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Z badań nad stosowaniem matematyki 
przez studentów studiów politechnicznych

1. UWAGI WSTĘPNE

W procesie uczenia się matematyki student spotyka się wie
lokrotnie z różnymi aspektami stosowania matematyki: "stosowany
mi" teoriami matematycznymi, przykładami zastosowań matematyki.

Badania opisane w pracy "Stosowanie matematyki jako prob
lem dydaktyki matematyki" (Treliński, 1982), dotyczące trudnoś
ci spontanicznego matematyzowania pewnych procesów z fizjologii 
człowieka, pokazują, że osoby, które mają wystarczające przygo
towanie matematyczne, ale nie były wprowadzane w sposób systema
tyczny i celowy w problemy modelowania matematycznego, nie zna
ją specyfiki i uwarunkowań schematyzacji oraz matematyzacji. 
Okazało się również, że studium matematyki nie rozwija umiejęt- 
ności składających się na matematyzowanie.

Rodzi się naturalne pytanie o charakter i specyfikę trud
ności matematyzacji i postawy wobec tych problemów osób, które 
w jakimś zakresie są wprowadzone w zagadnienia stosowania mate
matyki .

Teoretycznie można myśleć tu o następujących dwóch sytu
acjach:

a. Studenci jednocześnie ze studiowaniem "czystej" matema
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tyki są wprowadzani w problematykę jej zastosowań: formułowanie 
problemów na tle danych sytuacji realnych, matematyzowanie wraz 
z konstrukcją modelu matematycznego tych sytuacji, badanie mode
lu i interpretowania wyników badania w sytuacji wyjściowej. Ta
kie studium wymaga zarówno odpowiedniej konstrukcji kursu samej 
matematyki, jak i doboru autentycznych przykładów zastosowań; 
zastosowania należałoby czerpaó z różnych dziedzin wiedzy, adap
tować je lub konstruować nowe zastosowania. Ten typ kształcenia 
nie został do tej pory dydaktycznie wypracowany; przykładów kon
sekwentnej konstrukcji takich programów kształcenia matematycz
nego nie znam.

b . Studenci uprzednio studiują "czystą" matematykę (ewentu
alnie z przykładami zastosowań, które w konstrukcji jej kursu 
pełnią rolę motywacyjną), a dopiero potem wprowadza się ich bar
dziej lub mniej systematycznie w zastosowania matematyki. W tym 
przypadku można myśleć o dwóch praktycznych rozwiązaniach:

(1) zorganizować specjalne studium, którego celem byłoby, 
na odpowiednio dobranych, różnorodnych przykładach, uczyć stoso
wania matematyki,

(2) wprowadzać studentów w problematykę zastosowań matema
tyki na innych przedmiotach pozamatematycznych.

W pierwszym przypadku studenci byliby zapoznawani z matema- 
tyzacją i modelowaniem matematycznym, specyficznymi strategiami 
i heurystykami, nabieraliby indywidualnego doświadczenia, posze
rzaliby swoje intuicje, kształcili swoiste umiejętności w toku 
rozwiązywania konkretnych (niekiedy nowych) problemów, analizo
wali różnorodne zastosowania; zdobywaliby zatem w tym zakresie 
wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Odmienną sytuację będziemy mieć wtedy, gdy uczenie stosow- 
wania zostanie rozczłonkowane na różne przedmioty pożarnatema
tyczne; student studiując je będzie napotykał autentyczne pro
blemy, do rozwiązania których jest konieczna matematyka. Jest 
to sytuacja typowa dla kształcenia zawodowego w Polsce. Ten typ 
kształcenia ma wiele zalet: badane problemy nie są wyizolowane 
z kontekstu, matematykę stosujemy z autentycznej konieczności, 
angażujemy różnorodną, ale najbardziej potrzebną wiedzę, stosu
jemy właściwe metody pozamatematyczne (odbywa się to pod kierun—
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kiem specjalisty, który posługuje się odpowiednim językiem i a- 
paratem pojęciowym, ma doświadczenie specjalistyczne, które poz
wala mu określić, czy konstruowane modele są praktycznie przy
datne, zna metody weryfikacji modelu, może służyć pomocą studen
tom zarówno w fazie modelowania, jak i weryfikacji) oraz studen
ci dysponują wiedzą z danej dziedziny, łatwiej im zatem modelo
wać dane sytuacje.

Wydaje się jednak, mimo wielu specjalności w obrębie danej 
dyscypliny, że takie monodyscyplinarne spojrzenie na stosowanie 
matematyki nie daje pożądanego bogactwa zastosowań, nie ujawnia 
różnorodności dróg matematyzacji i weryfikacji modeli. Potrzeb
ne jest oprócz tego ogólne, syntetyczne spojrzenie na proces 
stosowania z różnych punktów widzenia; tego nie robi się w po
szczególnych dyscyplinach. Takie globalne, uogólniające doświad
czenia studium powinno prowadzić do określenia specyfiki matema
ty zac ji, rozumienia modelu, faz prowadzących do konstrukcji mo
delu, wyodrębnienia metod (zakreślenia ram ich stosowania), 
strategii, "podejść" do odpowiednich klas problemów, roli i 
miejsca dedukcji itp.

Stawiamy pytanie: Czy student studiów politechnicznych, in
dywidualnie, do dokonania takiej syntezy jest przygotowany ?
Czy zdobyte w jednej dziedzinie doświadczenia dotyczące stosowa
nia matematyki potrafi przenieść do sytuacji z innej dziedziny ? 
Czy potrafi samodzielnie stosować matematykę ? Oczywiście, odpo
wiedź na te pytania może być sformułowana dopiero po przeprowa
dzeniu szerokich badań. Niniejszy skromny sondaż dotyczy jedy
nie niewielkiego wycinka tego zagadnienia. Wybraliśmy bowiem 
dość specyficzny problem, który studenci rozwiązują, oraz popu
lacja badanych obejmuje tylko cztery kierunki studiów (praktycz
nie biorąc) z dwóch Uczelni.

W niniejszym opracowaniu chcemy skonfrontować wyniki badań 
opisanych w książce Trelińskiego (1982) z badaniami tego samego 
problemu, ale tym razem przeprowadzonymi w grupie osób, które 
zetknęły się z autentycznym stosowaniem matematyki do problemów 
spoza matematyki i które są przygotowane do stosowania matematy
ki w swej pracy zawodowej. W szczególności, zamieszczamy tu dok
ładną charakterystykę badania (cel, hipotezy, organizację) , ana-
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liżę wyników, wnioski oraz porównujemy te wyniki z rezultatami 
wspomnianych poprzednich badań.

2. CEL I ORGANIZACJA BADAN

2.1. Cele

Spostrzeżenia dotyczące błędów i trudności studentów spon
tanicznie matematyżujących daną sytuację spoza matematyki, opi
sane w cytowanej pracy, porównamy z postawami i trudnościami wy
branych przykładowo osób, które zetknęły się bliżej z zastosowa
niami matematyki w toku kształcenia w uczelni technicznej. 
Kształcenia tradycyjnego w tym sensie, że nie prowadzono ani 
specjalnych zajęć (teoretycznych ani praktycznych) na temat ma- 
tematyzacji, ani nie dokonywano syntezy doświadczeń i umiejęt
ności związanych z matematyzacją nietypowych problemów spoza ma
tematyki. Mimo to stosowano matematykę w różnych działach tech
niki w toku studium poszczególnych przedmiotów w trakcie wykła
dów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów.

W tym przykładowym sondażu chodziło w szczególności o 
wstępne stwierdzenie, czy tradycyjne kształcenie ukierunkowane 
na stosowanie matematyki w uczelniach (na wybranych wydziałach), 
w których matematyka pełni rolę usługową, sprzyja:
(a) łagodzeniu trudności matematyzacji (opisu i konstrukcji 

schematu),
(b) mniejszemu (w stosunku do badań opisanych w cytowanej pracy) 

zróżnicowaniu postaw wobec zadania - zastosowania głównie w 
fazie modelowania sytuacji,

(c) ukierunkowaniu sposobów konstrukcji schematów danej sytua
cji wiedzą specjalistyczną.

2.2. Grupa badanych studentów

Badaniem objęliśmy studentów lat czwartych Politechniki 
Białostockiej (P.B.), Politechniki Krakowskiej (P.K.) i Akade
mii Górniczo-Hutniczej (A.G.H.) czterech kierunków (siedmiu
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specjalności ; zob. tabela 1).

Tabela 1. Zestawienie liczbowe osób badanych,z rozbiciem 
na kierunki studiów

Kierunek Uczelnia Liczba badanych

Mechanika P.B. 72 119P.K. 47
Budownictwo ■P.B. 83 83
Elektrotechnika P.B. 42 42
Chemia P.K.

A.G.H.
37
19 56

Razem 300

Oczywiście, taki dobór badanych nie jest reprezentatywny 
ani ze względu na specjalności kształcenia technicznego, ani u- 
czelnie. Chodziło nam głównie o to (o innych powodach piszemy 
dalej), aby studenci reprezentowali dość zróżnicowane kierunki 
studiów, na których przygotowanie matematyczne jest w miarę bo
gate, lecz nie jednakowe; w większości przypadków realizowane 
przez jeden zespół nauczający (stąd duża liczba osób z Politech 
niki Białostockiej). Nierównomierny rozkład na kierunki jest wy 
nikiem tego, że obejmowaliśmy badaniem wszystkie osoby danego 
roku; ze względu na skromną liczbę studentów chemii z Politech
niki Krakowskiej poszerzyliśmy tę grupę o studentów z A.G.H.

Badani rozwiązywali pod kontrolą, w ciągu 40 minut, anali
zowane w pracy Trelińskiego (1982) zadanie o przemianie tyroksy 
ny:

Po wstrzyknięciu dożylnie tyroksyny jest ona przenoszona 
do wątroby. W wątrobie ulega przemianie w jod, pochłaniany nas
tępnie przez żółó. Ani przemiana ta, ani też pochłanianie nie 
zachodzą natychmiastowo. Część tyroksyny powraca do krwioobiegu 
i jest ponownie dostarczana do wątroby. Przy użyciu izotopów ra 
dioaktywnych istnieje możliwość pomiaru prędkości usuwania ty
roksyny z krwioobiegu, ale dokładny mechanizm procesu przenoszę
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nia jej z krwi do wątroby i następnie do żółci nie jest znany. 
Utworzyć model matematyczny tego procesu (zob. Dodatek na końcu 
artykułu).

Prowadzący badanie nie komentowali treści problemu ani nie 
udzielali w toku sprawdzianu żadnych wyjaśnień.

Nie będziemy tu omawiać trafności doboru zadania dla reali
zacji celu; czytelnika odsyłamy do cytowanej pracy. Zwrócimy 
tylko uwagę na dwie sprawy.

Studenci mogą utworzyć model matematyczny procesu; z poję
ciem i terminem tym spotkali się studiując różne dyscypliny spe
cjalistyczne. W literaturze obowiązkowej (skrypty, podręczniki) 
analizuje i opisuje się wiele realnych sytuacji przy użyciu ter
minów i pojęć matematycznych. Opisy te prowadzą do różnego typu 
modeli, zarówno zdeterminowanych (przyczynowych), jak i probali- 
stycznych. W naszym przypadku badani nie mogą ograniczyć się wy
łącznie do jakiegokolwiek opisu tego procesu językiem matematy
ki; skonstruowany model powinien dać się weryfikować empirycz
nie .

W badaniu tym nie będziemy bezpośrednio obserwować samego 
procesu modelowania, ale będziemy analizować jego rezultaty w 
postaci prac pisemnych osób badanych; chodzi przy tym o charak
terystykę a posteriori przebiegu matematyzacji oraz wykrycie 
dróg konstrukcji rozwiązania.

Przy wyborze do badań tej grupy chodziło nam o to, aby;
(a) studenci dysponowali wiedzą i umiejętnościami matema

tycznymi wystarczającymi do rozwiązania powyższego problemu;
(b) w toku studiów badani spotkali się z przykładami zasto

sowań matematyki (w matematyce i poza nią), w szczególności z 
sytuacjami, w których do opisu pewnych procesów wykorzystuje 
się rachunek różniczkowy (pochodną, równania różniczkowe) oraz 
bada przebieg procesów analizując rozwiązania równań róż
niczkowych;

(c) studenci byli wprowadzani w problemy zastosowań matema
tyki w sposób celowy, szeroki i systematyczny na seminariach, 
ćwiczeniach, przy wykonywaniu prac naukowych, zleconych itp.;

(d) młodzież była wystarczająco zainteresowana zarówno sa
mą matematyką, jak i gromadzeniem doświadczeń składających się
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na ich własne przygotowanie w zakresie wykorzystania matematyki 
do rozwiązywania nowych problemów;

(e) w przedmiotach technicznych matematyki odgrywała istot 
ną rolę, ich kurs był związany z matematyką, ale nie ograniczo
ny wyłącznie do określonych typów zastosowań matematyki (stąd 
studenci różnych kierunków studiów). W przedmiotach specjalis
tycznych pojawiały się problemy analogiczne do rozważanego pro
blemu (opis procesów - chemia) , ale także zupełnie odmienne (bu 
downictwo); między tymi biegunami, z punktu widzenia analizowa
nego zadania, mieszczą się mechanika i elektrotechnika. W toku 
modelowania specyficznych dla danej dziedziny przykładów różne 
parametry (np. masa, czas, stężenie, prędkość) i typowe zależ
ności między nimi (np. proporcjonalność, liniowość, nielinio
wość) były eksponowane, a zatem studenci mieli zróżnicowane u- 
miętności matematyzacji.

