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Kształcenie matematyczne przyszłych nauczycieli matematyki

Reformy systemu oświatowego czasem się zaczynają od góry, 
tj. od uniwersytetów, akademii i innych szkół wyższych i zstę
pują w dół ku szkołom niższych typów (tak było np. u nas za cza 
sów Komisji Edukacji Narodowej i we Francji za czasów napole
ońskich}, a czasem od dołu, tj. od szkół podstawowych i śred
nich i wstępują ku górze. Oba kierunki postępowania wydają się 
pełnoprawne i mogą przynieść dobre owoce, o ile obejmą cały sy
stem oświatowy. Istotny jest bowiem nie tyle początek zmian, 
ile ich siła i zasięg, a więc to, czy starczy im dynamiki na 
spenetrowanie najdalszych zakątków systemu.

Obecna fala reform, której apogeum stanowiła Nowa Matematy 
ka z lat sześćdziesiątych, jest reformą typowo oddolną. Zapa
trzona w ideał matematyki uniwersyteckiej i wsparta odkryciami 
psychologicznymi szkoły Piageta, z wielką pewnością siebie 
pouczała, jak rozwijać umysł dziecka od wieku przedszkolnego 
poprzez szkołę podstawową aż do średniej. 0 nastrojach panują
cych w tym okresie świadczyć może następujące wyznanie wiary 
J. Brunera, często przez zwolenników reformy cytowane: "Zaczy
namy od hipotezy, że każde dziecko, na dowolnym etapie jego ro
zwoju, można uczyć każdego przedmiotu skutecznie i w sposób 
intelektualnie uczciwy" [l]. W szczególności tym przedmiotem
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nauczania może być i stała się wyrafinowana matematyka. W re
zultacie fala ta wniosła powiew nowoczesności zarówno co do za
kresu matematyki szkolnej, jak i metod jej nauczania, i spowodo 
wała wiele zmian pożytecznych; ale dziś odpływa, kładąc bowiem 
zbyt silny akcent na zrównanie matematyki szkolnej z matematyką
uniwersytecką, spowodowała także wiele szkód. Jak to lapidarnie 
ujął R. Thom [l9] , to nie matematyka (szkolna.) ma być nowocze
sna, lecz jej nauczanie. Tego samego zdania był zawsze H. Fre- 
udenthal [5J , a dziś także wiele innych.

Na tle tych burzliwych zmian w dolnych i średnich regio
nach systemu oświatowego, uniwersytety wyglądają jak oazy spoko 
ju. Zmieniają się i one, ale zmiany te są wolniejsze i wynikają 
bardziej z rozwoju samej nauki, której uniwersytety chcą i po
winny dotrzymać kroku, niż z rozwoju wiedzy o nauczaniu. Trak
tujące to pierwsze jako swój obowiązek najważniejszy, nie oglą
dają się one na szkoły i, poza indywidualnym zaangażowaniem pa
ru swych przedstawicieli, nie biorą udziału w tym, co się w 
szkołach dzieje. Jeśli zważyć, że to uniwersytety właśnie mają 
obowiązek dostarczania kwalifikowanej kadry nauczycielskiej 
szkołom średnim i niższym, sytuacja ta powinna niepokoić.

Nie jestem pierwszym, który na ten temat zabiera głos. 
Mówiła o tym prof. Z. Krygowska na kongresie w Nicei [9] , pa
tronuje tej sprawie ICMI (por. [l3] ), zajmują się niektóre in
stytucje dydaktyki matematyki, piszą liczni autorzy, swoi 
( por. [l2]̂  i obcy (por. [ójj. Jeśli ośmielam się i mój głos do
łączyć do tego chóru, to robię to na życzenie prof. Z. Krygo
wskiej i w przekonaniu, że nie wszystko jeszcze zostało tu po
wiedziane, a jeszcze mniej zrobione. Może więc i moja opinia
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do czegoś się przyda.
Przedmiotem moich rozważań w tym artykule jest problem 

kształcenia uniwersyteckiego przyszłych nauczycieli matematyki 
w zakresie samej matematyki, punktem zaś wyjścia jest stwier
dzenie, że fala reform, która ogarnęła szkoły, nie dotarła na 
uniwersytety. Stwierdzenie dość banalne w swej oczywistości, 
pozwala jednak dostrzec tę ważną konsekwencję, że aczkolwiek 
większość absolwentów studiów uniwersyteckich trafia do szkoły, 
są one po staremu prowadzone tak, jak gdyby głównym ich zada
niem było kształcenie przyszłych twórców matematyki, a nie przy 
szłych jej użytkowników, przede wszystkim nauczycieli.

