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pojęć matematycznych na przykładzie 

bezwzględnej wartości liczby rzeczywistej1

Problem rozumienia i właściwego kształtowania pojęć matematycznych 
jest z punktu widzenia nauczania zagadnieniem szczególnej wagi. Poświęca 
się mu wiele badań, w których m. in. poszukuje się przyczyn trudności w 
nauczaniu i uczeniu się matematyki. Moja praca dotyczy również tej proble
matyki. Jak zwraca uwagę Z. Krygowska2, Rozumienie przez uczniów pojęć 
matematycznych i umiejętność posługiwania się nimi w toku rozwiązywania 
problemów — to jeden z najważniejszych celów nauczania matematyki.

Do napisania pracy skłoniły mnie doświadczenia zdobyte podczas prowa
dzenia zajęć ze studentami pierwszego roku matematyki Akademii Pedago
gicznej w Krakowie oraz praca z uczniami gimnazjum w kole matematycznym. 
Wielu obserwowanych przeze mnie studentów napotykało na duże trudności 
związane z posługiwaniem się pojęciami z zakresu analizy matematycznej po
znanymi już wcześniej w szkole. Duża grupa osób posiadała błędne przeświad
czenia dotyczące różnych pojęć matematycznych, a w tym pojęcia wartości

1Tekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej 30 stycz
nia 2006 roku na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotorem pracy był dr hab. Bogdan J. No- 
wecki, profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a jej recenzentami dr hab. Maciej Kla- 
kla, profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie i dr hab. Edward Tutaj z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

2Krygowska, Z.: 1977, Zarys dydaktyki matematyki. Część 3, Wydawnictwa Szkolne i Pe
dagogiczne, Warszawa.



bezwzględnej liczby rzeczywistej, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały 
im uzyskiwanie pozytywnych wyników nauczania.

Główne cele mojej pracy można ująć następująco:

• zidentyfikowanie obrazu pojęcia3 wartości bezwzględnej liczby rzeczywi
stej, posiadanego przez osoby o różnym doświadczeniu matematycznym 
(uczniowie gimnazjum, liceum oraz studenci matematyki);

• identyfikacja charakterystycznych błędów i określenie źródeł trudności 
związanych z rozumieniem i posługiwaniem się pojęciem wartości bez
względnej liczby rzeczywistej.
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Dodatkowym celem badań, który zrodził się w wyniku moich refleksji nad 
wynikami pracy uczniów i studentów nad zadaniami dotyczącymi wartości 
bezwzględnej, było:

• opracowanie zestawu zagadnień, które mogą stać się podstawą do bu
dowania zadań, pozwalających na kształtowanie i rozwijanie rozumienia 
oraz ewentualne korygowanie błędnych przekonań, dotyczących pojęcia 
wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej, na różnych poziomach kształ
cenia matematycznego.

3por.: Tall, D.: 1986, Using the computer as am environment for building and testing 
mathematical concepts: A Tribute to Richard Skemp, Papers in Honour of Richard Skemp, 
Warwick, 21-36;
Tall, D.: 1989, Concept Images, Computers, and Curriculum Change, For the Learning of 
Mathematics 9, 37-42;
Tall, D., Vinner, S.: 1981, Concept Image and Concept Definition in mathematics, with 
particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169; 
Vinner, S.: 1991, The role of definition in the teaching and learning of mathematics, Advanced 
Mathematical Thinking (red. D. Tall), Kluwer, Dordrecht, 65-81;
Vinner, S.: 2004, Concept Images and Concept Definitions — Intuitions and Inhibitions, 
publikacja internetowa;
Sierpińska, A.: 1985, O niektórych pojęciach w uczeniu się pojęcia granicy —  na podstawie 
studium przypadku, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka 
Matematyki 4, 107-167;
Sierpińska, A.: 1988, Pojęcie przeszkody epistemologicznej w nauczaniu matematyki, Rocz
niki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 8, 103-153; 
Bugajska-Jaszczołt, B.: 2001, O rozumieniu pojęcia kresu zbioru ograniczonego przez uczniów 
liceum, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 
23, 51-93;
Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badania rozumienia pojęć matematycznych 
kształtowanych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru 
ograniczonego), CD ROM, XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki.
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W badaniach brały udział osoby z trzech szczebli kształcenia matematycz
nego. Byli to uczniowie gimnazjum, uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz 
studenci kierunku matematyka. Wśród nich znalazło się:

• 10 uczniów gimnazjum;
• 29 uczniów liceum;
• 102 absolwentów szkół średnich przyjętych na pierwszy rok studiów na 

kierunek matematyka w Akademii Pedagogicznej w Krakowie;
• 310 studentów matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz
• 36 studentów matematyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie.