2.3. Charakterystyka przygotowania badanych do rozwiązania pro- 
blemu

Jednym z zadań kształcenia w uczelniach technicznych jest 
przygotowanie inżyniera do rozwiązywania problemów, jakie napot 
ka w przyszłej pracy zawodowej. "Odchodzi się więc od wąskie
go przygotowania specjalistycznego na rzecz przekazywania wie
dzy opartej na umiejętności naukowego myślenia, wymagającej dob 
rej znajomości nauk podstawowych, wiedzy pozwalającej na popraw 
ne formułowanie problemów i umiejętne kompleksowe ich rozwiąza
nie, a nie w oderwaniu od innych zagadnień dotyczących systemu" 
(Bobrowski, 1978; str.6). Realizacja tego celu wymaga nie tylko 
wyposażenia studenta w szeroką wiedzę fachową, ale również roz
wijania specyficznych umiejętności związanych z metodami bada
nia i rozwiązywania zagadnień technicznych, a w szczególności z 
wykorzystywaniem matematyki w technice (Kietlińska, 1977) .

W planach studiów politechnicznych (magisterskich) można 
wyróżnić cztery zasadnicze grupy dyscyplin: (1) teoretyczne pod
stawowe (np. matematyka, fizyka), (2) teoretyczne techniczne
(np. mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, teoria 
sprężystości, termodynamika, chemia teoretyczna), (3) specjali-
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zacyjne (np. budowa dróg, budowa maszyn), (4) społeczno-poli
tyczne .

W książce "Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki ma
tematyki" (Treliński, 1982; str.261-269) podaliśmy dokładną cha
rakterystykę kształcenia matematycznego w uczelniach technicz
nych. Przytoczymy więc tu jedynie wnioski z tej analizy dotyczące 
przygotowania badanych do rozwiązania problemu. Ograniczymy się 
przy tym do działu obejmującego równania różniczkowe zwyczajne 
jako bezpośrednio merytorycznie związanego z tematyką naszego 
badania.

1. W podstawowych podręcznikach, z których korzystano w 
studium matematyki (Żakowski i Leksiński, 1974; Maurin i in.,
1975) ujawnianiu związków matematyki z innymi dziedzinami służą 
krótkie uwagi autorów (są one skromne, ogólne i występują spora
dycznie) oraz rozwiązywane przykłady i nierozwiązane ówiczenia.

2. W podręcznikach znajdujemy jedynie kilka przykładów zas
tosowań równań do rozwiązywania zagadnień spoza matematyki (pomi
jając przykłady zastosowań do geometrii); dotyczą one fizyki lub 
chemii.

Zadania nawiązujące w swej treści do zagadnień spoza mate
matyki są problemami zmatematyzowanymi (wstępna matematyzacja 
została dokonana przez autorów). Ich rozwiązanie nie wymaga od
wołania się do hipotez dotyczących przebiegu zjawiska. Niemniej 
jednak wprowadzenie dodatkowych założeń w tok rozumowania powin
no być dla studenta znaną procedurą heurystyczno-badawczą. Ta
kie bowiem praktyczne postępowanie sugerują rozwiązywane przy
kładowo ćwiczenia.

3. Spotykamy skromne komentarze metodyczne lub metodolo
giczne dotyczące procesu dobierania modelu matematycznego dla 
zaatakowania problemu realnego, rozumowania w sytuacji wyjścio
wej prowadzącego do oceny adekwatności modelu bądź jego modyfi
kacji.

4. Na ćwiczeniach z matematyki rozwiązuje się zadania już 
zmatematyzowane, znajdujące się w ogólnie dostępnych zbiorach 
zadań bądź konstruowane specjalnie przez prowadzących zajęcia. 
Sporadycznie pojawiają się również zadania, które wymagają uprze
dniej matematyzacji, ale jest to matematyzacja ukierunkowana
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w stronę typowych modeli, nie wymagająca wprowadzenia, bez su
gestii ze strony tematu zadania lub prowadzącego ćwiczenia, w 
sposób aprioryczny dodatkowych hipotez.

Przedmioty specjalizacyjne łącznie z praktykami mają na ce
lu praktyczne kształcenie zawodowe i przygotowanie do fachowej 
pracy w określonej dziedzinie techniki. Szczególne znaczenie ma
ją dyscypliny teoretyczne podstawowe i techniczne. Znajomość 
ich jest niezbędna do zrozumienia specjalistycznych i pomocni
czych przedmiotów technicznych. Stanowią nie tylko podstawę do 
opanowania przedmiotów zawodowych w ich aktualnym zakresie, ale 
również uczą umiejętności przewidywania, formułowania i rozwią
zywania nowych problemów, umiejętności uogólniania i opisywania 
zagadnień technicznych.

W podręcznikach akademickich, zarówno do teoretycznych, 
jak i specjalizacyjnych przedmiotów technicznych, spotykamy 
wielką rozmaitość zadań, do rozwiązywania których wymaga się 
szerokiej wiedzy fachowej w ścisłym związku z bogatym aparatem 
matematycznym.

Zadania i przykłady można podzielić na następujące grupy:
1. Zadania czysto matematyczne (np. Wykazać, że suma odległości 

dowolnego punktu znajdującego się wewnątrz trójkąta od 
trzech boków trójkąta jest równa wysokości trójkąta (Barrow, 
1978; str.529)).

2. Ćwiczenia wymagające bezpośredniego zastosowania odpowiednie
go wzoru, metody i wykonania wykresu itp., a więc wykorzysta
nia określonej fachowej wiedzy teoretycznej.

3. Przykłady i zadania zmatematyzowane z określonej dziedziny 
techniki; treść tych zadań zawiera jawnie wyróżnione wielkoś
ci i wszystkie potrzebne związki. Student nie musi dokonywać 
nawet wstępnej schematyzacji; niezbędne do rozwiązania infor
macje można albo wydedukować, albo odszukać w odpowiedniej 
literaturze (np. w tablicach) .

4. Problemy otwarte wymagające uprzedniej właściwej matematyza- 
cji niekiedy analogicznej do tej jaką student przeprowadza
w naszym badaniu; w zadaniach nie formułuje się poleceń typu: 
skonstruować model matematyczny ..•, chociaż faktycznie roz
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wiązanie opiera się na konstrukcji takiego modelu. Nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy badani rozwiązywa
li tego typu problemy. Lektura książek skłania do odpowiedzi 
pozytywnej, ponieważ przy wykonywaniu ćwiczeń projektowych 
takie sytuacje pojawiają się często.
Konstrukcja rozwiązania analizowanego problemu dotyczącego 

przemiany tyroksyny wymaga: (a) umiejętności schematyzacji sytu
acji (analizy treści, wyróżniania zmiennych, przedstawiania sy
tuacji rysunkiem), w szczególności przedstawienia danego proce
su jako "układu ze sprzężeniem wewnętrznym", wyróżnionymi obiek
tami, określoną "wielkością wejściową i wyjściową", (b) posta
wienia hipotez określających poszczególne procesy, (c) wyraże
nia tych hipotetycznych charakterystyk językiem matematyki (rów
naniem lub układem równań).

Konstruowanie schematu sytuacji w postaci schematu blokowe
go z wyróżnionymi "wejściami i wyjściami", podobnie jak wyraża
nie zależności między wielkościami językiem matematyki, jest ty
pową procedurą spotykaną w różnych przedmiotach specjalistycz
nych. W przypadku modelowania rozmaitych sytuacji opisywanych 
w podręcznikach w odniesieniu do kształcenia umiejętności dobo
ru hipotez dodatkowych mamy na ogół do czynienia z postępowa
niem, które A. Pląskowski charakteryzuje następująco: "Metody 
badań własności dynamicznych obiektów opierają się na zmianach 
wartości wejściowej (zamierzonej lub przypadkowej) i badaniu 
zmian wartości wielkości wyjściowej, czyli odpowiedzi na wiel
kość wejściową i określaniu transmitancji^ obiektu na podsta
wie analizy tej wielkości" (str.34). Akcentuje on więc koniecz
ność wcześniejszego zbierania informacji, wyboru wielkości regu
lujących i regulowanych, a dopiero potem formułowania hipotez 
co do charakteru zależności. Wymaga wcześniej zbieranych aanych,

(1) Stosunek wielkości wyjściowej Y(s) do wielkości wejścio
wej X(s) w postaci operatorowej nosi nazwę transmitancji obie
ktu; X(s) - przekształcenie Laplace'a wielkości wejściowej 
x (t) , Y(s) - przekształcenie Laplace'a wielkości wyjściowej
y(t) , s - zmienna przekształcenia Laplace'a.
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ponieważ "pozornie identyczne obiekty mogą różnić się własnoś
ciami statycznymi i dynamicznymi. Różnice te są często tak duże, 
że przyjmuje się jako zasadę, że nie ma dwóch jednakowych obiek
tów" (str.6). Często związek między wielkością wejściową a wiel
kością wyjściową przedstawia się graficznie (np. wykresem) i do
biera odpowiednią analityczną (równanie, funkcja) jego charakte- 
rystykę , którą nierzadko linearyzuje się. Merytorycznie sytua
cja taka nie różni się od postępowania wymaganego w naszym bada
niu; w obu przypadkach stawiamy a priori hipotezę. Tu jednak 
jej wprowadzenie w tok rozumowania jest naturalne (trzeba jakoś 
wyrazić szukaną zależność); formułując ją można się kierować 
kształtem krzywej, analogią z innymi procesami, wykorzystać 
twierdzenia, które pozwalają z danych numerycznych określić, 
z jakiego rodzaju związkiem mamy do czynienia oraz zweryfikować 
trafność jej doboru bezpośrednio nieskomplikowanym rachunkiem. 
Należy oczekiwać, że w toku badania studenci, nie dysponując żad
nymi informacjami dotyczącymi wielkości wejściowych oraz wiel
kości wyjściowych, mogą nie odczuwać konieczności przejścia do 
fazy formułowania dodatkowych hipotez; sam wybór hipotez rów
nież może nastręczać wiele trudności.

3. ANALIZA PRAC

W analizie prac skupimy się na możliwie obiektywnej rekon
strukcji przebiegu rozumowania studentów, biorąc pod uwagę 
treść, kolejność zapisu, rysunki, komentarze i objaśnienia. Kon
strukcja rozwiązania przez studenta jest często uwarunkowana 
tym, co student rozumiał przez "utworzyć model matematyczny pro
cesu". Ponieważ wstępnie nie narzucano żadnej interpretacji 
ani nie objaśniano tematu, badani mogli rozmaicie rozumieć pole
cenie, uważając np., że wystarczy opisać procedurę badania empi
rycznego pozwalającego wyznaczyć odpowiednie dane numeryczne, 
które posłużą do konstrukcji modelu, scharakteryzować ogólnie 
typ zależności między interesującymi go wielkościami, skonstruo
wać efektywnie model procesu lub podać model, który powinien 
dać się weryfikować empirycznie. Analiza rozumowania musi zatem
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zostać poprzedzona odkryciem sposobu konstrukcji schematu oraz 
określeniem poziomu ścisłości razwiązania zadania; w przypadku 
gdy to było niemożliwe pomijaliśmy wszystkie prace (ich fragmen
ty) , których odczytanie lub interpretacja nie prowadziły do jed
noznacznych wniosków lub budziły wątpliwości, że wnioski nie są 
dostatecznie pewne.

W tabeli 2 podajemy globalne zestawienie wyników; w dal
szej części scharakteryzujemy dokładniej wyróżnione kategorie 
rozwiązań.

Tabela 2. Rozkład liczbowy prac wg podziału na typy rozwią
zań zadania (n = 300)

Charakterystyka rozwiązań zadania

arak prób wstępne próby plan kon-
model
kompletnyschemat

rysunkowy
schemat 
z elementami 
opisu

strukcji 
lub kon
strukcja 
z lukami

Liczba 21 115 69 42 53prac
% 7.0 38.3 23.0 14.0 17.7

W s t ę p n e  p r ó b y
Bardzo wiele prac zawiera jedynie wstępne próby; ich auto

rzy ograniczają się do narysowania schematu rysunkowego lub uzu
pełnienia go dodatkowym komentarzem.

Ze względu na sposoby wstępnej charakterystyki procesu moż
na wyróżnić schematy:

(a) zawierające wymienione w temacie zadania obiekty oraz 
procesy obrazujące kolejne fazy przetwarzania tyroksyny,

(b) blokowe (około 5%) opisujące drogę tyroksyny w organiz
mie .

W obu przypadkach te graficzne opisy nie znajdują dalszego 
"przedłużenia" w kierunku wprowadzenia zmiennych, funkcji lub 
prób ujęcia liczbowo analizowanego zjawiska.
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Oto przykłady takich prac:

(2)

(3) Oznaczam:

TR - tyroksyna, W - wątroba, J - jod, Ż - 
■— procesy przemiany, KO - krwiobieg, 

| L | - licznik izotopowy.