Ma to swoje rozmaite skutki, z których wymienię tu kilka:
1) uwaga kadry uniwersyteckiej skupia się na potencjalnych 

twórcach matematyki, a więc na niewielkiej grupie najlepszych 
(z tego punktu widzenia) studentów, cała zaś reszta jest tra
ktowana jako massa tabulettae procesu dydaktycznego, nieuniknio 
ny odpad w procesie selekcji twórców;

2) celem kształcenia uniwersyteckiego jest jak najszybsze 
dotarcie do otwartych problemów matematyki współczesnej i roz
poczęcie ich eksploracji, w rezultacie czego wykład uniwersy
tecki jest ahistoryczny, zorientowany na matematykę współczesną 
i pomija całe okresy i obszary matematyki ważne dla szkoły;

3) wyodrębniona sekcja nauczycielska jest gorszą repliką 
sekcji teoretycznej: selekcja jest tu ujemna, a program - przy
krojonym "dla biednych" programem dla teoretyków.

Ten stan rzeczy był uznawany przez Ministerstwo, a miarę 
tego uznania stanowił zwyczaj, będący swoistą formą średnio
wiecznego glebae adscriptio: student sekcji nauczycielskiej
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miał zamkniętą drogę do innych sekcji. Psychologiczny wpływ te
go zwyczaju był fatalny, uświadamiał on bowiem każdemu studento
wi sekcji nauczycielskiej, że jest gorszy. Zwyczaj ten został 
już na ogół zarzucony, ale nie zmieniło to w istotny sposób sta
tusu sekcji nauczycielskiej.

Tak więc traktowaliśmy przyszłych nauczycieli matematyki 
po macoszemu. Jeśli mimo to wyniki były nie najgorsze, to przy
czynę tego stanowił czynnik ludzki: bezpośredni kontakt studen
tów z wartościową kadrą, wśród której są wybitni matematycy o 
uznanym autorytecie i szerokich horyzontach, a także inywidual- 
ne uwzględnianie potrzeb przyszłych nauczycieli matematyki na 
seminariach i przy pisaniu prac magisterskich. Wyniki mogłyby 
być jednak znacznie lepsze, gdybyśmy zechcieli przemyśleć status 
sekcji nauczycielskiej i odpowiednio zmienić swój do niej stosu
nek .

Jak z samej nazwy "sekcja nauczycielska" wynika, kształce
nie jej studentów powinno być ukierunkowane na przekazywanie 
matematyki już ukształtowanej, a nie na tworzenie matematyki 
nowej (jak na sekcji teoretycznej) czy jej stosowanie w różnych 
gałęziach życia i nauki (jak na sekcji zastosowań). Do należy
tego zaś spełniania owego zadania przekazywania nie wystarcza 
sama znajomość przekazywanego przedmiotu, choć oczywiście jest 
to niezbędne, ale ponadto owo przekazywanie powinno uwzględniać, 
z jednej strony, specyfikę dojrzewającego umysłu odbiorcy, co 
stanowi domenę pedagogiki i dydaktyki matematyki, z drugiej zaś 
potrzeby kulturalne i cywilizacyjne rozwiniętego społeczeństwa.
I ten rys dodatkowy jest w moim przekonaniu tak ważny, że powi
nien być czynnikiem współkształtującym model uniwersyteckich
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studiów nauczycielskich. Takie zjawiska jak niezwykle szybki po- 
stęp cywilizacyjny oparty na zmatematyzowanym przyrodoznawstwie 
czy rewolucja komputerowa zdają się wskazywać, że przyszły oby
watel będzie potrzebował więcej matematyki, lepiej rozumianej, 
silnie powiązanej z potrzebami zewnętrznymi [l8]. Aby mieć ta
kiego obywatela jutro, nauczyciel matematyki musi być do jego 
wychowania przygotowany dzisiaj, na to zaś z kolei potrzeba, by 
uniwersytet, który takiego nauczyciela ma kształcić, chciał i 
umiał to robić, a więc, w szczególności, by miał nie tylko 
wolę, ale także dobre rozeznanie potrzeb.

Rozpocznę od paru uwag ogólnych.
Powiada się, że matematyka ma charakter kumulacyjny. Po

gląd ten uważam za słuszny, z pewnymi wszakże zastrzeżeniami. 
Prawdą jest mianowicie, że matematyka swymi korzeniami tkwi w 
pojęciach liczby i przestrzennej rozciągłości, a mając ustalo
ne reguły wnioskowania nie obala niczego, co raz uznała. Nie 
jest jednak prawdą, że wszystko kiedyś odkryte pozostaje w niej 
żywe. Przeciwnie, pewne jej działy ulegają z czasem petryfika
cji i obrastają inną tkanką (np. geometria euklidesowa, a w cza
sach nowszych topologia ogólna), inne zaś obumierają i zos
tają po prostu zapomniane (np. ułamki egipskie).