Prowadząc badania stosowałam trzy podstawowe metody badawcze:

1. analizę dokumentów czyli wytworów działania, a więc metodę badaw
czą polegającą na opisie i interpretacji konkretnych dokonań w procesie 
uczenia się, kończących się bardziej lub mniej gotowym produktem;

2. rozmowę indywidualną i wywiad, rozmowy były prowadzone bez z góry 
ustalonego, sztywnego scenariusza, a więc w sposób otwarty; formuło
wane problemy i pytania zależały od przebiegu rozmowy;

3. obserwację uczestniczącą — badania prowadziłam w czasie odbywania 
przeze mnie zajęć z uczniami gimnazjum i studentami matematyki.

Moją główną metodę badawczą stanowiła analiza wytworów działania uczniów 
oraz studentów. Pozostałe dwie metody miały charakter wspomagający. Ob
serwacja uczestnicząca oraz rozmowy indywidualne miały na celu ułatwienie 
lub wręcz umożliwienie interpretacji wytworów działania badanych.

Narzędzie badawcze stanowiły zestawy pytań i zadań matematycznych.

• Uczniowie gimnazjum pracowali nad kwestionariuszem badań złożonym 
z 13 pytań i zadań matematycznych.

• Uczniowie liceum pracowali nad zestawem zadań złożonym z 3 zadań 
matematycznych.

• Absolwenci szkół średnich przyjęci na pierwszy rok studiów na kieru
nek matematyka w Akademii Pedagogicznej w Krakowie pracowali nad 
dwoma zadaniami egzaminacyjnymi.

• Studenci pracowali nad:
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— zestawem 10 zadań albo



— dwiema seriami równań i nierówności z wartością bezwzględną (18 
zadań) albo

— kwestionariuszem badań składającym się z 26 pytań i zadań mate
matycznych.

Oto przykładowy zestaw zadań i pytań zawarty w kwestionariuszu badań prze
znaczonym dla studentów kierunku matematyka.

1. Pojęcie wartości bezwzględnej sprawia mi trudności (w nawiasie obok 
wybranej odpowiedzi postaw krzyżyk)

[ ] tak, [ ] nie.
2. Pojęcie wartości bezwzględnej znałem (am) dobrze ze szkoły średniej (w 

nawiasie obok wybranej odpowiedzi postaw krzyżyk)

[ ] tak, [ ] nie.
3. Własności wartości bezwzględnej znałem(am) dobrze ze szkoły średniej 

(w nawiasie obok wybranej odpowiedzi postaw krzyżyk)

[ ] tak, [ ] nie.

4. Z czym kojarzy Ci się pojęcie wartości bezwzględnej?

5. W  matematyce rozważa się różnego rodzaju pojęcia, np.: zbiory, liczby, 
wyrażenia algebraiczne, funkcje, relacje, figury geometryczne, równa
nia, nierówności, itd. Do jakiej kategorii pojęć zaliczysz wartość bez
względną?

6. Zapisz definicję wartości bezwzględnej.

7. Dokończ zapis |0| =  ....
Czy skorzystałeś w powyższym zapisie z podanej wcześniej definicji war
tości bezwzględnej? Swoją odpowiedź uzasadnij.

8. Wyobraź sobie sytuację, w której musisz opowiedzieć komuś przez tele
fon, co to jest wartość bezwzględna. Zapisz, jak objaśniłbyś znaczenie 
tego terminu.

9. Zapisz, jak wytłumaczyłbyś komuś, jak ma rozumieć pojęcie wartości 
bezwzględnej. Wyobraź sobie, że podczas tłumaczenia możesz posłużyć 
się zapisem na kartce papieru.

10. Niech x  będzie liczbą rzeczywistą. Jak wyznaczysz wartość bezwzględną 
tej liczby?

11. Podaj kilka własności wartości bezwzględnej.
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12. Podaj przykłady trzech zadań (problemów), w których występuje pojęcie 
wartości bezwzględnej oraz przedstaw schematyczny plan rozwiązania 
tych zadań.