żółć

żółć,
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Wszystkie tego typu schematy powstają w wyniku bezpośred
niej analizy i przetworzenia tekstu zadania oraz ujęcia poda
nych informacji w pewien schemat.

Charakterystyczną cechę wielu prac stanowi "wprowadzenie" do 
schematu urządzeń pomiarowych (przykład 3) . Wydaje się, że w 
ten sposób autorzy chcą zapewnić sobie zebranie odpowiednich da
nych numerycznych, które mogłyby stanowić podstawę dalszego opi
su matematycznego. Ponieważ takich danych brak w temacie zada
nia, nie kontynuują pracy; w sytuacji realnej właściwe umie
szczenie "liczników" stanowiłoby niewątpliwie istotną fazę w mo
delowaniu zjawiska. Wyraźnie to akcentuje A. Pląskowski (1965): 
"Żeby właściwie przygotować tok badań, należy przedtem uzyskać 
dostateczną ilość informacji od technologa, wspólnie wybrać od
powiednie wielkości regulujące i regulowane, przewidzieć możli
we zakłócenia, wybrać miejsce pomiarów najlepiej charakteryzują
ce wymagane własności itp." (str.6).

Dość znaczny procent wszystkich wstępnych prób (około 18) 
stanowią schematy, w których nastąpiło niezgodne z tekstem zada
nia wyróżnienie obiektów i procesów, i w konsekwencji tego częs
to niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń pomiarowych.

Konstruowany przez studenta schemat często jest wzbogacany 
elementami opisu, który objaśnia analizowany proces. Istotny 
składnik opisu stanowią zazwyczaj zmienne określające ilość ty- 
roksyny, ilość jodu, czas przemiany, liczbę "cykli" w przemia
nie i obiegu tyroksyny.

Wśród prac zawierających schematy rysunkowe z elementami 
opisu warto zwrócić uwagę na te, w których ogólnie, w postaci 
zależności funkcyjnej charakteryzuje się dane procesy (przykład
(4)). Przyjęcie w tym przypadku hipotezy (jednej lub kilku) doty
czącej związku między rozważanymi wielkościami pozwoliłoby skon
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struować model procesu przemiany. Studenci tego kroku nie robią 
(nie wiadomo z jakiego powodu, być może nie wiedzą, że można ta
kie hipotezy postawić).

(4)

Analiza wstępnych prób prowadzi do następującego spostrze
żenia: schematy rysunkowe pełnią dwie odrębne role w modelowa
niu rozważanego zjawiska. Niektórzy studenci traktują je jako 
specyficzny typ opisu (schemat rysunkowy zawierający symbole u- 
rządzeń pomiarowych) zamykający fazę rozpoznania wstępnego i 
jednocześnie stanowiący końcowy etap modelowania (wydaje się, 
że rozumują oni następująco: skoro nie mam konkretnych danych 
empirycznych, więc nie mogę określić związku między nimi, po do
konaniu pomiarów związek ten znajdę). Czasem nawet sądzą, że 
schemat taki jest matematycznym modelem procesu; preferuje je 
ponad 60% badanych. Inna grupa wzbogaca te schematy o pewne re
lacje oraz prowadzi dalsze badania; schemat rysunkowy stanowi 
wówczas ogniwo pośrednie w procesie modelowania.

W obu przypadkach, mimo że odmiennie traktowanych przez 
studentów, faktycznie schemat rysunkowy powinien być punktem 
wyjścia dla dalszych faz opisu - przeprowadzenia badań empirycz
nych i prób matematycznego ich ujęcia, bądź hipotetycznych teo
retycznych rozważań.

Temat zadania wymagał skonstruowania modelu matematycznego, 
jednak aż 21% studentów w próbach opisu nie posługuje się ani 
terminami, ani pojęciami matematyki. Autorzy tych prac ograni
czają się co najwyżej do użycia liter na oznaczenie niektórych
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rozważanych wielkości, nie wprowadzając przy tym żadnych fun
kcji lub działań. Jest to, przy takim wyrobieniu matematycznym 
studentów, dość nieoczekiwane i ujawnia skalę trudności modelowa
nia matematycznego, w szczególności trudności wprowadzenia po
jęć matematyki w tok rozumowania.

P l a n  k o n s t r u k c j i  r o z w i ą z a n i a
Część studentów nie formułując exyl-Lcite żądanego modelu, 

ale podaje jedynie plan konstrukcji rozwiązania; a więc wymie
nia czynności (empiryczne) i operacje jakie należałoby wykonać, 
aby model otrzymać (zob. przykład (5)) .

(5) Student pisze:
"Schemat:

- pomiar ilości jodu w żółci przed wstrzyknięciem tyroksy- 
ny = 0,

- wstrzyknięcie tyroksyny w ilości w i pomiar czasu t = 0,
- pobór żółci w równych odstępach czasu t^ ,
- analiza żółci (wyznaczenie ilości jodu),
- na podstawie prawa ilościowego przemiany tyroksyny w jod 

wyznaczenie ilości pochłoniętej przez wątrobę tyroksyny 
(x̂  ilość pochłoniętej tyroksyny),

- wyznaczenie ilości tyroksyny w krwiobiegu w - = k
w każdej chwili t^ ,

- wyznaczenie prawa przemiany połowicznej tyroksyny na jod".

Przykład ten nasuwa następujące spostrzeżenie, typowe dla 
wielu innych prac. Zdecydowaną większość studentów interesuje 
związek między ilością (początkową lub w poszczególnych cyklach) 
tyroksyny oraz ilością jodu, którą w wyniku przemiany otrzymuje
my, bądź związek między czasem przebiegu zjawiska i ilością ty
roksyny we krwi. Związki tego typu są nie rzadko wyrażane wykre
sami, które można traktować jako hipotezy robocze wymagające 
empirycznej weryfikacji.

Zdecydowana większość wykresów oparta jest na nie wymienio
nym jawnie założeniu proporcjonalności masy tyroksyny w danej 
chwili i prędkości jej usuwania z krwiobiegu (przykład (6)).
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Inny spotykany typ wykresów (przykład (7)) ujawnia trudnoś
ci interpretacji wykresów oraz konfrontacji, choćby teoretycz
nej, wniosków z doświadczeniem.

Student konstruując ten wykres zdaje się rozumować następu
jąco: skoro po wstrzyknięciu tyroksyna jest przenoszona z krwio- 
biegu do wątroby, więc jej ilość w krwiobiegu zmniejsza się 
aż do momentu, gdy nie przetworzona w jod tyroksyna nie zostaw 
nie ponownie z wątroby dostarczona do krwiobiegu. Obieg ten 
powtarza się z tą jedynie różnicą, że ilość tyroksyny się . 
zmniejsza. Chwila refleksji wystarczy, aby zauważyć, że wnioski 
wynikające z takiego opisu procesu są absurdalne (np. w pewnym 
momencie prawie cała krew powinna zostać skupiona w wątrobie).

Podany w przykładzie (5) plan konstrukcji w dalszym ciągu, 
z naszego punktu widzenia, pomija najbardziej istotną fazę - 
sformułowanie modelu; można wprawdzie domyślać się potrzeby wza
jemnego powiązania otrzymanych danych empirycznych, tym nie
mniej na ten temat nie znajdujemy w pracy żadnej wzmianki. Pro
pozycja studenta nie uwzględnia również wszystkich informacji 
podanych w tekście (np. dotyczących prędkości usuwania tyroksy-
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ny z krwiobiegu), ale postuluje zbieranie innych specyficznych 
danych. Wydaje się, że student wykorzystując dostrzeżone po
wierzchowne podobieństwo tego zjawiska z innymi, stara się wtło
czyć opisany proces przemiany tyroksyny i sposób jego modelowa
nia w znany mu program działania. Hipotezę tę potwierdza postę
powanie innych badanych, którzy główną strategię konstrukcji 
rozwiązania opierają na analogii przemiany tyroksyny z innymi 
procesami.

Przykład takiej procedury znajduje się w pracy studenta 
chemii, którą przytaczamy w obszernych fragmentach:

(8) Student pisze:
1. Schemat procesu

wprowadzenie
tyroksyny

krew -----
T  <wątroba *
1  jod
żółć

tyroksyna

2. Bilans tyroksyny i kinetyka procesu
Y - stężenie tyroksyny we krwi, 
dY - szybkość usuwania tyroksyny 

Przyjmuję, że opisany proces jest analogiczny do procesu 
zachodzącego w kaskadzie reaktorów przepływowych, czyli

krew

Stopień przemiany tyroksyny w jod w takim układzie można 
wyrazić zależnością:

u = i -ni Dal + 1 gdzie D Y •• -  Y n-1 n
al

Mimo iż podany schemat rysunkowy uwzględnia trzy odrębne
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procesy, student sprowadza dalszy opis wyłącznie do dwu obiektów: 
krwiobieg wątroba, a ilościowo do przemiany tyroksyny w jod. 
Takie uproszczenie rozważanej sytuacji mogło być sugerowane 
wcześniej poznanym procesem, którego model stanowi kaskada reak
torów .

O p i s  p r o c e s u
Analizowane rozwiązania, w przeciwieństwie do omawianych w 

pracy (Treliński, 1982), nie są tak wyraźnie ukierunkowane na 
opis: dyskretny, dyskretno-ciągły lub ciągły procesu. W przewa
żającej mierze powyższy proces badani charakteryzują jako ciąg
ły, wyjątkowo jako dyskretny; brak natomiast prac trzeciego ro
dzaju. Jest to skutkiem zbytniego uproszczenia zjawiska, sprowa
dzenia go do związku (ujmowanego w kategoriach czasu) między 
ilością tyroksyny a ilością jodu bez oddzielnego wyróżniania 
trzech procesów i indywidualnego badania ich przypuszczalnego 
przebiegu.

Oto typowe przykłady:

(9) Rozwiązanie problemu student rozpoczyna od schematycznego 
rysunku i ciągu równości:

nk+l = nk " 3 '
0 = n - kj , k - liczba nawrotów , 
n = kj .

Następnie przyjmuje, że T = kTx + Td , gdzie T oznacza 
czas całkowitej przemiany, ^  - czas jednego nawrotu oraz T^
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- czas, który upływa od chwili wstrzyknięcia do momentu rozpo
częcia pracy przez wątrobę; po prostych rozważaniach otrzymuje 
związek n = kT(T - T̂ ) , gdzie kT jest odpowiednią stałą,
możliwą do wyznaczenia dla danego organizmu.

(10) W pracy znajdujemy jedynie rysunek:

wątroba żótć

0 ° 0o °  o krwiobieg
O O -  O p

9 d > °  i O
 
o

0 
o
 

o •  o
O o •

O o O 
° o ° °

•  0 O 
O O O

o
•

o

jod

W obu zupełnie odmiennych przykładach rozważania prowadzo
ne są przy niewypunktowanym jawnie założeniu, że proces jest 
dyskretny (schematy nie w pełni odpowiadają treści zadania).

Z przeprowadzonego w przykładzie (9) rozumowania wynika, 
że proces pochłaniania tyroksyny następuje w sposób skokowy, 
przy stałej prędkości przetwarzania jej w jod; całe zjawisko 
składa się ze skończonej liczby faz, w miarę izolowanych. W dru
gim przykładzie autor "widzi" zjawisko w skali mikroskopowej; 
poszczególne cząsteczki tyroksyny w sposób losowy ulegają prze
mianie w jod, choó cały proces w skali makroskopowej nie musi 
odbywać się w sposób skokowy (jak poprzednio). Przy mikroskopo
wym ujęciu badani (5 osób) nie potrafią wprowadzić elementów ma
tematyki w proces rozumowania.

0 traktowaniu zjawiska jako procesu ciągłego wnioskujemy 
pośrednio ze sposobu opisu, przy czym nieliczni wiążą ciągłość 
z fizjologicznym przebiegiem zjawiska, inni natomiast nic na 
ten temat nie piszą, ale posługują się rachunkiem różniczkowym 
dla charakterystyki zmian tyroksyny (przykład (11)).

(11) Pracę studenta przytaczamy ze skrótami, nie zmieniając me
rytorycznie jej konstrukcji. Student podaje schemat:
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tyroksyna v
krwiobiegfe- ^-----| wątroba

jod
------ }( żółć— 3 n------

i wprowadza oznaczenia: D - dawka tyroksyny, D1
ilość tyroksyny przemieniona w jod, d - ilość tyroksyny 
dostarczona z wątroby do krwiobiegu w danej chwili t . 
Następnie (bez objaśnień) formułuje równania:

„ dx , , dya at + b at =
kD - b =dt

kD ,
dz 
dt ' k>l - stała,

gdziS dt = V1 ' dt = V2 ' dt = V3 oznaczaj^ prędkości 
chwilowe przenoszenia tyroksyny między komorami.