J. Dieudonne porównał kiedyś [3] matematykę do kosmologii. 
Kiedy z rozproszonych drobin materii powstaje gwiazda i zapala 
się w niej paliwo nuklearne, wchodzi ona do Głównego Ciągu i 
trwa w nim, póki starcza tego paliwa. W miarę jego ubywania 
przesuwa się ona z obszarów narodzin do rejonów dekadencji, a 
kiedy paliwa już zabraknie - opuszcza Główny Ciąg jako biały 
karzeł, czerwony olbrzym lub w innej jeszcze postaci. Podobnie
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z rozproszonej grupy pytań i izolowanych spostrzeżeń powstaje 
czasem teoria matematyczna, i z tą chwilą wchodzi ona do Główne
go Nurtu matematyki, pozostając w nim, póki starcza paliwa - 
wielkich problemów i wielkich zadań. A kiedy tego paliwa zabra
knie, opuszcza Główny Nurt bądź ześlizguje się w nieumotywowane 
badania aksjomatyczne, bądź zostaje wchłonięta przez inne, je
szcze ekspansywne teorie. Obraz matematyki współczesnej - żywej 
części Głównego Nurtu - jest wiąc zmienny i stanowi tylko jego 
ostatni fragment. Jeśli zatem mamy dobrze matematykę rozumieć i 
umieć przekazać, to jej nauczanie nie może ograniczać się do 
ostatniego tylko fragmentu, lecz musi uwzględniać cały history
cznie ważny Główny Nurt.

Wielką tu pomocą jest rozszerzona zasada paralelizmu, ku 
której skłaniało się i skłania wielu znanych matematyków (m.in. 
F. Klein, H. Poincare, G. Polya, R. Thom, matematycy amerykań
scy) . Według tej zasady rozwój intelektualny osobnika powtarza, 
w wielkim naturalnie skrócie, rozwój intelektualny ludzkości 
[4J . Skoro zaś tak jest, to matematyka szkolna musi obejmować 
i te obszary, które w matematyce współczesnej są już martwe, 
ale pozostają ważne, jak np. geometria euklidesowa.

Zasada paralelizmu dostarcza też ważnej wskazówki metodolo
gicznej : często najlepszą drogą do zrozumienia jakiegoś pojęcia 
czy twierdzenia jest powtórzenie (w skrócie) drogi jego odkrywa
nia. Powinno to nas powstrzymywać przed pokusą formułowania po
jęć czy twierdzeń od razu w wyrafinowanej postaci, jaką uzyskały 
w toku długiej ewolicji, i jaka dla nieprzygotowanego umysłu 
jest trudna do przyjęcia.
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Z tych uwag chcę wyciągnąć trzy ważne, moim zdaniem, wnios
ki. Wniosek pierwszy: przedmiotem nauczania w szkole jest i musi 
pozostać matematyka w znacznym już stopniu martwa, ale kulturowo 
ważna. Wniosek drugi: nauczanie matematyki powinno być tak pro
wadzone, by była to matematyka dydaktycznie żywa. Wniosek trze
ci: studia matematyczne na sekcji nauczycielskiej powinny do ta
kiego nauczania przygotowywać. Wnioski te można sformułować i 
tak: absolwent sekcji nauczycielskiej uniwersyteckiego studium 
matematyki powinien znać te obszary Głównego Nurtu, które są 
dla współczesnej kultury (matematycznej ) ważne, orientować się 
co do roli matematyki w kulturze i świecie współczesnym oraz 
mieć umiejętność skutecznego jej przekazywania.

Jeśli przyjmiemy te wnioski,to staną przed nami dwa zada
nia: a) zadanie bliższego określenia "obszarów Głównego Nurtu, 
ważnych dla współczesnej kultury", a to w celu zaproponowania 
zakresu studiów matematycznych na sekcji nauczycielskiej, b) za
danie dokładniejszego wytłumaczenia postulatu "matematyki dyda
ktycznie żywej", a to gwoli przedstawienia uwag co do sposobu 
prowadzenia tych studiów. Dopiero odpowiedź na te dwa patania, 
na pytanie: co? i na pytanie: jak?, swego rodzaju określenie ge
nus proximum et differentiam specificam sekcji nauczycielskiej, 
pozwoli na lepsze zrozumienie jej charakteru i lepsze jej mode
lowanie .