13. Podaj możliwie jak najwięcej sposobów na wyznaczenie liczb spełniają
cych równania i nierówności:
a) |a;| =  2x — 1, b) \x — 2| +  |x4-2| =  0, c) |a;-ł-4| > 6, d) \x — 3| < 4.

14. Na pytanie, co to jest wartość bezwzględna, uzyskano następujące odpo
wiedzi. Oceń ich poprawność. Swoją odpowiedź uzasadnij.
a) |a;| =  max(r, — x)\

b) wartość bezwzględna liczby to większa spośród liczb: liczby danej i 
liczby do niej przeciwnej;

, i \ — f x  dla x  >  0,
c) Fi \ —x dla x  <  0;

d) u i  =  p >  gdy x >
' \ —x, gdy x  <  0. Ponadto przyjmujemy umowę, że |0| =  0;

e) \x\ =  x • sgn(a:);
f) wartość bezwzględna liczby dodatniej jest tą samą liczbą, wartość 
bezwzględna liczby ujemnej to liczba do niej przeciwna;
g) wartość bezwzględna to funkcja: tożsamościowa dla liczb nieujemnych, 
a zmieniająca liczbę na liczbę przeciwną dla liczb ujemnych;
h) wartością bezwzględną liczby nazywamy odległość punktu odpowia
dającego tej liczbie na osi liczbowej od punktu odpowiadającego liczbie 
0 mierzoną w odcinkach jednostkowych;
i) f ( x )  =  \x\ <=> [(i >  0 A f ( x )  =  x) V (x <  0 A f ( x )  =  —x)].

15. Oceń prawdziwość następujących stwierdzeń. Swoją odpowiedź uzasad
nij wiedząc, że a i b oznaczają dowolne liczby rzeczywiste.

a) Jeśli \a — b\ >  0, to a >  6;
b) Jeśli a > b, to |a| > |6|;
c) Jeśli a > b, to —|a| >  |6|;
d) Jeśli |a| +  |6| =  \a +  6|, to (a >  0 i b >  0) lub (a <  0 i b <  0);
e) Jeśli \a — b\ ■— 0, to a =  b =  0.

16. Zapisz słownie (bez użycia symbolu wartości bezwzględnej oraz znaków
>, <, •) stwierdzenia sformułowane w zadaniu 15.



17. Oceń prawdziwość każdego ze stwierdzeń zapisanych przez Ciebie w za
daniu 16.

18. Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby niezależnie od wyboru liczby a oraz 
b były zdaniami prawdziwymi.
a) ........................=> |a| =  —a, b) ................... =>• | — a\ =  —a,

c) |a| =  a = » ............................ , d) |a| =  — a =>•.........................,

e) |a| =  a ............................. , f) |a| =  — a O ........................ ,

g )  \a  -  6| =  0  & ................................

19. Podaj przykład nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną, 
której rozwiązaniem jest:
a) przedział [—a, a], gdzie a >  0;
b) przedział (—a, a), gdzie a >  0 ;
c) suma przedziałów (—oo, —a) U (a, oo), gdzie a >  0;
d) przedział [a, 6], gdzie a ^  — b i a, b G R;
e) zbiór pusty;
f) zbiór liczb rzeczywistych

20. Wyznacz miejsca zerowe funkcji g : R — > R danej wzorem: g(x ) =  
\2x — 2| +  \x — 1|.

21. Co oznacza symbol jx|, a co symbol | | ?
22. Jak rozumiesz pojęcie odległości?
23. Czy dostrzegasz związki wartości bezwzględnej z pojęciem odległości? 

Swoją odpowiedź uzasadnij.
24. Opisz związki wartości bezwzględnej z innymi znanymi Ci pojęciami.
25. Opisz znane Ci zastosowania pojęcia wartości bezwzględnej.
26. Czy znane Ci są uogólnienia pojęcia wartości bezwzględnej? Jeśli tak to 

krótko je opisz.