Pomijając błędy analizy rzutujące na samo sformułowanie 
równań (pomylenie znaków prędkości, błędne dobranie stałych) za
uważamy, że taki opis przemiany musi zakładać ciągłość procesów 
między komorami. Pierwsze z równań formułowane jest przy założe
niu, że suma prędkości przenoszenia tyroksyny (przechodzenia do 
wątroby i usuwania z wątroby do krwiobiegu) jest proporcjonal
na do dawki D tyroksyny, drugie - prędkość przenoszenia jodu 
do żółci zależy od ilości tyroksyny (kD - b ^  ) , która zamie
nia się w jod. W analizowanych pracach można zauważyć silne pre
ferowanie ujmowania zjawiska w kategorii tyroksyna - jod, bez 
uwzględnienia trzech wymienionych w treści zadania procesów. 
Często bezpośredni związek między ilością tyroksyny a ilością 
jodu pochłoniętego przez żółć badani starają się wyrazić wykre
sem jako zależność funkcyjną, rzadko jednak wpierw jawnie sta
wiają hipotezy co do charakteru samej przemiany. Powszechnie 
zjawisko to traktowane jest jako proces ciągły. W postawie tej 
wyraźnie odbija się charakteryzowana na str. 80 metodyka bada
nia własności dynamicznych obiektów: mając dane wielkości wejś
ciowe oraz odpowiadające im wielkości wyjściowe poszukujemy 
wiążącego je związku.

Dokonanie tak grubego uproszczenia problemu jest dość typo
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wą postawą w badanej grupie osób, mającą swe źródło, jak się wy
daje, w specyfice kształcenia.

D o p r a c o w y w a n i e  s i ę  s c h e m a t u
Zauważmy, że jedynie nielicznej grupie (tabela 3) udaje 

się opisać daną sytuację w terminach matematyki (nie są to peł
ne, bez luk, rozwiązania, lecz mogą być bez trudu dopracowane do 
końca) . Większość zadowala się pierwszą wstępną schematyzacją 
danego procesu, opisaną językiem i określeniami z tematu zada
nia, wzbogaconą o pewne terminy z matematyki. Nie obserwujemy 
tu jednak beztroski w posługiwaniu się pojęciami matematyki, 
chociaż studenci nie przytaczają koniecznych założeń.

Tabela 3. Rozkład liczbowy prac wg podziału na typ opisu 
sytuacji

Brak
prób

O p i s :
schematyczny pozwalający wery

fikować rozwiąza
nie

formalny,nie 
dający się 
weryfikowaćschemat- 

rysunek
schemat-
obudowa-

(2)ny
werbalno - 
-graficzny

formalny

Liczba 21 115 95 16 23 30prac
o,■© 7,0 38,3 31,7 5,3 1,1 10,0

Niewiele jest prac, w których wypracowano schemat dający 
się weryfikować w konkretnej sytuacji lub konfrontować z innymi 
znanymi faktami. Np. student przebieg procesu przemiany tyroksy- 
ny ilustruje poniższym wykresem. Tu wystarczyłoby porównać rze
czywistą prędkość usuwania tyroksyny z organizmu (zgodnie z 
treścią zadania można ją mierzyć) z prędkością obliczoną zgod
nie z przyjętą hipotezą (masa pochłanianej tyroksyny jest 2

(2)Opis zawierający schemat rysunkowy wzbogacony o oznaczenia 
(zmienne, funkcje) względnie próby konstrukcji rozwiązania.
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wprost proporcjonalna do czasu trwania procesu przemiany, a więc 
prędkość usuwania jest stała).

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że przedstawienie w 
postaci graficznej zależności między wielkościami jest, obok uj
mowania jej równaniem różniczkowym (układem równań) lub trans- 
mitancją, typową procedurą w naukach technicznych (zob. Pląskow- 
ski, 1965) .

Zupełnie odmienną sytuację ilustruje przykład (12).

(12) Oznaczmy: t - czas usuwania tyroksyny, Aq - ilość ty-
roksyny wstrzykniętej, A1,A2,...,An - stałe współczynni
ki. Wtedy ilość tyroksyny w danej chwili t wynosi:

T(t) = AQ + Axt + A2t2 + ... + Antn .

Student formułuje tu nie do końca wypracowany model matema
tyczny, którego nie można weryfikować. Nie wiadomo przecież, 
jak wyznaczyć parametry A^ (i = l,2,...,n) , jak one się zmie
niają, jak zdefiniować i wyznaczyć liczbę n , kiedy uznać, że 
tyroksyna została usunięta z krwiobiegu.

Skonstruowany model nie w pełni odpowiada rozwiązaniu wyj
ściowego problemu z dwóch powodów: nie wykorzystuje się w tym o- 
pisie bezpośrednio wszystkich ważnych informacji z treści zada
nia oraz ten model przedstawiony został w takiej postaci, która 
nie pozwala określić jego adekwatności do sytuacji, tj. przyjąć, 
ulepszyć lub odrzucić go. Przyjmujemy bowiem kryterium weryfi- 
kalności skonstruowanego przez studenta schematu obok jego opi
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su językiem matematyki jako najistotniejsze wymaganie oceny po
danego rozwiązania zadania.

Porównując te próby opisu z próbami studentów studiów nau
czycielskich, obserwujemy znaczną procentowo różnicę w liczbach 
prac, w których formułuje się schemat bardziej formalny z uży
ciem matematyki.

Ciekawe spostrzeżenie nasuwają prace zawierające sposoby 
dopracowywania się schematu. W tym badaniu do wyjątków należą 
prace, w których studenci starają się "wtłoczyć" dany proces w 
jakiś znany im model (jest ich 4%). Również odmienne, w porówna
niu z badaniami opisanymi w książce (Treliński, 1982) , jest
źródło tych schematów. W tamtych pracach była nim często jakaś 
struktura matematyczna (np. grupa) , tu zaś pewien proces (np. 
kaskada reaktorów - przykład (8)). Różnice są, jak się wydaje, 
wynikiem odmiennych doświadczeń i intuicji studentów.

Różny jest także charakter stopniowego aktywnego dopracowy
wania się schematu opisującego dane zjawisko.

Pierwszy z przytoczonych poniżej przykładów (przykłady (13) 
i (14)) ilustruje postępowanie typowe dla poprzednich badań. 
Autor stara się, analizując treść zadania, wyłowić kolejne fazy 
przemiany tyroksyny; kończy swą pracę w momencie otrzymania 
schematu, który mógłby opisać matematycznie, gdyby postawił od
powiednie hipotezy charakteryzujące poszczególne procesy (zilus
trowane strzałkami) . W drugim przypadku, po fazie dopracowania 
się schematu rysunkowego pojawia się wykres, który hipotetycz
nie ujmuje związek między rozważanymi wielkościami (ilość tyrok
syny, ilość jodu, czas trwania przemiany, prędkość usuwania ty
roksyny) .

(13) W pracy znajdujemy (bez komentarza) serię kolejnych rysun
ków:

dawka

wątroba
jod

żółć
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(14) Student pisze: 
Początkowa faza

następne fazy

część tyroksyny

ogólnie
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Niestety, student (przykład (14)) nie analizuje dokładniej 
pozostałych procesów oraz nie opisuje ich formalnie (nie wyni
kało to jednak z braku czasu). Można przypuszczać, że wykres ma 
charakteryzować proces; stoi to jednak w sprzeczności z wypraco
wanym wcześniej schematem przebiegu całego zjawiska.

Procedura poszukiwania rozwiązania w omawianej grupie prac 
w stosunku do prac omawianych w cytowanej książce jest bardziej 
uproszczona z dużymi przeskokami myśli oraz trudniejsza do ana
lizy. Dają się jednak wyróżnić w niej trzy fazy (opisane w cyto
wanej pracy): analizy sytuacji, wstępnej schematyzacji oraz opi
su tego wstępnego schematu językiem będącym mieszaniną terminów 
matematycznych, fizycznych i potocznych. Obserwujemy jednocześ
nie ślady postępowania, które można odnieść do fazy dedukcji 
(poprawiania oraz badania modelu) lub powrotu do sytuacji wyj
ściowej (stałej weryfikacji konstruowanego przez autora schema
tu z realną sytuacją). Być może jest to dalszą konsekwencją spe
cyficznego rozumienia polecenia "utworzyć model matematyczny" 
przez badanych, jak podać schemat rysunkowy, wykres lub program 
organizacji badania prowadzący do wyznaczania danych numerycz
nych charakteryzujących przemianę.
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(3)Analiza prac studentów pokazuje, że 80% z nich matematy- 
żuje sytuację w kierunku konstrukcji modelu statycznego, który 
opisuje ustalony stan procesu (nie zawiera zmiennych określają
cych czas wyróżnionych przemian; podaje np. związek między masą 
tyroksyny a ilością cykli - obiegu krwi lub masą jodu). Pozosta
li wprowadzają zmienne określające czas przemian, przy czym 
ograniczają się do opisu tylko jednego procesu (np. usuwania ty
roksyny z krwiobiegu) lub opisują trzy dane procesy.

Schemat 1. Zależność między liczbą osób (w procentach) a 
stopniowym komplikowaniem opisu procesu

wyłonienie 
trzech procesów

uwzględnienie 
jednego procesu

opis
dynamiczny

wyróżnienie
relacji

wprowadzenie
zmiennych

l opis 
statyczny

schemat

Schemat 1 obrazuje zależność między liczbą osób a stopnio
wym komplikowaniem przez nich opisu, poczynając od schematu 
przedstawiającego w sposób uproszczony dany proces, np. w posta
ci schematu rysunkowego (I schemat) , przez użycie przy opisie 
tego schematu zmiennych, np. oznaczających masę tyroksyny, jodu 
(II), wyróżnienie relacji (funkcji, równań)wiążących te zmienne 3

(3) 100% stanowią prace zawierające jakiekolwiek próby rozwią
zania; łącznie z czystymi kartkami wszystkie prace (n = 300) 
stanowią 107.5%.
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(III) , a następnie próbę opisu jednego (IV) i trzech procesów 
(V) poprzez wprowadzenie zmiennych określających czas, np. w 
postaci równania różniczkowego lub funkcji określającej stęże
nie tyroksyny w krwiobiegu w danej chwili. Przejście do opisu 
dynamicznego sprawia badanym poważne trudności.

Porównajmy te rezultaty z odpowiednimi wynikami otrzymany
mi w grupie studentów studiów nauczycielskich (Treliński, 1982; 
str.101).

Schemat 2. Zależność między liczbą osób (w procentach) a 
stopniowym komplikowaniem opisu procesu

Bardzo wyraźnie w badanej grupie (studia techniczne) obser
wujemy przesunięcie wyników z etapu wprowadzenia zmiennych do/opisu w kierunku wprowadzenia relacji. Świadczyć to może o nie
znacznym rozwinięciu umiejętności badanych związanych z tą jed
ną fazą matematyzowania sytuacji.

Charakterystyka procesu modelowania, zgodnie z wyróżniony
mi kategoriami, niewiele mówi o związku specyfiki kształcenia z
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nabywaniem umiejętności matematyzowania sytuacji.

W p r o w a d z a n i e  d o d a t k o w y c h  h i p o t e z
Treść zadania nic nie mówi o specyfice rozważanych proce

sów. Matematyzacja prowadząca do konstrukcji modelu matematycz
nego musi zatem obejmować fazę stawiania hipotez charakteryzują
cych bliżej poszczególne etapy przemiany (przenoszenia tyroksy- 
ny z krwi do wątroby, przenoszenia tyroksyny z wątroby do krwi 
i usuwania jodu) i wywołujących taki, a nie inny przebieg zja
wiska .

Wszyscy badani (oczywiście, wyłączając prace pozbawione ja
kichkolwiek prób) bez trudu upraszczają daną sytuację (pomijają 
zbędne informacje, wydzielają obiekty i procesy, odpowiednio je 
łączą i sytuują); celem tych zabiegów jest uczynienie zadania 
przystępniejszym do dalszej analizy, w szczególności do opisu 
sytuacji schematem rysunkowym.

Analiza prac ze względu na pojawianie się w toku modelowa
nia dodatkowych hipotez pozwala wyróżnić trzy postawy studentów: 
grupę osób, które nie wprowadzają żadnych dodatkowych założeń 
(bardzo liczną), które wprowadzają jawnie pomocnicze hipotezy 
oraz tych, którzy korzystają z pewnych założeń w toku rozumowa
nia, lecz nie formułują ich explieite (tabela 4).

Tabela 4. Rozkład liczbowy prac ze względu na wprowadzanie 
dodatkowych hipotez

Brak dodatkowych 
hipotez

Dodatkowe założenia wprowadzane
jawnie niejawnie

Liczba
prac 206 43 22

“6 68.7 14.3 7.3

Poniższe przykłady wybraliśmy z prac, w których dodatkowe 
założenia przyjmowane są w sposób celowy i wyraźny.
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(15) Student po konstrukcji modelu fizycznego procesu w postaci 
naczynia z dwoma otworami zawierającego pewną ciecz pisze: 
"W sumie jest to proces analogiczny do wypływu cieczy ze 
zbiornika ze stałą prędkością. Jeśli prędkość usuwania ty- 
roksyny jest stała, to ilość wydalonej tyroksyny można opi
sać wzorem Q = A*vt niezależnie od ilości wprowadzonej 
do krwi tyroksyny".

(16) "Z upływem czasu ilość pochłanianej tyroksyny przez wątro
bę maleje. Np. pochłaniane jest zawsze 90% dochodzącej do 
wątroby tyroksyny... Jest to proces analogiczny do rozpadu 
promieniotwórczego pierwiastków".