Jeśli idzie o zakres, to tę sprawę będziemy rozważać nieco 
bardziej szczegółowo później, tu zaś powiedzmy tylko tyle, że 
powinien on być silnie związany z potrzebami szkoły. Przyszły 
nauczyciel musi mieć świadomość, że wykłady, których słucha, 
ćwiczenia i seminaria, na które uczęszcza i prace, które pisze
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( z magisterską włącznie) - będą mu w szkole potrzebne. Brak tej 
świadomości może się odbić na jego zainteresowaniu studiami, a 
w konsekwencji na wynikach tych studiów. Przyszły nauczyciel 
musi mieć także świadomość i tego, że społeczeństwo współczesne 
staje się coraz bardziej "zmatematyzowane", a więc, że matematy
ka nie tylko "kształci umysł", ale ma także liczne i ważne zasto
sowania zarówno w naukach przyrodniczych, w fizyce, chemii czy 
astronomii, jak i w wielu innych dziedzinach życia społecznego: 
przemyśle, ekonomii, prognozowaniu, komputeryzacji itp. Bez tej 
świadomości, bez głębokiego jej rozumienia, nauczyciel będzie 
miał poważne trudności w szkole, kiedy będzie się starał zachę
cić uczniów do uczenia się jego przedmiotu i przekonać ich, że 
warto. Bez tego zaś przekonania przedmiot będzie w świadomości
uczniów umotywowany słabo, a w konsekwencji słabe będą także, z 
wielką dla uczniów szkodą, wyniki nauczania.

Od sprawy zakresu, do której - jak powiedziałem - jeszcze 
wrócimy, ważniejsze wydaje mi się to wszystko, co składa się na 
"matematykę dydaktycznie żywą". Nie roszcząc pretensji do zupeł
ności i uszeregowania wedle znaczenia, wymienię tutaj te jej ele
menty, które są wyraźnie widoczne dla każdego uważnego obserwato
ra i które zresztą niejednokrotnie były podnoszone w opracowaniach 
tematu.

Mówiąc ogólnie, przez "matematykę dydaktycznie żywą" rozu
miem taką atmosferę w klasie, która sposobem stawiania problemów, 
dyskusji nad tymi problemami, znajdowania i zapisywania odpowie
dzi, dalszej pracy nad ich uogólnieniami, wreszcie komponowaniem 
całościowego obrazu matematyki, odpowiada atmosferze, jaka histo
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rycznie towarzyszyła pojawieniu się tych problemów i ich rozwią
zywaniu. Aby móc taką atmosferę tworzyć i nią kierować, nauczy
ciel musi dobrze rozumieć proces tworzenia matematyki. Na to 
nie musi sam być twórcą (por. [8] ); wystarczy, że będzie mieć 
zdolność patrzenia w makroskali i znać idee, ktćre w ciągu jej 
dziejów były i są siłą napędową matematyki, a na poziomie umie
jętności władać będzie "rzemiosłem odkrywania" w sensie G. Po- 
lya'i [15] - [17], co jest ważniejsze niż w mikroskali samo
dzielne podanie przezeń dowodu jakiegoś twierdzonka.

Mówiąc bardziej szczegółowo, na taką atmosferę składają 
się, moim zdaniem, następujące elementy:

a) odsłanianie ewolucyjnego charakteru matematyki,
b) pokazywanie wielkich idei, które przenikają całą mate

matykę i wyznaczają kierunki jej rozwoju,
c) przyswajanie postawy matematycznej,
d) odabsolutyzowanie metody aksjornatyczno-dedukcyjnej przez 

ukazywanie jej faktycznej roli,
e) nauczanie "rzemiosła odkrywania",
f) podawanie motywacji dla wprowadzanych pojęć i ukazywanie 

ich hierarchii,
g) solidne przyswajanie pewnych umiejętności praktycznych, 

szczególnie ważnych w szkole i w życiu,
h) nabycie umiejętności pracy z tekstem i przyswojenie 

jej uczniom.
Elementy te teraz krótko skomentuję.
Jeśli patrzymy na matematykę hic et nunc, to tak, jak byśmy 

oglądali jeden obraz, może i piękny, ale tylko jeden, pojedynczy,
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statyczny, wskutek bogactwa szczegółów mało przy tym zrozumiały. 
Spojrzenie historyczne pozwala nam odkryć, że ów obraz jest tyl
ko pojedynczą klatką w filmie, a kiedy zaczynamy ów film oglądać, 
to ludzie i przedmioty nagle nabierają życia, zaczynają się ru
szać i zmieniać położenie, my zaś zaczynamy się rozeznawać kto 
jest bohaterem, a kto tylko statystą, po pewnym zaś czasie może 
nawet uda nam się połapać w dramaturgii i uchwycić sens tej his
torii, która się zaczęła kilka tysięcy lat temu i która trwa.