Wyniki badań pozwalają na sformułowanie ostrożnej hipotezy mówiącej, 
że zadania i problemy matematyczne dotyczące wartości bezwzględnej, rozwa
żane z uczniami i studentami w trakcie ich nauki, nie przyczyniły się u części 
z nich do właściwego ukształtowania się w ich umysłach omawianego pojęcia. 
Być może mała różnorodność zadań spowodowała brak umiejętności stosowa
nia nabytych wiadomości i nie pogłębiła rozumienia omawianego pojęcia na 
kolejnych etapach kształcenia.
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Celem moich badań była identyfikacja charakterystycznych błędów i okre
ślenie hipotetycznych źródeł trudności związanych z rozumieniem i posługiwa
niem się pojęciem wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej.

Podstawowymi źródłami wspomnianych trudności są, moim zadaniem, nie
właściwie ukształtowany obraz pojęcia wartości bezwzględnej, jak również 
nastawienie uczniów i studentów na powszechne stosowanie algorytmów. W 
szczególności można stwierdzić, że:

• Rozumienie i umiejętność posługiwania się danym pojęciem matema
tycznym w dużym stopniu związana jest z rozumieniem i umiejętnością 
posługiwania się jego definicją. Jak ukazały wyniki prowadzonych badań, 
niewłaściwe rozumienie przez uczniów i studentów definicji wartości bez
względnej jest źródłem wielu trudności.

Przyczyną niezrozumienia definicji omawianego pojęcia może być fakt, 
że wielu badanych ma trudności związane z rozumieniem definicji mate
matycznych w ogóle, a w szczególności z brakiem rozumienia znaczenia 
układu symboli algebraicznych i logicznych.

Zrozumienie istoty dwunormowej definicji wartości bezwzględnej oraz 
posługiwanie się nią stwarza niektórym badanym kłopoty wynikające 
m. in. z braku rozumienia związków między układem warunków oraz za
leżności między „wzorem” i zakresem jego stosowalności. Źródłem trud
ności w rozumieniu i posługiwaniu się wielonormową definicją wartości 
bezwzględnej jest także brak zrozumienia znaczenia „klamry” ( „ { ” ) jako 
koniunkcji. Moim zdaniem, źródeł trudności związanych z posługiwa
niem się definicją dwunormową można upatrywać także w trudnościach 
wynikających z braku umiejętności klasyfikowania. Stosowanie definicji 
wielonormowej związane jest bowiem z koniecznością podziału zbioru 
(podzbioru) liczb rzeczywistych na klasy.

Wyniki badań wskazują także, że niektórzy studenci posługujący się 
definicją wartości bezwzględnej bazującą na pojęciu maksimum mają 
trudności z określeniem wartości bezwzględnej liczby zero, wynikające z 
próby wyznaczenia maksimum dwóch równych liczb. Podobne trudno
ści ujawniły się w przypadku posługiwania się przez badanych definicją 
wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej bazującą na pojęciu odległo
ści. Wiele osób nie akceptuje bowiem faktu, że odległość może być równa 
0.

• Należy też wspomnieć o innego rodzaju błędach, a mianowicie tych wy
nikających z pomijania, jako mało istotnych, tzw. przypadków granicz
nych. Mam tu na myśli sytuację, w której badani rozwiązując różnego
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rodzaju zadania i problemy matematyczne pomijają w swych rozważa
niach przypadek, gdy wartość bezwzględna przyjmuje wartość 0.

• Wyniki badań wskazują, że wielu uczniów i studentów posiada nie w 
pełni ukształtowane pojęcie odległości, które wiąże się z wartością bez
względną liczby rzeczywistej. Wyniki badań ukazały, że studenci i ucz
niowie wiążą odległość z sytuacjami życiowymi. Niewiele osób kojarzy 
odległość z pojęciem matematycznym.

• Niedostateczne rozumienie wartości bezwzględnej może mieć też swe źró
dła w trudnościach językowych. Uczniowie i studenci posługują się nie
kiedy słowną (werbalną) definicją omawianego pojęcia, używając przy 
tym np. zwrotów „dodatni” , „nieujemny” zamiennie.

• Kolejnym źródłem błędów jest niewłaściwe rozumienie i posługiwanie się
symbolami literowymi, takimi jak np. „a” , a” , „2a” , 2a” .

• Ujawniły się trudności związane z funkcją / :  R —> K daną wzorem 
f ( x ) =  |x|. Duże trudności sprawia „sklejenie” dwóch części wykresów 
funkcji liniowych.

