. 43-44)
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