(17) "Te rozważania oparłem na głównym założeniu, że pochłania
nie tyroksyny odbywa się cały czas ze stałą szybkością bez 
względu na jej stężenie i że szybkość ta nie jest zbyt du
ża" .

A więc, jak widzimy, formułowane hipotezy dotyczą głównie 
szczególnych charakterystyk oddzielnie rozważanych procesów: 
stałości (zmienności) prędkości usuwania tyroksyny, jej zależ
ności od czasu, ilości tyroksyny nie przemienionej w jod lub te
go, że ta sama część tyroksyny wpływającej do wątroby ulega 
przemianie. Większość osób (24 na 43) traktuje wybierane para
metry jako stałe (np. prędkość usuwania tyroksyny, czas jednego 
cyklu, dawka przetwarzanej tyroksyny w jod). Około 15% prac 
(zob. tabela 4) na takich założeniach opiera swoją koncepcję 
rozwiązania.

Inna grupa jawnie założeń nie formułuje, chociaż z nich 
podświadomie korzysta w toku rozumowania; o takiej postawie roz
wiązującego wnioskujemy stąd, że pojawiają się one mimochodem, 
w sposób przypadkowy, i potem nie są one ani konkretyzowane, 
ani nie są badane ich konsekwencje przy dalszych próbach opisu.

Można stwierdzić jednoznacznie, że w pracach, w których 
nie formułuje się (jawnie lub niejawnie) dodatkowych hipotez, 
nie otrzymuje się rozwiązania problemu.

Z pozostałej grupy warto wyróżnić te prace, w których cho-
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ciąż nie wprowadza się żadnych dodatkowych założeń ani celowo, 
ani w sposób przypadkowy, jednak konstruuje się "ogólny" model 
matematyczny (charakteryzując ogólnie poszczególne przemiany); 
stanowią one 15% wszystkich prac. Oto dwa typowe przykłady:

(18) Student kończy pracę na konstrukcji schematu:

F ( x )

(19) W pracy znajdujemy schemat rysunkowy wraz z objaśnieniem 
wprowadzanych symboli:

żyła
f(t) f(t) -f, (t)=k(t) k(t)

wątroba żótć

fy(t)

P - dawka tyroksyny, f(t) - funkcja opisująca przepływ 
tyroksyny z żyły do wątroby, funkcja k(t) podaje różnicę 
między ilością tyroksyny wpływającej do wątroby i powraca
jącej do krwi.

Autorzy tych częściowych opisów wychodzą poza informacje 
podane w tekście zadania: analizują rozważane procesy, określa
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ją parametry, od których przebieg procesu zależy, formułują o- 
gólne zależności funkcyjne (pomijamy tu uwagi dotyczące samej 
symboliki). Wystarczyłoby następnie skonkretyzować same funkcje, 
aby otrzymać teoretyczny, weryfikowalny model całej przemiany 
tyroksyny; w obecnej postaci można je traktować jako opisy para- 
matematyczne, których nie można zweryfikować. Po poprawieniu re
dakcji i wzajemnym powiązaniu rozważanych funkcji (np. za pomo
cą działań na funkcjach, odpowiednio je składać lub traktować 
je jako pary lub trójki) można otrzymać model matematyczny pro
cesu.

Konstrukcja tego typu schematu może stanowić fazę pośred
nią między fazą formułowania schematu rysunkowego procesu a 
przyjmowaniem dodatkowych założeń. Postępowanie heurystyczne, 
obejmujące analizę sytuacji, konstruowanie schematu graficznego, 
wybór zmiennych, opis parametryczny procesu (wprowadzenie funk
cji) , przyjęcie hipotez określających charakter zależności funk
cyjnej i opis matematyczny, można uważać za ogólne ukierunkowa
nie pracy ucznia (studenta), tj. rodzaj reguły heurystycznego 
postępowania w toku rozwiązywania zadań z zastosowaniem matema
tyki, z którego mogliby oni korzystać w toku matematyzowania sy
tuacji.

Na ogół dodatkowe założenia dotyczą takich cech procesu, 
które umożliwiają studentowi ilościowe ujęcie interesujących go 
wielkości, wyjątkowo zaś tylko ogólnie charakteryzują dany pro
ces, nie pozwalając formułować związków między wielkościami (np. 
"zakładamy, że ciąg ilości tyroksyny pozostającej we krwi jest 
malejący"). Tendencja ta w sposób istotny różni się od sytuacji 
opisanej w pracy (Treliński, 1982). Wówczas przeważały hipotezy 
typu drugiego. Osoby, które spotkały się z konkretnymi realnymi 
przypadkami stosowania matematyki, są bardziej świadome konsek
wencji przyjmowanych założeń, dobierają je więc tak, aby można 
było formułować zależności funkcyjne między rozważanymi wielkoś
ciami bądź równania.

D o b ó r  z m i e n n y c h
Trafność opisu i jego późniejsza użyteczność w dużej mie

rze zależy od właściwej analizy sytuacji i parametrów, jakie ją
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charakteryzują, w szczególności od trafnego wyboru zmiennych.
Z punktu widzenia dydaktyki zastosowań (modelowania) ważne 

wydaje się rozpatrywanie trzech rodzajów sytuacji (Węgrzyn,
1972) :
(a) Sytuacje dobrze scharakteryzowane o parametrach, które przy 

odpowiedniej analizie zjawiska mogą byó łatwo wydzielone, 
mierzalne i wycenione; mierzeniem lub analizą teoretyczną 
można wyróżnić zmienne istotne.

(b) Sytuacje, w których możemy obserwować pewne procesy, ale 
zmienne istotne nie są bezpośrednio obserwowaląe lub mie
rzalne, dopiero analiza je ujawnia.

(c) Sytuacje "ubogie", w których trudno obserwować przyczyny 
zjawisk, ale widoczne są skutki; zmienne istotne i poboczne 
są nie znane lub trudno charakteryzowalne.
Analizowany przez nas problem dotyczy pewnej "ubogiej" sy

tuacji, nic nie wiemy bowiem o mechanizmach rządzących zachodzą
cymi zjawiskami, możemy obserwować pewne ich skutki. Z treści 
zadania nie wynika, jakie zmienne należałoby brać pod uwagę, 
czy mogą one być istotne czy poboczne. Z tego powodu postawy 
badanych wobec omawianego problemu mogą stanowić wskazówkę co 
do postępowania osób przy wyborze zmiennych, ich hierarchizacji 
oraz ich miejsca i roli przy wstępnym "grubym" matematyzowaniu.

Analiza prac pod tym kątem pokazuje, że studenci, w fazie 
matematyzacji, charakteryzując proces przemiany tyroksyny rozwa
żają: czas trwania procesu, masę tyroksyny (początkową lub 
w trakcie przemiany), stężenie tyroksyny w poszczególnych 
komorach (krwiobieg, wątroba,żółć), prędkość usuwania tyro
ksyny (jodu) z krwiobiegu oraz liczbę "cykli", po których 
nastąpi całkowite usunięcie tyroksyny.

Tabela 5 podaje liczbę prac, w których w fazie matematyza- 
cji dany parametr eksponowano.

Zauważmy, że studenci, jeśli charakteryzują rozważany pro
ces, to na ogół biorą pod uwagę czas lub masę tyroksyny; często 
interesuje ich zmienność masy tyroksyny (jodu) w czasie (zob. 
przykłady (7), (8)). Wybór tych parametrów uwarunkowany jest,
jak się wydaje, preferowaniem ujęcia eksponującego usuwanie ty
roksyny, bez rozbijania procesu przemiany na trzy odrębne skła
dowe. Badani, mimo sugestii zawartej w temacie zadania, w nie-
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ją parametry, od których przebieg procesu zależy, formułują o- 
gólne zależności funkcyjne (pomijamy tu uwagi dotyczące samej 
symboliki). Wystarczyłoby następnie skonkretyzować same funkcje, 
aby otrzymać teoretyczny, weryfikowalny model całej przemiany 
tyroksyny; w obecnej postaci można je traktować jako opisy para- 
matematyczne, których nie można zweryfikować. Po poprawieniu re
dakcji i wzajemnym powiązaniu rozważanych funkcji (np. za pomo
cą działań na funkcjach, odpowiednio je składać lub traktować 
je jako pary lub trójki) można otrzymać model matematyczny pro
cesu.

Konstrukcja tego typu schematu może stanowić fazę pośred
nią między fazą formułowania schematu rysunkowego procesu a 
przyjmowaniem dodatkowych założeń. Postępowanie heurystyczne, 
obejmujące analizę sytuacji, konstruowanie schematu graficznego, 
wybór zmiennych, opis parametryczny procesu (wprowadzenie funk
cji) , przyjęcie hipotez określających charakter zależności funk
cyjnej i opis matematyczny, można uważać za ogólne ukierunkowa
nie pracy ucznia (studenta), tj. rodzaj reguły heurystycznego 
postępowania w toku rozwiązywania zadań z zastosowaniem matema
tyki, z którego mogliby oni korzystać w toku matematyzowania sy
tuacji.

Na ogół dodatkowe założenia dotyczą takich cech procesu, 
ktćre umożliwiają studentowi ilościowe ujęcie interesujących go 
wielkości, wyjątkowo zaś tylko ogćlnie charakteryzują dany pro
ces, nie pozwalając formułować związków między wielkościami (np. 
"zakładamy, że ciąg ilości tyroksyny pozostającej we krwi jest 
malejący"). Tendencja ta w sposób istotny różni się od sytuacji 
opisanej w pracy (Treliński, 1982). Wówczas przeważały hipotezy 
typu drugiego. Osoby, które spotkały się z konkretnymi realnymi 
przypadkami stosowania matematyki, są bardziej świadome konsek
wencji przyjmowanych założeń, dobierają je więc tak, aby można 
było formułować zależności funkcyjne między rozważanymi wielkoś
ciami bądź równania.

D o b ó r  z m i e n n y c h
Trafność opisu i jego późniejsza użyteczność w dużej mie

rze zależy od właściwej analizy sytuacji i parametrów, jakie ją
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charakteryzują, w szczególności od trafnego wyboru zmiennych.
Z punktu widzenia dydaktyki zastosowań (modelowania) ważne 

wydaje się rozpatrywanie trzech rodzajów sytuacji (Węgrzyn,
1972) :
(a) Sytuacje dobrze scharakteryzowane o parametrach, które przy 

odpowiedniej analizie zjawiska mogą byó łatwo wydzielone, 
mierzalne i wycenione; mierzeniem lub analizą teoretyczną 
można wyróżnić zmienne istotne.

(b) Sytuacje, w których możemy obserwować pewne procesy, ale 
zmienne istotne nie są bezpośrednio obserwowalpe lub mie
rzalne, dopiero analiza je ujawnia.

(c) Sytuacje "ubogie", w których trudno obserwować przyczyny 
zjawisk, ale widoczne są skutki; zmienne istotne i poboczne 
są nie znane lub trudno charakteryzowalne.
Analizowany przez nas problem dotyczy pewnej "ubogiej" sy

tuacji, nic nie wiemy bowiem o mechanizmach rządzących zachodzą
cymi zjawiskami, możemy obserwować pewne ich skutki. Z treści 
zadania nie wynika, jakie zmienne należałoby brać pod uwagę, 
czy mogą one być istotne czy poboczne. Z tego powodu postawy 
badanych wobec omawianego problemu mogą stanowić wskazówkę co 
do postępowania osób przy wyborze zmiennych, ich hierarchizacji 
oraz ich miejsca i roli przy wstępnym "grubym" matematyzowaniu.

Analiza prac pod tym kątem pokazuje, że studenci, w fazie 
matematyzacji, charakteryzując proces przemiany tyroksyny rozwa
żają: czas trwania procesu, masę tyroksyny (początkową lub 
w trakcie przemiany), stężenie tyroksyny w poszczególnych 
komorach (krwiobieg, wątroba,żółć), prędkość usuwania tyro
ksyny (jodu) z krwiobiegu oraz liczbę "cykli", po których 
nastąpi całkowite usunięcie tyroksyny.

Tabela 5 podaje liczbę prac, w których w fazie matematyza- 
cji dany parametr eksponowano.

Zauważmy, że studenci, jeśli charakteryzują rozważany pro
ces, to na ogół biorą pod uwagę czas lub masę tyroksyny; często 
interesuje ich zmienność masy tyroksyny (jodu) w czasie (zob. 
przykłady (7) , (8)) . Wybór tych parametrów uwarunkowany jest, 
jak się wydaje, preferowaniem ujęcia eksponującego usuwanie ty
roksyny, bez rozbijania procesu przemiany na trzy odrębne skła
dowe. Badani, mimo sugestii zawartej w temacie zadania, w nie-
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Tabela 5. Zestawienie liczbowe prac ze względu na typ para
metru eksponowany w fazie matematyzacji (n = 300)

Rodzaj parametru
czas masa stężenie prędkość liczba cykli

liczba
prac 46 74 18 22 8

% 15.3 24.7 6.0 7.3 2.7

wielkim stopniu posługują się w fazie matematyzacji prędkością 
usuwania tyroksyny.

