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Przedmowa

Trzeci tom Rocznika PTM Dydaktyka Matematyki 1982 zawiera 
cztery artykuiy zwi^zane z badaniami prowadzonymi przez ich 
autorow oraz informacje na temat dzialalnosci Mi^dzynarodowej 
Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematyki.

Dwa z tych artykulow poswi^cono opisowi zaobserwowanych 
w pewnych sytuacjach szkolnych postaw i zachowan uczniow w sto- 
sunku do matematycznych problemow oraz analizie tych postaw 
i zachowan.

M.Ciosek przedstawia przebieg dwoch ci^gow lekcji, w toku
ktörych dzieci czwartej i pi^tej klasy szkoiy podstawowej od-

/krywaj^ nowe dla nich twierdzenie arytmetyczne i formuiuj^ de- 
finicje nowego dla nich geometrycznego poj^cia. Analiza aktyw- 
nosci uczniöw sugeruje autorce pewne problemy, wymagaj^ce - jej 
zdaniem - szczegolowych i metodologicznie poprawnie zorganizo- 
wanych badan.

M.Cwik ujawnia, w toku bezposrednich rozmow ze siabymi 
uczniami drugiej klasy liceum, zjawisko "zdegenerowanego forma- 
lizmu" w operowaniu Symbolik^ i rachunkiem algebraicznym. Ta 
degeneracja matematycznej mysli ucznia przejawia si§ w uporczy-



wości popełnianych przez niego błędów, na poziomie szkoły śred
niej trudnych już do wyeliminowania. Autorka wskazuje na pewne 
ich źródła w niedostatkach procesu nauczania.

Pozostałe dwa artykuły mają inny charakter. Jakkolwiek oba 
są oparte na eksperymentach szkolnych, autorzy przedstawiają 
w nich tylko ostatecznie wypracowane propozycje dydaktyczne, 
dotyczące nauczania początków rachunku prawdopodobieństwa.
A.Olecka pokazuje, jak w nauczaniu tego przedmiotu można reali
zować koncepcję Z.Dienesa sześciu etapów matematyzacji doświad
czeń uczącego się. Autorka konsekwentnie stosuje tą zasadą 
strukturalizacji materiału nauczania do kolejnych problemów ra
chunku prawdopodobieństwa. A.Płocki zajmuje sią propedeutyką 
tego przedmiotu, jeszcze w dużej mierze traktowanego jakościowo, 
ze szczególnym uwzględnieniem konkretnie wykonywanych przez 
dziecko doświadczeń losowych.

W dziale "Informacje różne" artykuł E.Castelnuovo (w tłuma
czeniu W.Nowak) zaznajamia czytelnika z działalnością Międzyna
rodowej Komisji do Studiowania i Ulepszania Nauczania Matematy
ki, przedstawiając w zarysie historię tej działalności do roku 
1980. Uzupełnieniem tej informacji jest sprawozdanie XXXIII 
konferencji zorganizowanej przez tę komisję w Pallanza (Włochy) 
w roku 1981, opracowane przez Z.Krygowska.
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