Mówiąc mniej obrazowo, spojrzenie historyczne sprawia, że 
matematyka nam się jawi w postaci dyscypliny, która ma za sobą 
długą ewolucję i dopiero przyjrzenie się etapom tej ewolucji 
pozwala na dobre rozumienie matematyki współczesnej. W szczegól
ności pozwala ono dostrzec, że są odkrycia ważniejsze i mniej 
ważne, że cała matematyka rozwijała się właściwie wokół kilku 
tylko problemów, a jej dzieje są historią ich rozwiązywania, że 
historia ta obfituje w błądzenia i długotrwałe okresy zastojów 
oraz rzadkie przebłyski geniuszu, który różne bariery przełamy
wał, że każda dobra odpowiedź podnosi nas na wyższy stopień ro
zumienia i rodzi nowe pytania, będące nową wersją podstawowego 
problemu. To wszystko daje historia, a ponadto jeszcze dostarcza 
wskazówek jak porządkować odkrycia, których fala rośnie ekspo- 
nencjonalnie (ten aspekt ważniejszy jest jednak może dla teore
tyka}. Uczy też skromności w ocenie własnych osiągnięć i szacunku 
dla przeszłości.

Siły oddziałujące na matematykę można próbować dzielić na 
zewnętrzne i wewnętrzne. Nie ujmując znaczenia tym pierwszym,
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trzeba jednak powiedzieć, że ważniejsze okazywały się zwykle 
te drugie, choćby przez długotrwałość swego oddziaływania.
Jeden tylko przykład: od powstania "Elementów" Euklidesa w III 
wieku p.n.e., przez ponad dwa tysiące lat, przez wszystkie epo
ki dziejów, od starożytności poprzez średniowiecze do współczes
ności, nurtowało matematykę pytanie o rolę postulatu o równoleg
łych, a kiedy ta rola została ostatecznie wyjaśniona w XIX wie
ku- zmieniło to całkowicie nasze ówczesne rozumienie matematyki 
i wywarło na nią wpływ ogromny.

Wielką ideą jest pojęcie liczby. Rozwój tego pojęcia od 
liczb naturalnych poprzez ich ułamki i liczby ujemne, odkrycie 
niewspółmierności przekątnej kwadratu i jego boku, konstrukcje 
Cantora i Dedekinda liczb rzeczywistych, liczby zespolone, po
szukiwanie dalszych uogólnień w rodzaju kwaternionów Hamiltona, 
twierdzenie Frobeniusa, odkrycie rachunku wektorowego itd. - to 
przecież wielki dziejowy epos z wieloma herosami i licznymi chó
rami. A można dorzucić dalsze przykłady: pojęcie funkcji, grani
cy, struktury algebraicznej, zdarzenia losowego i parę innych.

Ukazanie takich idei, a także koncentracja nauczania wokół 
paru z nich wydaje się niezbędnym warunkiem powodzenia szkoły 
w rozwijaniu właściwego rozumienia matematyki, dopełniającego 
i warunkującego patrzenie historyczne.

Jednym z rezultatów takiego podejścia może stać się przy
swojenie postawy matematycznej na najlepszych wzorach przeszłoś
ci, nie przez tłumaczenie procesu matematyzacji świata bezpośred
nio i w sposób teoretyczny (co do którego zresztą do dziś nie ma
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zgody i różne szkoły filozoficzne różnie to tłumaczą), lecz 
pośrednio, przez konkretne przykłady, praktycznie.
Znajdzie się tu zapewne także miejsce na pokazanie trudności i 
pułapek konceptualizacji i werbalizacji rozpatrywanego zagadnie
nia i na ukazanie sposobów przełamywania barier przy jego roz
wiązywaniu.

Takiemu podejściu powinien odpowiadać sposób prowadzenia 
zajęć. Nie jest to stwierdzenie odkrywcze, jednakże w naszych 
warunkach ma wydźwięk zgoła wywrotowy. Oto bowiem uniwersytecki 
wykład matematyki opanował paradygmat definicja-twierdzenie- 
dowód, w którym wszystko jest jednakowo ważne, a całość toczy 
się gładko i równo. Ma on wiele zalet, a jego braki nie są wi
doczne, póki nie skonfrontujemy go z historią i nauczaniem. 
Paradygmat ten nie odpowiada bowiem ani sposobowi tworzenia ma
tematyki, ani sposobom jej uczenia się. Lebesgue powiedział 
kiedyś, że teoria zaksjomatyzowana dojrzała do pogrzebu. Mate
matyka widziana przez paradygmat definicja-twierdzenie-dowód 
jest może monumentalna, ale jednocześnie zimna i martwa i ma 
się tak do matematyki żywej, jak szkielet do żywego człowieka. 
Można się zachwycać martwym pięknem szkieletu, trudno jednak 
zaprzeczyć, że żywy człowiek to coś trochę więcej.

Odchodzenie od sztywnego paradygmatu aksjornatyczno-deduk
cyjnego ma w praktyce szkolnej jeden doniosły skutek: porzuce
nie dedukcji globalnej na rzecz dedukcji lokalnej. Żywy matema
tyk porusza się zawsze w kręgu dedukcji lokalnej, świadom jed
nak jestem, że przełożenie tej praktyki twórczej na język prak
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tyki dydaktycznej nastręcza spore trudności.
Ze sprawą dedukcji lokalnej wiąże się ukazanie właściwej 

roli metody aksjomatyczno-dedukcyjnej, rozumianej jako metody 
organizacji uzyskanego na innej drodze materiału i sprawdzenie 
poprawności wyników, a nie jako metody jego uzyskiwania. A że 
nauczanie ma być bliższe uzyskiwaniu poznania niż jego organi
zacji, więc metodę aksjomatyczno-dedukcyjną należy zdjąć z pie
destału, na który nasz szacunek dla Euklidesa i Bourbakiego ją 
postawił.