Niektórzy studenci za podstawową zmienną przyjmują czas 
trwania procesu, a masę, stężenie lub prędkość usuwania tyrok
syny z krwioobiegu traktują jako wartości pewnych funkcji tej 
zmiennej rzeczywistej. Szczególnie interesujące rezultaty daje 
to w przypadku uznania prędkości usuwania tyroksyny za funkcję 
pochodnej masy tyroksyny. Pozwala to bowiem sformułować równa
nie różniczkowe opisujące przebieg rozważanych procesów(zob. 
przykład (20)) .

(20) Po skonstruowaniu schematu rysunkowego, wprowadzeniu ozna
czeń: x(t) masa tyroksyny we krwi w chwili t , y(t)
masa wytworzonego jodu w chwili t , z(t) masa jodu w 
żółci w chwili t , student formułuje dwa równania (nie
stety ich nie rozwiązuje):

f t  + ? '  *2 H m Ó ZT dt = a
gdzie T, T1' są odpowiednio dobranymi stałymi.

Wyraźnie się tu zakłada, że prędkość pochłaniania jodu 
przez żółć jest wprost proporcjonalna do masy wytworzonego jodu, 
prędkość usuwania tyroksyny z krwi jest wprost proporcjonalna 
do sumy masy wytworzonego jodu oraz prędkości jego wytwarzania. 
Oba równania, jak się wydaje, są konsekwencją pierwotnie przyję-
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tego założenia, że prędkość usuwania tyroksyny z krwi jest sumą 
prędkości wytwarzania jodu i jego wchłaniania przez żółć.

Wybór zmiennej (a nie wstępne określenie charakteru proce
su) determinował w dużym stopniu sposób opisu (a nawet rozumie
nie) zjawiska. I tak np. wybór czasu trwania procesu, prędkości 
usuwania tyroksyny lub stężenia tyroksyny jako zmiennych pod
stawowych prowadził do ujęcia procesu jako zjawiska ciągłego, 
wybór zaś liczby cykli - do opisu dyskretnego (usuwanie tyroksy
ny z krwi opisuje ciąg) , natomiast wybór masy nie pozwala prze
widzieć sposobu opisu procesu.

M o d e l
Procedura prowadząca do konstrukcji modelu matematycznego 

danej sytuacji jest bardzo złożona. Model nie pojawia się jako 
gotowy obiekt już w pierwszym akcie matematyzacji; na ogół po
przedza go utworzenie wstępnego schematu rysunkowego wzbogacone
go o opis sformułowany przy użyciu terminów zaczerpniętych z te
matu zadania. Schemat taki idealizuje, upraszcza i eksponuje wy
brane procesy (zob. przykład (2)) .

Spotykane w pracach opisy można podzielić na dwie katego-
(4)rie: (a) schematy sytuacji , (b) modele matematyczne.

Schematy (modele) danych sytuacji uwzględniają dane iloś
ciowe powiązane relacjami zaczerpniętymi z nauk technicznych. 
Cechą charakterystyczną tych opisów jest to, że badani posługu
ją się językiem i pojęciami z tych teorii oraz przenoszą wypra
cowane tam modele do rozważanej sytuacji; w efekcie otrzymują 
model mechaniczny, fizyczny itp. (por. przykłady (8), (15) oraz
(21)) .

(21) Student wprowadza następujące oznaczenia:
c^ - pierwotne stężenie tyroksyny we krwi,
c 2 - wypadkowe stężenie tyroksyny we krwi,

- stężenie tyroksyny w wątrobie,
- stężenie jodu w wątrobie,

Cj. - stężenie jodu w żółci,

W rozumieniu podanym w opracowaniu (Treliński, 1982).(4)
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T^/ T2 ,.../ Tg odpowiednie stałe, 
s - zmienna.
Dalej konstruuje schemat:

Przykład ten nasuwa wiele uwag. Skonstruowany schemat nie 
odpowiada treści zadania (np. rozważa się aż 6 procesów, jod 
nie przechodzi do krwiobiegu). Pomijając błędy samej analizy 
zjawiska, schemat ten to model osadzony w automatyce; zawiera 
on mieszaninę terminów z tematu zadania oraz automatyki (np. mó 
wi się o tyroksynie, wątrobie, podano sześć transmitancji, wy
różniono dwa człony: inercyjny i różniczkująco-inercyjny) . Stu
dent rozpatruje każdy z procesów (obiektów) oddzielnie; formal
nie, mimo graficznego związku, nie są one wzajemnie powiązane. 
Model powyższy można uważać za model pożarnatematyczny; wymaga 
on wielokierunkowego dopracowania, aby otrzymać model matema
tyczny naszej przemiany. Należąłoby dokładnie określić poszcze
gólne funkcje czasowe, wyprecyzować wielkości wejściowe i wyjś
ciowe, skorygować strzałki w dwóch dolnych obiektach (interesu
je nas związek między stężeniem tyroksyny we krwi a stężeniem 
jodu) oraz powiązać wzajemnie równania różniczkowe, które opisu 
ją dane obiekty (przy danych transmitancjach) . Model ten nie mo 
że być jednak bezpośrednio zweryfikowany empirycznie, bowiem wy
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magałoby to pomiarów stężenia tyroksyny (jodu) (możemy mierzyć 
jedynie prędkość usuwania tyroksyny z krwiobiegu).

Pomysł opisu procesu w takiej postaci miał, jak można przy
puszczać, swe pierwotne źródło w intuicyjnym wyobrażeniu sobie 
przebiegu odpowiednich przemian. W szczególności: stężenie ty
roksyny w wątrobie musi wzrastać, stężenie jodu w wątrobie ma
leć itp. Podane transmitancje określają charakter odpowiedzi o- 
biektów na skok jednostkowy; odpowiednie krzywe zilustrowano na 
poniższym rysunku.

Odpowiedź obiektu pierwszego rzędu na skok jednostkowy:

transmitancja transmitancja
1 sT

P °sta o i S tTT p ostaci 55^5-

Kształt tych krzywych jest zatem zgodny z wyobrażonym so
bie przez studenta przebiegiem procesów; nic dziwnego, że mu
siał nasunąć mu pomysł takiego, a nie innego opisu.

Opis danej sytuacji jest formułowany rozmaicie: jako równa
nie lub układ równań (m.in. równanie różniczkowe), funkcja (m. 
in. ciąg), wykres funkcji, schemat rysunkowy lub diagram. Nie
które z tych opisów (wykresy, schematy wzbogacone o symbole fun
kcji lub operatorów) są typowymi opisami typu parametrycznego 
(zob. przykłady (6), (18), (21)); zajmiemy się więc teraz mode-
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lami matematycznymi.
W skonstruowanych modelach matematycznych przebieg zjawis

ka (poszczególne procesy: usuwania tyroksyny, przemiany tyrok- 
syny itd.) opisuje równanie różniczkowe (układ równań), ciąg 
lub funkcja zmiennej rzeczywistej.

(22) Student, po szczegółowym badaniu procesu usuwania tyroksy
ny z krwiobiegu i zamianie jej w jod (przy założeniu 
otrzymywania stałej dawki jodu), na drodze indukcyjnego u- 
ogólnienia definiuje dwa ciągi, (T )/(Tnn)/mające charakte
ryzować omawiany proces:

T
T
T

n
n+1

nn 
J + T
To +

+ Tn+1
n+2 
T, . n — 1,2,...,

gdzie T oznacza początkową dawkę tyroksyny, T^ - jej 
część wracającą do krwiobiegu, T^ - część przekształco
ną w jod, J - ilość otrzymanego jodu, Tn - część wra
cającą do krwiobiegu w n-tym cyklu, Tnn - część prze
kształconą w jod w n-tym cyklu procesu przemiany.

Zupełnie analogicznie próbuje opisać proces przemiany ty
roksyny inna osoba, która formułuje ciąg równości:

T = T J + T '  = T '  + (T J + TJ) = T^ + [ t J  + (T " '  + T*) ] = . . .

(23) Student zupełnie odmiennie niż poprzedni wstępnie schema- 
tyzuje analizowane zjawisko; uwzględnia tylko dwa procesy: 
przemianę tyroksyny w jod oraz pochłanianie jodu przez 
żółć.
Matematyczny opis obu procesów prowadzi go do układu rów
nań:

T dw 
1 dt + w = T dz 

2 dt
t |Ł -w(t).

gdzie T, T^ T2 są stałymi, które zostaną wyznaczone
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przy użyciu izotopów radioaktywnych. Wyraźnie przy tym za
znacza, że pierwsze z nich opisuje proces wytwarzania jodu, 
drugie jego pochłanianie przez żółć.

przemianie

Jeszcze inaczej schematyzuje daną sytuację student chemii. 
Interesuje go tylko proces usuwania tyroksyny z krwiobiegu. 
Przytaczamy w przykładzie (24) najistotniejsze fragmenty tego 
opracowania.

(24) Student najpierw rysuje schemat:

tyroksyna

---------------
wątroba

Następnie zakłada, że
1. Istnieje stały poziom tyroksyny we krwi właściwy dla or-
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ganizmu (lub uśredniony doświadczalnie) .
2. Po wstrzyknięciu tyroksyny organizm dąży do usunięcia 

zaburzonej równowagi i po czasie t osiągnie poziom ty
roksyny właściwy dla stanu normalnego.

Rozkład stężenia tyroksyny we krwi ilustruje wykresem (CT 
- stężenie tyroksyny, Cgr - stężenie stanu normalnego, 
t - czas):

Dalej pisze:
Wiele zjawisk powracania układu do stanu równowagi opi

suje funkcja:
— ]/■ 4-CT (t) = e + const ,

gdzie czas mierzymy począwszy od t̂  ,
Zazanacza, że należy sprawdzić,czy wyniki doświadczalne 

spełniają to równanie, i wówczas ewentualnie wyznaczyć k 
oraz stałą const.

Specyfika opisów matematycznych podanych w przykładach (22)# 
(23) i (24) świadczy o różnym rozumieniu analizowanego zjawiska. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z rozpatrywaniem go ja
ko procesu skokowego typu: dawka "wchodzi" - dawka "wychodzi", 
w drugim i trzecim - jako zjawiska , w którym przemiany następu
ją w sposób ciągły. Mimo sugestii zawartej w treści problemu,
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model matematyczny z przykładu (22) nie zawiera ani czasu, ani 
prędkości jako zmiennych. W drugim przypadku dane są wartości 
pochodnej z'(t) (możemy zatem w konkretnej sytuacji wyznaczyć 
funkcję ti—>z(t)); badanie modelu sprowadza się do wyznaczenia 
funkcji t>-*w(t) , tt-*l(t) , weryfikacja - po porównaniu wartoś
ci tych funkcji z danymi empirycznymi.

Podany w przykładzie (24) model jest bezpośrednią konsek
wencją przyjętych założeń. Jego konstrukcja, podobnie jak po
przedniego, opiera się na założeniu, że prędkość usuwania tyrok- 
syny jest proporcjonalna do stężenia: CT (t) = -kCT(t). Wypraco
wania autorów tych modeli pokazują, że odmienne skojarzenia wy
znaczyły obie drogi konstrukcji. W pierwszym przypadku rozważa
nia dotyczące prędkości, zasugerowane tekstem zadania, w drugim 
- wstępne określenie organizmu jako układu, którego funkcjonowa
nie uległo zaburzeniu, a następnie asymilacja tej sytuacji do 
wcześniej poznanego schematu.

M a t e m a t y z a c j a  a k i e r u n e k  s p e c j a l i 
z a c j i

Rodzi się naturalne pytanie: Czy i w jakim stopniu sposób 
modelowania (dobór modelu matematycznego, preferowana droga opi
su, konstruowane schematy rysunkowe, specyfika założeń dodatko
wych) zależy od specjalizacji ?

Badani są reprezentantami czterech kierunków studiów: me
chaniki (119 osób), budownictwa (83 osoby), elektrotechniki (42 
osoby) i chemii (56 osób). W studiowanych na tych kierunkach 
przedmiotach występują istotne różnice, jeśli chodzi o tematykę 
zadań, typy przykładów i sytuacji, które się bada i modeluje; 
interesować nas będzie zwłaszcza to, czy ta specyfika problema
tyki odcisnęła swe piętno na postawie studentów (sposobach mate- 
matyzacji) wobec omawianego problemu.

W tabeli 6 zestawiamy niektóre informacje dotyczące wybra
nych aspektów matematyzacji; nasuwają one szereg hipotez, w 
szczególności o istnieniu różnic w umiejętnościach matematyzowa- 
nia analizowanej sytuacji przez studentów. Ujawniały się one 
głównie we wstępnych próbach, formułowaniu opisów formalnych z 
użyciem (bądź bez) matematyki oraz konstruowaniu modeli matema-



Tabela 6. Zestawienie liczbowe prac według kierunków studiowanych przez badanych i wybra
nych charakterystyk rozwiązań zadania

Lp. Charakterystyka Razem Mechanika Budownictwo Elektotechnika Chemia
rozwiązań liczba

prac liczba
prac % liczba

prac % liczba
prac %

4

liczba
prac %

1 . Brak prób 21 17 14,3 0 0 1 2,4 3 5,4
2. Wstępne próby 190 48 40,3 75 90,4 35 83,3 32 57,2
3. Opis pozwalający wery

fikować rozwiązanie 39 20 16,8 3 3,6 5 11,9 11 19,6
4. Opis nie pozwalający we

ryfikować rozwiązania 50 34 28,6 5 6,0 1 2,4 10 17,8
5. Opis formalny z użyciem 

matematyki 53 20 16,8 6 7,2 6 14,3 21 37,4
6. Opis uzewnętrznia wiedzę 

danej specjalizacji' ' 69 32 26,9 5 6,0 13 30,9 19 34,0

7. Hipotezy jawnie 43 12 10,1 4 4,8 5 11,9 22 39,2
wprowadzane niejawnie 22 13 10,9 2 2,4 2 4,8 5 8,9

czas 46 19 16,0 7 8,4 7 16,6 13 23,3
8. Rodzaj masa 74 14 11,7 17 20,5 17 40,5 26 46,6

parametru stężenie 18 11 9,2 0 0 1 2,4 6 10,7
prędkość 22 4 3,3 3 3,6 3 7,1 12 21,4

Wymieniamy tu tylko te prace, w których opis zawiera specyficzne dla danej specjal
ności schematy, terminy, założenia, oznaczenia.