• Kolejnym skutkiem niedostatecznego operowania wartością bezwzględną 
były trudności uczniów liceum i studentów dotyczące przekształcania 
wykresów funkcji. Mam tu na myśli szkicowanie wykresów funkcji f(\x\), 
|/(:r)| oraz |/(|x|) na podstawie szkicu wykresu funkcji f (x) .

• Analiza prac wskazuje, że pierwsze doświadczenia badanych w posłu
giwaniu się pojęciem wartości bezwzględnej, polegające na wyznacza
niu wartości bezwzględnych liczb rzeczywistych oraz na poszukiwaniu 
liczb, których wartość bezwzględna ma z góry zadaną wartość, powo
dują u części osób niewłaściwe rozumienie pojęcia. Obliczanie wartości 
bezwzględnej liczby rzeczywistej jest przez niektórych uczniów i studen
tów utożsamione z „opuszczaniem” znaku liczby.

Drugim z celów pracy było zidentyfikowanie obrazu pojęcia wartości bez
względnej liczby rzeczywistej u osób o różnym doświadczeniu matematycznym.

Przeprowadzona analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na 
scharakteryzowanie sześciu, wyróżnionych w pracy (Bugajska-Jaszczołt, Tre
liński, 2002)4, elementów obrazu omawianego pojęcia.

• Baza intuicyjno-skojarzeniowa

4Bugajska-Jaszczołt, B., Treliński, G.: 2002, Badania rozumienia pojęć matematycznych 
kształtowanych w szkole średniej i wyższej (na przykładzie granicy funkcji i kresu zbioru 
ograniczonego), CD ROM, XVI Szkoła Dydaktyków Matematyki.
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Opisując bazę intuicyjno-skojarzeniową wartości bezwzględnej należy 
stwierdzić, że u części badanych z każdej grupy do obrazu pojęcia war
tości bazwzględnej należy jego definicja. Przy tym u uczniów gimnazjum 
jest to definicja bazująca na pojęciu odległości, zaś u pozostałych ba
danych jest to bądź definicja bazująca na pojęciu odległości albo defi
nicja wielonormowa. Skojarzenia uczniów gimnazjum dotyczą wykony
wania pewnych czynności (w tym rozwiązywania zadań dotyczących np. 
obliczania wartości bezwzględnych liczb rzeczywistych), znaków graficz
nych (pionowe kreski), pojęć matematycznych (takich jak liczby dodat
nie, liczby naturalne, oś liczbowa) oraz pojęć niematematycznych (np. 
wysokość bezwzględna). Uczniowie liceum wiążą wartość bezwzględną 
liczby rzeczywistej głównie z rozwiązywaniem zadań, a w tym z rozwią
zywaniem równań oraz nierówności i szkicowaniem wykresów funkcji, w 
przepisie których występuje wartość bezwzględna. Niektórzy uczniowie 
liceum posiadają ponadto błędne przeświadczenia dotyczące własności 
wartości bezwzględnej. Przypisują jej np. własność addytywności czy 
dodatniości.