Praktycznym skutkiem postawy matematycznej jest przyswoje
nie sobie "rzemiosła odkrywania". Jest wielką zasługą G. Polya'i 
[15] - [l7j odkrycie prawideł tego rzemiosła i podanie wskazówek, 
jak go uczyć. Jest także wielką zasługą I. Lakatosa [lOj ukaza
nie, że matematyka powstaje w procesie dialogu z materią mate
matyczną, jak fizyka w procesie dialogu z materią fizyczną.

Historia matematyki uczy, że wartościowe pojęcie to takie, 
które się wzięło z jakiejś wyraźnej potrzeby i dobrze tej po
trzebie służy. Taki charakter mają pojęcia przestrzeni euklide- 
sowej, funcji, granicy, miary i wiele innych. Dobrze ukształto
wane pojęcie pozwala na tworzenie licznych wariantów, np. funk
cje można dzielić na elementarne i nieelementarne, i te pierw
sze dzielić na liniowe, wielomianowe, wymierne itd., a wśród 
tych drugich wyróżniać szczególne klasy, jak funkcje eliptycz
ne, czy specjalne okazy, jak funkcja zeta Riemanna. Można je 
ugólniaó na funkcje wielu zmiennych, na przekształcenia między 
przestrzeniami geometrycznymi (afiniczne, rzutowe, konforemne
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itp.),na przekształcenia między przestrzeniami topologicznymi 
itd. Wszystkie te pojęcia szczególne są jednak podporządkowane 
jednej idei zawartej w ogólnym pojęciu funkcji, i taka też jest 
hierarchia tych pojęć. I tak jak w matematyce, także w jej nau
czaniu ważną rolę powinna odgrywać motywacja i hierarchizacja 
wprowadzanych pojęć. Uczeń ma prawo znać, a nauczyciel ma obo
wiązek ukazać tło pojęcia, jego motywację i miejsce w hierarchii,

W pracy nauczycielskiej nie wolno nam ani na chwilę zapom
nieć, że zadaniem szkoły jest nie tylko wychowanie kulturalnego 
człowieka, ale także przygotowanie go do życia w rozwiniętym 
społeczeństwie, w szczególności nauczenie korzystania z dobro
dziejstw cywilizacji. Na szczęście nie są to cele antagonistycz- 
ne, raczej komplementarne, niemniej nie wolno nam zapomnieć 
o żadnym. Obowiązkiem szkoły jest i musi pozostać przyswojenie 
konkretnych umiejętności praktycznych, takich jak rachunki na 
liczbach, umiejętność rozwiązywania prostych zadań z geometrii, 
analizy, teorii prawdopodobieństwa, praca z komputerem itp.

Praca własna studenta jest przede wszystkim pracą z tekstem. 
Otóż utarło się w matematyce, iż rzeczywisty proces odkrywania 
jest eliminowany z opisu, a dzieje się to czasem świadomie (np. 
Gauss lubił mawiać, że jego prace są jak katedry, z których 
zdjęto rusztowania^), czasem zaś pod wpływem przyjętych kanonów, 
według których przedstawienie wyniku ma być wygładzone i zor
ganizowane zgodnie z wymaganiami szkoły logiczno-dedukcyjnej. 
Domaga się tego estetyka rzemiosła oraz liczne historyczne pre-
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cećłensy, a także ekonomia. Ma to jednak ten skutek,iż np. dzie
ło Gaussa "Disquisitiones arithmeticae" zostało przezwane 
"księgą siedmiu pieczęci" i dopiero P.G. Lejeune-Dirichletowi, 
który napisał do nich komentarz, zawdzięczamy jej otwarcie. 
Procesy myślowe nie zawsze poddają się kanonom dedukcji i zro
zumienie wymaga często odtworzenia procesu odkrywania, odsłonię
cia jego istotnych elementów i uświadomienia wiodącej idei. Na 
ogół jest to bardzo trudne, ale powinno być jawnym elementem 
studiów nauczycielskich.