GUSTAW TRELIŃSKI
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tycznych, które można weryfikować empirycznie.
W celu określenia tych różnic, zdefiniujemy specyficzną od

ległość między grupami studentów różnych kierunków.
Rozważmy cztery charakterystyki określające odpowiednio tę 

fazę procesu rozwiązywania problemu, na której badany kończy 
pracę: brak prób, wstępne próby, opis pozwalający weryfikować 
rozwiązanie oraz opis nie pozwalający weryfikować rozwiązania. 
Wyróżniamy również spośród prac zawierających opis procesu te 
rozwiązania, które w terminach matematyki formalnie wyrażają 
przemianę tyroksyny (zob. tabela 6). Każdą grupę reprezentuje 
wektor o pięciu składowych, które są częstościami względnymi po
jawienia się rozważanych charakterystyk w rozwiązaniu zadania. 
Wersor (wektor jednostkowy) nazywać będziemy rozkładem opisów 
w tej grupie.

Zgodnie z poprzednio podanymi kryteriami powiemy, że grupa 
studentów w pełni opanowała umiejętności matematyzowania omawia
nej sytuacji, gdy każdy student tej grupy skonstruuje jej model
matematyczny, który można zweryfikować empirycznie. W takiej, 1/21 ł/21grupie rozkład opisów jest wektorem (0,0, , 0 , ); nazywamy
go rozkładem idealnym i oznaczać będziemy symbolem I .

Tabela 7 podaje rozkład opisów w grupie studentów: kierun
ku mechanicznego (M) , budownictwa (B) , elektrotechnicznego (E) , 
chemii (C), kierunków technicznych łącznie (T) i studiów nau
czycielskich (N; dane zaczerpnięte z pracy (Treliński, 1982)) .

Tabela 7. Rozkład opisów

Składowe
rozkładu
opisów

M B E C T N I

1 0.25 0 0.03 0.07 0.10 0.05 0
2 0.71 0.99 0.98 0.78 0.91 0.88 0
3 0.30 0.04 0.14 0.27 0.19 0.11 0.71
4 0.51 0.07 0.03 0.24 0.25 0.45 0
5 0.30 0.08 0.17 0.51 0.26 0.06 0.71
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Miarę kąta (w stopniach) między rozkładami opisów nazywamy 
odległością między rozkładami w danych grupach; tabela 8 podaje 
odległości między rozkładami opisów w rozważanych grupach stu
dentów (wyniki zaokrąglono do części całkowitej).

Tabela 8. Odległości między rozkładami opisów

M B E C T N I

M 0 39 36 22 21 23 65
B 39 0 7 33 19 24 85
E 36 7 0 26 13 25 77
C 22 33 26 0 16 31 57
T 21 19 13 16 0 17 71
N 23 24 25 31 17 0 83
I 65 85 77 57 71 83 0

Wszystkim studentom (z wyjątkiem studentów chemii i częś
ciowo mechaniki) skonstruowanie modelu sprawiło poważne trudnoś
ci. Zdecydowana ich większość modelując tę sytuację nie wyszła 
poza wstępne próby. Charakterystyczne, że wszystkie rozkłady o- 
pisów diametralnie różnią się od rozkładu idealnego. Bardzo nie
typowe rozkłady opisów wystąpiły w grupach B i N. Składowe, któ
re z naszego punktu widzenia są ważne, przybierają minimalne 
wartości. Fakty te świadczą o występujących trudnościach formu
łowania (konstruowania i opisu) modelu matematycznego.

Źródło różnic między kierunkami tkwi, jak się wydaje, w 
specyfice rozwiązywanego problemu. Zadanie w swej treści (rozwa
żany proces można traktować jako przemianę i przepływ substan
cji) jest podobne do problemów spotykanych zarówno w chemii, jak 
i mechanice, w przeciwieństwie do rozważanych zagadnień w budow
nictwie lub w samej matematyce na studiach nauczycielskich. Hi
potezę tę potwierdzają dalsze wiersze tabeli 6, występuje bo
wiem zbieżność wyników między grupami studentów chemii i mecha
niki, podobnie jak budownictwa i elektrotechniki.

Daje się również zauważyć wpływ wiedzy z danej specjalności.
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Objawia się to w specyficznej konstrukcji schematów rysunkowych 
(wydzielone układy np. pomiarowe, inercyjne, fizyczne), użyciu 
terminologii (np. posługiwanie się pojęciem transmitancji, ukła
du reaktorów przepływowych, rozważaniem kinetyki procesu), sym
boliki (np. . - operator Laplace'a , m - pochodna) orazs 1+1
przyjmowaniu dodatkowych założeń (np. stała szybkość reakcji) . 
Znacząca część studentów elektrotechniki rozpatruje.rozważane 
zjawisko jako układ regulacji automatycznej.

Wydaje się naturalne, że studenci mechaniki i elektrotech
niki rozważają czas jako podstawową zmienną w opisie procesu; 
proces ten bowiem ujmują jako układ automatycznej regulacji, 
który wiąże czas trwania przemiany z masą tyroksyny. W wielu za
gadnieniach chemicznych bierze się pod uwagę kinetykę reakcji:
czas, prędkość, masę substancji; nic dziwnego, że chemicy głów-/nie te zmienne w trakcie matematyzacji biorą pod uwagę. Świado
mość konieczności wprowadzania dodatkowych hipotez do toku rozu
mowania w fazie modelowania danej sytuacji jest najbardziej wi
doczna w grupie studentów chemii. Wybór zmiennych w trakcie ma
tematyzac j i tej sytuacji w pewnym stopniu uwarunkowany jest spe
cyfiką rozważanych w specjalistycznych studiach problemów i pre
ferowanych w toku ich analizy zmiennych.

Najbardziej zbliżone są rozkłady opisów w grupach B i E 
(odległość 7), najmniej - w grupach B i M (odległość 39). Wnios
kujemy stąd, że między grupami B i E występuje niewielka różni
ca w umiejętnościach matematyzowania tej sytuacji. Różnica mię
dzy M i C, wbrew pozorom, jest znaczna.

Biorąc pod uwagę, że maksymalna odległość danego rozkładu 
opisów od rozkładu I może wynosić 90, można stwierdzić, że umie
jętność konstruowania modelu matematycznego, który można weryfi
kować w odniesieniu do tej konkretnej sytuacji, studenci grupy 
C opanowali najlepiej (około 37%), grupy B zaś w znikomym pro
cencie (około 6% ; zob. schemat 3) •

Formułujemy zatem następującą hipotezę: źródeł kształcenia 
umiejętności matematyzowania należy poszukiwać w specyfice 
kształcenia; nie można przy tym jednolicie traktować wszystkich 
kierunków studiów technicznych. Różnice między kierunkami są 
znaczne, łączne rozpatrywanie grup zaciera tę specyfikę. Wydaje
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się, że istnieje niezbyt feilny związek (transfer) między umie
jętnością rozwiązywania pewnych swoistych problemów technicz
nych a umiejętnością poszukiwania i konstruowania rozwiązania 
tego nietypowego zadania.

Schemat 3. Zastawienie rozkładów opisów wg odległości mię
dzy rozkładami

100-ł— 37 28 21 U  86 0 %
H---1--1— I— H 1--------

0
4-
I

57 65 71 77 83 90 odległość * 4
_|____ (__ |__ |__ |_|— | rozkładów

C M T  E  N B  opisów

4. WNIOSKI

Celem przeprowadzonego badania było stwierdzenie, w jakim 
zakresie studenci kilku wybranych kierunków uczelni technicz
nych potrafią wykorzystać doświadczenie (wiedzę, umiejętności) 
zdobyte w trakcie studiów do zmatematyzowania pewnego nietypowe
go problemu spoza matematyki (fizjologia człowieka).

Studia techniczne mają wyposażyć absolwentów w taki zasób 
wiedzy praktycznej, teoretycznej i metodologicznej, która umoż
liwi im rozwiązywanie problemów w obrębie danej dyscypliny tech
nicznej i w punktach styku z innymi pokrewnymi dziedzinami. Nie 
prowadzi się jednak specjalnych interdyscyplinarnych zajęć po
święconych ogólniejszej refleksji nad stosowaniem matematyki (do
tyczących np. studium procesu stosowania, uwarunkowania, prawi
dłowościom i trudnościom matematyzacji) , których celem byłoby 
wzbogacenie doświadczeń studentów w zakresie modelowania matema-
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tycznego. W tym sensie mówimy o doświadczeniach osób, które sto
sują matematykę w obrębie określonej dziedziny, ale nie są nau
czane jej stosowania do problemów pozarnatematycznych w sensie 
ogólniejszym.

Analizę wyników badania kończymy zebraniem podstawowych 
wzmocnionych hipotez. Hipotez tych nie chcemy i nie możemy uogól
niać; pragniemy je odnieść do tej konkretnej sytuacji (specy
ficznego typu problemu - o takiej strukturze i takim poleceniu), 
tego zespołu badanych (kilku wybranych kierunków studiów) i spe
cyficznego sposobu badania procesu modelowania (nie bezpośred
niej obserwacji procesu, ale analizy jego rezultatów w postaci 
prac pisemnych) . Wnioski te traktujemy jedynie jako dowód wystę
powania pewnych zjawisk, istnienia charakterystycznych postaw w 
zespołach badanych, niekiedy wszystkich osób z danego rocznika, 
a nawet całej uczelni.

1. W procesie matematyzacji rozważanego problemu można wyróżnić 
kilka faz, charakteryzowanych przez swoiste aktywności, ze
spół heurystyk oraz język: eksploracji danej sytuacji, wstęp
nej schematyzacji, właściwej schematyzacji i matematycznego 
opisu skonstruowanego schematu.

2. Skuteczna droga konstrukcji modelu matematycznego (w badanej 
grupie) prowadziła przez fazę formułowania schematu rysunko
wego, wprowadzenie zmiennych i relacji, a następnie przej
ście od modelu statycznego do dynamicznego. Model matematycz
ny rozważanej rodziny procesów był niezmiernie rzadko kon
struowany .

3. Znaczna część badanych nie rozumie pojęcia "model matematycz
ny"; pojawiają się przy tym następujące interpretacje tego 
pojęcia w tej sytuacji: schemat rysunkowy, plan postępowania 
prowadzący do wyznaczenia pewnych wielkości numerycznych, o- 
pis paramatematyczny lub fizyczny (opis w kategoriach fizyki 
pewnego zjawiska) oraz opis procesu przy użyciu funkcji i 
równań (w tym różniczkowych) - właściwy model matematyczny. 
Większość studentów konstrukcję modelu matematycznego sprowa
dza do konstrukcji schematu rysunkowego ilustrującego po
szczególne procesy.
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4. Badani mają wyraźną skłonność do takiego opisu procesu, któ
ry uwzględnia tylko jedną jego składową; eksponują związek 
między masą tyroksyny a masą jodu. Interesuje ich przeważnie 
ogólna orientacja w przebiegu zjawiska - znikanie tyroksyny
z krwiobiegu.

5. Idee konstrukcji pierwszego wstępnego schematu sytuacji zale
żą od specjalizacji kształcenia i w pewnej mierze mają swe 
źródło w doświadczeniach zdobytych w trakcie studiowania da
nej dyscypliny technicznej. Większość osób nie dostrzega ro
li i konsekwencji dla konstrukcji modelu różnego typu zało
żeń przez nich formułowanych. Wybór i określenie zmiennych 
istotnych w fazie matematyzacji tej sytuacji jest związana z 
badaniem specyficznych problemów i preferowanych w toku ich 
analizy zmiennych. Badanych nie interesują logiczne implikac
je skonstruowanego modelu; faza badania oraz weryfikacji teo
retycznej lub empirycznej otrzymanego schematu pojawia się
w pracach jedynie w formie śladowej.

6. Trudności matematyzacji objawiły się:
(a) w fazie analizy danej sytuacji (sporadycznie); wynikały 

one z nieumiejętności wyróżniania i odzielania obiektów 
(trzech komór: krwiobiegu, wątroby i żółci) od procesów 
zachodzących między nimi oraz własności (zmiennych i pa
rametrów) charakteryzujących procesy i obiekty, rozkłada
nia procesu na poszczególne składowe,

(b) właściwej schematyzacji; wynikały z nieumiejętności for
mułowania i wprowadzania w tok rozumowania założeń dodat
kowych ,

(c) matematycznego opisywania schematów; wynikały one z nie- 
rozumienia pojęcia model "matematyczny", umiejętności for
malizacji wypowiedzi oraz stosowania pojęć matematyki 
(głównie pochodnej) dla charakterystyki rozważanych pro
cesów.