Większość studentów ujawnia podobne skojarzenia jak u uczniów gimna
zjum i liceum. Na podstawie prowadzonych przeze mnie badań, można 
stwierdzić, że studenci kojarzą wartość bezwzględną z definicją oma
wianego pojęcia, znakami graficznymi towarzyszącymi pojęciu wartości 
bezwzględnej (znak dwóch pionowych kresek, znak dwóch pionowych 
kresek i liczby między nimi), znakami-symbolami będącymi nakazami 
działania, nazwami omawianego pojęcia (wartość bezwzględna, moduł), 
treścią zadań, w których występuje wartość bezwzględna liczby rzeczy
wistej (najczęściej zadaniami dotyczącymi rozwiązywania równań i nie
równości oraz szkicowania wykresów funkcji), rozwiązywaniem zadań (a 
w tym m. in. z przeświadczeniem, iż zadania w których pojawia się war
tość bezwzględna wymagają pracochłonnego rozważania bardzo wielu 
przypadków wynikających ze stosowania definicji omawianego pojęcia), 
funkcją wartość bezwzględna (a w tym z jej przepisem, zbiorem war
tości i wykresem), odległością, liczbą (dodatnią, nieujemną), twierdze
niami o wartości bezwzględnej, a także z pojęciami niematematycznymi 
(wysokość bezwzględna). Prowadzona analiza rozwiązań zadań przed
stawionych przez studentów ujawniła także szereg błędnych przekonań 
dotyczących wartości bezwzględnej, a w tym przeświadczenia niektórych 
osób o dodatniości, jednorodności czy addytywności omawianego poję
cia.
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Charakteryzując fakty stanowiące kolejny element obrazu pojęcia war
tości bezwzględnej należy stwierdzić, że większość badanych uczniów i 
studentów potrafi w sposób poprawny odtworzyć poznaną w szkole de
finicję wartości bezwzględnej. Definicje podawane przez badanych mają 
postać słowną lub symboliczną. Najczęściej podawana jest przy tym defi
nicja dwunormowa wartości bezwzględnej bądź definicja bazująca na po
jęciu odległości. Badani uczniowie liceum oraz studenci potrafią ponadto 
podać kilka twierdzeń dotyczących omawianego pojęcia. Większość ba
danych z każdego poziomu kształcenia jest w stanie podać też interpreta
cję geometryczną wartości bezwzględnej. Wyniki badań wskazują także, 
że niektórzy licealiści i studenci formułują na użytek konkretnego roz
wiązania zadania fałszywe stwierdzenia dotyczące wartości bezwzględ
nej. Wiele błędów, jak wspomniałam wcześniej, wynika z przypisywania 
wartości bezwzględnej własności addytywności i jednorodności. Kolej
nym źródłem błędów, a w tym formułowania fałszywych stwierdzeń jest 
przenoszenie własności jednej struktury w drugą strukturę, a więc po
pełnianie błędów izomorfizmów porządkowych. Badania ujawniły także 
tendencję do formułowania przez uczniów i studentów fałszywych stwier
dzeń bardziej ogólnych w stosunku do twierdzeń stanowiących własności 
wartości bezwzględnej.

• N arzędzia w ykonaw cze
Omawiając wiedzę deklaratywną badanych osób stwierdziłam, że więk
szość z nich potrafi w sposób poprawny podać definicję wartości bez
względnej, a „starsi” badani są w stanie sformułować kilka twierdzeń 
dotyczących omawianego pojęcia. Analiza prac badanych uczniów i stu
dentów ujawniła jednocześnie, że wielu z nich nie potrafi posługiwać 
się definicją i twierdzeniami o wartości bezwzględnej. Zaobserwowałam 
także trudności badanych związane z weryfikacją prawdziwości stwier
dzeń dotyczących omawianego pojęcia.
Prowadzone przeze mnie badania wskazały, że większość badanych przeze 
mnie osób podczas pracy nad zadaniami stosuje wyuczone algorytmy 
rozwiązywania zadań. Na taką postawę uczniów i studentów ma niewąt
pliwie wpływ preferowanie w procesie nauczania działań w płaszczyźnie 
struktur powierzchniowych (Semadeni, 2002)5 . Wyniki badań wskazują 
także, że uczniowie rzadko obierają inne, niż algorytmiczna, drogi roz
wiązania zadania nawet w sytuacji, gdy tego typu podejście do zadań jest

5Semadeni, Z.: 2002, Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe, 
modele formalne, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Ma
tematyki 24, 41-92.



307

mało lub całkowicie nieefektywne. Analiza rozwiązań zadań, w których 
można było obrać kilka dróg rozwiązania, a w tym w szczególności me
todę algorytmiczną i pojęciową (wymagającą rozumowań w płaszczyźnie 
struktur głębokich (Semadeni, 2002)) skłania do refleksji, że większość 
badanych wybiera algorytm zamiast rozstrzygnięć pojęciowych, które 
wymagają jasnej świadomości faktów.

W  zakresie postaw i zachowań specyficznych dla aktywności matema
tycznych zaobserwowałam błędne stosowanie reguł wnioskowania, posłu
giwanie się językiem matematyki i jego symboliką, analizowanie, inter
pretowanie oraz prezentowanie otrzymanych wyników. Zaobserwowałam 
też braki w zakresie umiejętności odbioru i przetwarzania informacji da
nej przez tekst matematyczny, tj. zrozumienie treści i wybór właściwej 
strategii rozwiązania zadania.