Przechodząc do sprawy zakresu matematyki, jaki powinien 
być objęty studiami na sekcji nauczycielskiej, zacznijmy od 
oczywistej uwagi, że nikt już dziś nie jest w stanie posiąść 
znajomości całej matematyki czy nawet jej wielkich działów i że 
w konsekwencji nikt rozsądny nie będzie wysuwał postulatu, by 
przyszły nauczyciel taki zasób wiedzy w wysokim stopniu osiągnął. 
Tu chodzi o co innego, a mianowicie o taką wiedzę,która daje 
ogólną (z natury rzeczy dość powierzchowną)orientację w zakre
sie całej dyscypliny, natomiast w zakresie obejmującym matematykę 
szkolną jest już solidna. Znajomość matematyki, która obejmuje 
także wiedzę o tym, kiedy i jak matematyka się rodziła, jakie 
są jej rysy charakterystyczne, jak przebiegał jej rozwój i jakie 
jest jej miejsce w kulturze.

Jak najlepiej postulowaną wyżej znajomość matematyki za
pewnić? Program matematyki dla sekcji nauczycielskiej, który 
stawiałby sobie taki cel świadomie, powinien się różnić od pro
gramu sekcji teoretycznej także odmiennym zakresem materiału.
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Przez odmienny zakres materiału rozumiem sporą część 
wspólną obejmującą przedmioty klasyczne, tradycyjnie wykładane 
na pierwszych dwóch latach studiów oraz część odrębną, już 
specyficznie nauczycielską, na dalszych latach studiów. Według 
tej koncepcji początek studiów, kiedy to nacisk kładzie się 
jeszcze na nauczanie, a celem jest przyswojenie pewnego quan
tum wiedzy i urobienie ogólnej kultury matematycznej, przed 
przystąpieniem do poznawania matematyki stanu współczesnego 
i jej eksploracji, mógłby być wspólny z sekcją teoretyczną. Ta 
część wspólna - algebra, analiza, geometria, teoria prawdopo
dobieństwa - powinna pokryć z nadmiarem materiał szkolny, a 
wówczas reszta studiów służyłaby poznawaniu bliżej tego materia
łu z różnych stron oraz ogólnej formacji nauczycielskiej.

Propozycja tej reszty, którą teraz przedłożę, nie rości 
sobie pretensji ani do zupełności, ani do wyłączności. Stanowi 
ona raczej ilustrację mego pojmowania studiów nauczycielskich 
i może być, w zakresie tego pojmowania, dowolnie uzupełniana 
i zmieniana. Uczyniwszy to konieczne zastrzeżenie przechodzę 
do wyliczenia, z następującym po nim komentarzem, przedmiotów 
tej reszty. Moim zdaniem powinny się w niej znaleźć:

a) wstęp do matematyki,
b) arytmetyka teoretyczna,
c) geometria klasyczna,
d) repetytorium z wybranego przedmiotu, np. analizy 

klasycznej,
e) matematyka szkolna z teoretycznego punktu widzenia,
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f) informatyka,
g) wybrane rozdziały z matematyki współczesnej,
h) historia matematyki,
i) seminarium z literatury popularnonaukowej.
Wykład pt. "Wstęp do matematyki", zainicjowany w latach 

sześćdziesiątych przez Edwarda Marczewskiego, był pomyślany 
jako pomost między matematyką szkolną a uniwersytecką, mający 
ułatwić młodemu człowiekowi adaptację w nowych warunkach. Zaw
sze tu dużo zależało od wykładającego, intencja wszakże była 
taka, by w ciągu tego semestralnego wykładu(przypadającego na 
I semestr studiów) przyswoić podstawowe pojęcia i symbole z za
kresu teorii mnogości, logiki i algebry oraz przedstawić wzorce 
matematycznych rozumowań. W praktyce przedmiot ten opanowali 
specjaliści od podstaw, czyniąc zeń propedeutykę swego przedmiotu.

Wydaje się jednak, że warto wrócić do pierwotnej intencji 
tego wykładu, zmieniaj.ąc może trochę jego formułę. Zachowując 
charakter pomostu powinien on także wprowadzać w rzemiosło od
krywania w sensie G. Polya'i i uczyć sztuki obserwacji, formu
łowania hipotez, ugólniania i zawężania, rozumowania przez in
dukcję skończoną i analogię, weryfikacji przez kontrprzykład, 
budowania dowodu wreszcie, a więc, krótko mówiąc, uczyć sposo
bów poruszania się na obszarach matematyki żywej. Wykład taki 
mógłby odbywać się na początku studiów.

Arytmetyka teoretyczna,ustąpiwszy ongiś miejsca też zresz
tą nie często wykładanej teorii liczb, nader rzadko pojawia się 
w programach studiów, a tymczasem ma ona bardzo duże znaczenie,
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zasadnicza bowiem jego część koncentruje się wokół pojęcia licz
by i działań liczbowych.