7. Istnieje niezbyt silny związek między umiejętnością rozwiązy
wania pewnych swoistych problemów technicznych a umiejętnoś
cią matematyzowania (poszukiwania i konstruowania modelu ma
tematycznego) analizowanego procesu przemiany tyroksyny.
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5. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAN PROWADZONYCH W GRUPIE STUDEN
TÓW STUDIÓW TECHNICZNYCH I STUDIÓW NAUCZYCIELSKICH

Celem opisanych w tym opracowaniu oraz w pracy (Treliński, 
1982) badań było stwierdzenie, w jakiej mierze student jest 
przygotowany poprzez doświadczenie zdobyte w toku studiów do ma- 
tematyzowania pewnej sytuacji pozamatematycznej.

Badania prowadziliśmy w dwóch dydaktycznie różnych sytuac
jach, a mianowicie w grupie studentów studiów nauczycielskich 
(kierunek matematyka) oraz studiów politechnicznych (kierunki: 
mechanika, budownictwo, elektrotechnika i chemia).

Odmiennie również w obu przypadkach rozumiemy zwrot; przygo 
towany p o p r z e z  d o ś w i a d c z e n i e  zdobyte w to
ku studiów. Jeśli chodzi o studentów studiów nauczycielskich, 
będzie to ich własne, niemal osobiste doświadczenie, bowiem w 
toku studiowania matematyki ani nie uczy się matematyzowania, 
ani nie stosuje się matematyki do problemów otwartych (a priori 
niezmatematyzowanych) spoza matematyki. Ich postępowanie ma za
tem cechy spontanicznego matematyzowania rozważanej sytuacji. 
Studenci studiów technicznych stosowali matematykę przy rozwią
zywaniu autentycznych, konkretnych problemów w czasie studiowa
nia przedmiotów specjalizacji kierunkowej; przedmioty podstawo
we (matematyka, fizyka) również w dużej mierze miały nachylenie 
na zastosowanie. Ich doświadczenie jest w interesującym nas za
kresie bardzo bogate, obejmuje wiedzę, umiejętności i intuicje 
wsparte teorią i praktyką. Tym niemniej żadna z grup nie była 
wprowadzona w jakąś "teorię" stosowania matematyki (specyfikę 
matematyzacji, jej uwarunkowania, ogólne heurystyczne, meryto
ryczne lub metodologiczne aspekty procesu modelowania), która 
stanowiłaby syntezę swoistych doświadczeń zdobytych w toku roz
wiązywania problemów zastosowań matematyki z różnych dziedzin ży 
cia i nauki.

W obu sytuacjach studenci dysponowali różnym przygotowa
niem (merytorycznym, metodologicznym i heurystycznym), ale 
wszyscy rozwiązywali to samo zadanie o przemianie tyroksyny; 
stwarza to dobrą podstawę do porównań grup w interesujących nas 
sprawach. W szczególności ujawnione w toku analizy prawidłowoś
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ci będą wzmacniać hipotezy (wnioski) dotyczące różnych aspektów 
modelowania, różnice natomiast będą konsekwencją odmiennych do
świadczeń studentów wynikających ze specyfiki kształcenia w u- 
czelniach. Porównanie efektów matematyzacji powinno zatem stano
wić cenne źródło problemów badawczych, których rozwiązanie może 
być wykorzystane w praktyce nauczania.

Nasze badanie nie polegało na bezpośredniej obserwacji sa
mego procesu modelowania, ale analizowaliśmy jego rezultaty w 
postaci prac pisemnych osób badanych.

Przedstawiając wyniki pracy studentów charakteryzujące ich 
przygotowanie oraz określające różne aspekty procesu poszukiwa
nia (procesu matematyzacji) rozwiązania danego problemu, rozwa
żamy następujące kategorie:
(a) typy konstruowanych schematów (schemat rysunkowy, plan kon

strukcji rozwiązania, schemat sytuacji, opis paramatematycz
ny, model matematyczny),

(b) dobór zmiennych istotnych i założeń dodatkowych,
(c) sposób opisu procesu (uwzględniający poszczególne składowe, 

dyskretny, ciągły),
(d) sposób dopracowania się opisu procesu (asymilacja w schemat, 

stopniowe doskonalenie opisu),
(e) fazy poszukiwania rozwiązania (analizy sytuacji, wstępnej 

schematyzacji, opisu schematu, formułowanie modelu matema
tycznego, dedukcji, powrotu do sytuacji wyjściowej),

(f) błędy i trudności.
W tabeli 9 zestawiamy najistotniejsze spostrzeżenia doty

czące specyfiki matematyzacji w obu grupach ujawnione w toku 
rozwiązywania analizowanego problemu.

Tabela 9

Badania w grupie studentów
matematyki - studia nauczycielskie studiów politechnicznych

Część osób pisze wprost, że nie Nie spotyka się stwierdzeń:
wie, co znaczy utworzyć mo- nie rozumiem, co znaczy
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del matematyczny procesu.

Prawie wszyscy rozwiązanie zada
nia kończą na etapie kon
strukcji schematu rysunko
wego lub podania planu (z 
lukami) , w jaki sposób moż
na poszukiwać rozwiązania.

Pierwszy opis sytuacji jest mie
szaniną języka geometrii, 
grafów, zbiorów, dalszy - 
algebry.

Nikt nie skonstruował kompletne
go modelu matematycznego 
procesu.

Hipotezy dodatkowe (pojawiają
się bardzo rzadko) ogólnie 
charakteryzują proces oraz 
nie pozwalają formułować 
związków ilościowych między 
wielkościami.

Wybierane założenia dotyczą za
równo wielkości mierzalnych, 
jak i niemierzalnych.

Przeważnie badani asymilują pro
ces w znany im schemat (wie 
lokrotnie są to struktury 
matematyczne).

utworzyć model matema
tyczny procesu.

Większość osób konstrukcję
rozwiązania sprowadza do 
narysowania schematu ry
sunkowego; często sche
mat ten zostaje uzupeł
niony symbolami zmien
nych.

Matematyzacja wstępna jest w
sposób wyraźny ukierunko
wana wiedzą specjalis
tyczną.

Prawie 18% badanych podaje
kompletny model procesu; 
w tym 8% to modele, któ
re można weryfikować.

Brak hipotez dodatkowych, któ
re ogólnie charakteryzu
ją proces, ale nie pozwa
lają formułować związków 
ilościowych między wiel
kościami.

Wybierane założenia przede
wszystkim dotyczą wiel
kości bezpośrednio mie
rzalnych.

Wybór zmiennych jest uwarunko
wany wiedzą specjalis
tyczną.

Do wyjątków należą prace, w 
których badani starają 
się asymilowaó proces w 
schemat.
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Konfrontacja wyników badania w obu sytuacjach pozwala sfor
mułować kilka hipotez wzmocnionych odnoszących się do tego spe
cyficznego problemu, swoistego sposobu badania procesu modelowa
nia oraz obu grup badanych o zróżnicowanym przygotowaniu. Nie 
chcąc bezkrytycznie ich uogólniać, pragniemy jedynie zauważyć, 
że istnieją pewne zjawiska, charakterystyczne postawy osób (ca
łych grup) wobec zadania oraz że prawdopodobnie mają one charak
ter bardziej ogólny.

1. Proces matematyzacji ma specyficzny przebieg. Jego pierwszą 
fazę stanowi analiza wyjściowej sytuacji, kończąca się kon
strukcją schematu rysunkowego. Schemat ten powstaje na dro
dze uproszczenia, idealizacji i schematyzacji sytuacji; tego 
typu umiejętności na ogół badani mają, ich rozwinięcie musia
ło zatem nastąpić w toku wcześniejszego kształcenia. Dalszy 
etap obejmuje wzbogacenie tego schematu elementami opisu 
(niekoniecznie matematycznego, choć wprowadza się tu również 
zmienne, relacje, funkcje) oraz przyjęcie założeń dodatko
wych. Ostatnia faza to formułowanie modelu matematycznego.

2. Zdecydowana większość studentów nie rozumie pojęcia"model ma
tematyczny"; różne interpretacje tego pojęcia, wielokrotnie 
nie mające nic wspólnego z właściwym pojęciem, uniemożliwia
ją otrzymanie rozwiązania problemu. Badani, często nie rozu
miejąc polecenia, nie są świadomi, że ich opis procesu nie 
może być empirycznie weryfikowany. Wyraźnie ujawnia się w 
obu grupach zarówno brak umiejętności włączania matematyki w 
tok rozumowania, jak i nieświadomość konieczności wprowadze
nia dodatkowych założeń oraz roli tych założeń w konstrukcji 
modelu procesu.

Ogólnie biorąc, badani nie są przygotowani do matematyzowa- 
nia rozważanej sytuacji. Ich umiejętności w tym zakresie są zni
kome. Charakteryzuje je ubóstwo heurystyk i pomysłów, nieoddzie- 
lanie w opisie elementów formalnych i fizycznych, nieudolne wy
dzielanie zmiennych, nieudolne opisywanie komponent zjawiska i 
formalizowanie wprowadzonych założeń oraz nieporadność w stoso-
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waniu pojęć matematyki.
Nie ma zatem wyraźnego związku między umiejętnością rozwią

zywania problemów matematycznych, problemów technicznych a umie
jętnością konstruowania rozwiązania tego zadania.

3. Stosowania matematyki należy uczyć. Aby umieć matematyzować 
oraz konstruować model matematyczny w nowej sytuacji (pozama- 
tematycznej), nie wystarczy ani typowe kształcenie matematycz
ne, ani klasyczne kształcenie specjalistyczne w uczelni poli
technicznej. Trudności matematyzacji nie są w dostatecznym 
stopniu łagodzone przez doświadczenie specjalistyczne studen
tów.

Zgodnie z treścią zadania, organizm ludzki możemy potrakto
wać jako system składający się z trzech komór: naczyń krwionoś
nych, wątroby i żółci, między którymi jest przenoszona tyroksy- 
na (rysunek poniżej; strzałki wskazują drogę przenoszenia tyrok- 
syny z komory do komory).

Załóżmy, że prędkość przenoszenia tyroksyny między komora
mi jest proporcjonalna do jej masy (a więc i stężenia) w komo
rach. Oznaczmy odpowiednio przez x^(t) , X2 (t) , x^(t) masę
tyroksyny oraz jodu w komorach 1 , 2 , 3  w chwili t .

Z przyjętego założenia, że średnia prędkość przenoszenia 
tyroksyny z komory 2 do 3 jest proporcjonalna do jej masy w
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komorze 2, otrzymujemy:

^  X 1 _ ,
k 23X2 7

^23 ~ współczynnik proporcjonalności.
Prędkość usuwania tyroksyny z komory 1 zależy zarówno od 

jej masy w komorze 1 , jak i w komorze 2 ; tym samym jest ona 
sumą dwóch składowych opisujących prędkość przenoszenia tyroksy
ny z komory 1 do 2 oraz z komory 2 do 1 , przy tym prze
ciwnie skierowanych.

Zatem

( 2 )
A  x2
A t  = k12Xl + k21X2 ;

kl2 7 k21 ~ °dpowiednie współczynniki propoc jonalności.
Rozumując analogicznie, otrzymujemy:

( 3 )
A
'At = k12Xl ” k̂21 + k23^X2 *

Zakładając, że funkcje t (— ►x1(t) , ti— »-x2(t) , ti— *x2(t) 
są klasy C2 , otrzymujemy model matematyczny opisywanego proce
su; jest on układem trzech funkcji zmiennej rzeczywistej 
t»— >x^(t) , ti— >x2(t) , ti— >x2(t) , spełniających układ 
trzech zwyczajnych równań różniczkowych o stałych współczynni
kach:

Rozwiązując ten układ otrzymujemy t r z y  wieloparametrowe ro 
dz in y  krzywych:
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b,t +
b2t

lle C12®
b^t

+ b2t
21e C22e

bit
31 + C32® + c b 2 fc

33

gdzie , b2 są rozwiązaniami równania:

r + (k12 + k21 + k23)r + k23k12 0.

Dla danego organizmu parametry , c12 , c21 , c22 ,
c23 ' c32 ' c33 ' bl ' b2 m°żemy wyznaczyć empirycznie, a nas
tępnie skonfrontować ten model z sytuacją realną.
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On the applying of mathematics by technical university students 

Summary

The purpose of the students investigation presented in the 
paper is to determine to what degree a technical university 
students (departments of mechanics, construction, chemie and 
electromechanics; 300 subjects altogether) are able to mathema- 
tize a real setting in human physiology.

The research is based on an analysis of student written 
works rather than a direct observation of the process of model
ling.

Results, hypotheses and conclusions were confronted with 
those of analogical investigation concerning student teachers 
and presented in detail in "Applying of mathematics as a prob
lem of the didactic of mathematics*'(in Polish) by G.Treliński, 
WN WSP, Kraków 1982.