Przeprowadzając analizę rozwiązań zadań zaobserwowałam też braki w 
zakresie elementarnych procedur postępowania, a w tym m. in. rozwią
zywania równań i nierówności z wartością bezwzględną; szkicowania wy
kresów funkcji, w przepisie których występuje wartość bezwzględna, a 
w szczególności braki w zakresie umiejętności przekształcania wykresów 
funkcji — przesunięcia, odbicia, itp.; umiejętności zwrócenia uwagi na 
istotne, z punktu widzenia rozwiązania zadania, elementy wykresu funk
cji, tj. miejsca zerowe funkcji, wartość największa i najmniejsza funkcji 
itp.; zapisywania wzoru funkcji w sposób wielonormowy.

Zauważyć ponadto należy, że badani rozwiązujący zadania często nie 
posiadali całościowego poglądu na sytuację przedstawioną w ich treści. 
Poszczególne etapy rozwiązań można uznać za poprawne, jednocześnie 
w rozwiązaniach dostrzegłam brak ich umiejętnego łączenia i wyciągania 
prawidłowych wniosków płynących z prowadzonych rozumowań. W roz
wiązaniach wielu uczniów i studentów można dostrzec ślady świadczące 
o kontrolowaniu przez nich pojedynczych części rozwiązania (autokon- 
trola pojedynczych czynności), jednocześnie w rozwiązaniach tych często 
brak jest całościowego spojrzenia na zadanie i jego rozwiązanie.

• Elem enty system ow e

Charakteryzując kolejny element obrazu pojęcia wartości bezwzględnej, 
jakim są elementy systemowe, można stwierdzić, że u części badanych z 
każdej grupy znajdują się tu takie pojęcia jak: liczba, odległość i funk
cja. U niektórych licealistów znajdują się tu ponadto pojęcia: maksi
mum dwóch liczb rzeczywistych oraz pierwiastek drugiego stopnia liczby 
nieujemnej. Do omawianego elementu obrazu wartości bezwzględnej w
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przypadku większości studentów należy zaliczyć poprzednio wymienione 
pojęcia, ponadto pojęcia matematyki wyższej, takie jak norma, metryka 
oraz moduł liczby zespolonej.
Próbując określić związki wartości bezwzględnej z wymienionymi przeze 
mnie pojęciami matematycznymi można sformułować hipotezę, iż doty
czą one głównie różnych określeń (definicji) wartości bezwzględnej, jak i 
uogólnień omawianego pojęcia.
Biorąc pod uwagę zadania układane przez uczniów liceum oraz studen
tów biorących udział w badaniach można wzbogacić opis omawianej czę
ści obrazu pojęcia wartości bezwzględnej o następujące elementy: rów
nanie, nierówność, odcinek, oś liczbowa, układ współrzędnych, wykres 
funkcji, miejsce zerowe funkcji, wartość najmniejsza i największa funk
cji, dziedzina funkcji oraz prawdopodobieństwo zdarzenia.

• A parat kom unikowania
Charakteryzując aparat komunikowania dotyczącego pojęcia wartości 
bezwzględnej można stwierdzić, że badani posiadają i posługują się dość 
ubogim zasobem terminów i zwrotów związanych z omawianym poję
ciem. W  każdym z badań ujawniły się także trudności uczniów i stu
dentów związane z wypowiadaniem i zapisywaniem informacji na temat 
wartości bezwzględnej. Wiele badanych osób używało nieścisłych wy
rażeń języka potocznego w sposób niezgodny z językiem matematyki. 
Często także obserwowałam niewłaściwe posługiwanie się zwrotami ma
tematycznymi, mam tu na myśli wykorzystywanie określeń w innym, 
niż ogólnie przyjęte, znaczeniu (np. nieujemny w znaczeniu dodatni albo 
większy bądź równy w znaczeniu niewiększy.) Hipotetyczną przyczyną 
trudności mogą być błędne przeświadczenia badanych odnoszące się do 
wartości bezwzględnej. Inną prawdopodobną przyczyną błędów jest dość 
ograniczony zasób doświadczeń badanych związanych z posługiwaniem 
się przez nich omawianym pojęciem, a w tym z rozwiązywaniem mało 
różnorodnych zadań.
Można też stwierdzić, że reprezentacje graficzne dotyczące wartości bez
względnej u wielu badanych związane są z interpretacją graficzną (na osi 
liczbowej) równań i nierówności z wartością bezwzględną. Reprezentacje 
graficzne u uczniów liceum i studentów odnoszą się ponadto do wykre
sów funkcji |/(x)|, /(|x|) i |/(|a;|)| otrzymanych przez przekształcanie 
wykresu funkcji f (x) .

• K onteksty  (m odele) sytuacyjne
Charakteryzując ostatni element obrazu wartości bezwzględnej, jakim
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są konteksty (modele) sytuacyjne należy stwierdzić, że uczniowie gim
nazjum wiążą omawiane pojęcie z sytuacjami, w których wyznacza się 
wartości bezwzględne liczb rzeczywistych oraz poszukuje liczb, których 
wartość bezwzględna ma z góry zadaną wartość, zapisuje się wyrażenia 
bez użycia symbolu wartości bezwzględnej lub też podaje się interpre
tację graficzną warunków zapisanych z użyciem symbolu wartości bez
względnej.
Większość badanych uczniów liceum posiada podobne wyobrażenia jak 
uczniowie gimnazjum. Uczniowie szkoły średniej wiążą ponadto wartość 
bezwzględną z: algebraicznym rozwiązywanie równań i nierówności, gra
ficznym rozwiązywaniem równań i nierówności, szkicowaniem wykresów 
funkcji, wyznaczaniem miejsc zerowych, wartości najmniejszej i najwięk
szej funkcji, dziedziny i zbioru wartości funkcji. Wymienione wyżej ele
menty znajdują się w kontekstach sytuacyjnych stanowiących część ob
razu pojęcia u większości badanych studentów. Na podstawie prowadzo
nych badań można też dodać, że u części osób omawiany element obrazu 
pojęcia wartości bezwzględnej wzbogacony jest o obliczanie odległości 
punktów i rozwiązywanie układów równań oraz nierówności.

Na uwagę zasługuje fakt, że większość badanych, a w tym znaczna część 
studentów posiada bardzo ubogi kontekst, w którym osadza pojęcie warto
ści bezwzględnej, nie dostrzega często wielości jego zastosowań jak i możli
wych uogólnień. Zarówno baza intuicyjno-skojarzeniowa, elementy systemowe, 
jak i konteksty sytuacyjne stanowiące elementy obrazu pojęcia wartości bez
względnej poszczególnych badanych studentów związane są w większości tylko 
z elementarnymi pojęciami matematycznymi poznawanymi w szkole podsta
wowej i średniej. Brak tu powiązań wartości bezwzględnej z pojęciami mate
matycznymi poznawanymi przez studentów w czasie nauki na wyższej uczelni.

Ze względu na uzyskane wyniki badań należałoby, moim zdaniem, ograni
czyć liczbę zadań służących zmechanizowaniu czynności oraz wzbogacić ma
teriał zadaniowy o taki, który pozwala pogłębiać rozumienie pojęcia wartości 
bezwzględnej na kolejnych etapach kształcenia. Należałoby więc m. in. pro
ponować uczniom i studentom pracę nad zadaniami i problemami matema
tycznymi, w których dowodzi się własności omawianego pojęcia i weryfikuje 
prawdziwość stwierdzeń o wartości bezwzględnej. Należałoby także propono
wać uczącym się pracę nad zadaniami, które prowadziłyby do rozstrzygnięć po
jęciowych wykorzystujących twierdzenia matematyczne o wartości bezwzględ
nej.

W swojej pracy zwracałam niejednokrotnie uwagę na dużą rolę zadań w 
kształtowaniu różnych aspektów pojęcia wartości bezwzględnej. Jak wspo
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mniałam wcześniej, w pracy doktorskiej podałam przykładowe zagadnienia 
stanowiące bazę do budowania zadań umożliwiających pogłębianie rozumie
nia wartości bezwzględnej na różnych etapach edukacji.

Zagadnieniem ciągle otwartym jest:

• opracowanie pełnej propozycji dydaktycznej pozwalającej wprowadzać 
i na kolejnych etapach edukacji kształtować oraz pogłębiać rozumienie 
pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej;

Sądzę, że równie ważnym problemami są:

• prowadzenie badań w zakresie rozumienia i właściwego kształtowania 
w umysłach uczniów i studentów pojęć związanych z wartością bez
względną, np. odległości;

• kontynuowanie badań nad sposobami wprowadzania treści matematycz
nych na studiach kierunków nauczycielskich, mających na celu wypra
cowanie metodologii kształtowania nowych pojęć (np. moduł liczby ze
spolonej, metryka) w powiązaniu z treściami „matematyki szkolnej” .