Szczególna jest sytuacja geometrii. Jeszcze w XIX wieku 
była ona przedmiotem najważniejszym, fundamentem matematyki. 
Działał wpływ "Elementów" Euklidesa, które - w oryginale lub 
poprawione np. przez Legendre'a - stanowiły wzorzec teorii i 
podstawę, na której z całym zaufaniem opierała się cała matematy
ka. W tymże jednak wieku XIX ujawnił się kryzys tego zaufania, 
a najbardziej dobitnym jego wyrazem było odkrycie geometrii in
nych niż euklidesowa, a jednocześnie logicznie równie poprawnych 
jak ona (C.F. Gauss, N. Łobaczewski, J. Bolyai). Kryzys ten za
toczył bardzo szerokie kręgi i w pewnym sensie trwa do dziś; 
dla nas wszakże ważna jest tutaj tylko jedna jego implikacja, a miano
wicie degradacja geometrii z pierwszoplanowej roli wzorca i fun
damentu do przedmiotu ubocznego, który miał jeszcze do pokona
nia wewnętrzne trudności. Te ostatnie zostały przezwyciężone do 
końca XIX wieku w pracach F. Kleina, D. Hilberta i innych, ale 
prace te jednocześnie uśmierciły geometrię euklidesową niemal 
całkowicie. Jako nauka o przestrzeni geometria poszła torem wska
zanym przez B. Riemanna, rozwinęła się więc w postaci geometrii 
różniczkowej wspieranej przez analizę, topologię i algebrę, na
tomiast geometria euklidesowa (czy nieco szerzej: geometria kla
syczna) jest dzisiaj dyscypliną martwą. Niemal nikt jej nie upra
wia (por. Mathematical Reviews), nie pojawiają się nowe pojęcia 
i nowe twierdzenia. Uniwersytety, wpatrzone w możliwości badawcze,
ujawniają silną tendencję do całkowitego wyeliminowania geometrii
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klasycznej (np. przez zatopienie jej w algebrze liniowej) na 
rzecz topologii i geometrii różniczkowej. W obu tych bowiem 
bardzo żywych dziś dyscyplinach możliwości prowadzenia badań 
są i długo jeszcze będą bardzo duże. Mimo tych zmian przestrzeń 
euklidesowa nadal zajmuje centralne miejsce w matematyce, na 
niej opiera się cała analiza, geometria różniczkowa, topologia 
rozmaitości i inne działy współczesnej matematyki, a choć badana 
jest już dziś innymi metodami, to jednak pojęcia i metody geome
trii klasycznej tkwią niejako w glebie. Geometria klasyczna wesz
ła w skład kultury matematycznej i szkoła nie może tego faktu 
ignorować. Były co prawda próby, szczególnie widoczne w okresie 
reform Nowej Matematyki, wyeliminowania tradycyjnej geometrii 
także ze szkoły, ale zakończyły się one źle i przyszło otrzeź
wienie. Geometria klasyczna jest już dziś na powrót w szkole 
lub do niej wraca i sekcja nauczycielska powinna zawierać solid
ny jej wykład, a w nim omówienie różnych ujęć tej geometrii wraz 
z dyskusją ich zalet i wad, ponadto tradycyjne "podstawy geome
trii", a także wycieczki historyczne np. w stronę klasycznych za
gadnień delfickich i dowodów ich nierozstrzygalności, programu 
erlangeńskiego Kleina i ewolucji poglądów na nauczanie geometrii. 
Dobrze byłoby też zawrzeć w takim wykładzie, choćby informacyjnie, 
omówienie kierunków współczesnych badań przestrzeni (polecam ar
tykuł [14 J ) .

Od chwili swego powstania na przełomie XVII i XVIII wieku 
analiza klasyczna stała się centralnym przedmiotem matematyki, 
którego spektakularny rozwój dźwigał całą dyscyplinę. W naszych
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czasach pewne elementy analizy wchodzą już do programów szkol
nych, i to jest drugi powód, dla którego powinna ona pozostać 
jednym z najważniejszych przedmiotów studiów matematycznych, tak
że nauczycielskich. Mając za sobą dwa lata tego przedmiotu, stu
dent trzeciego roku sekcji nauczycielskiej nie musi jednak iść 
dalej w jej głąb i uczyć się teorii równań różniczkowych, zwy
czajnych i cząstkowych, rachunku wariacyjnego, funkcji zespolo
nych wielu zmiennych itp., bo to nie będzie mu potrzebne, nato
miast uważam za bardzo celowy powrót do obszarów już przebytych 
i spojrzenie na nie od strony czołowych idei continuum liczbowe
go, granicy, funkcji, szeregu, pochodnej,całki, równania różnicz
kowego itd. Byłoby to więc repetytorium skupione wokół głównych 
idei, które analiza ukształtowała i które do dziś stanowią o jej 
obliczu. Dobre ich zrozumienie jest szczególnie ważne dla szkoły. 
Przykładem takiego ujęcia wykładu jest znakomita książka [2].

Oczywiście, repetytorium takie można zrobić także z innych 
przedmiotów, np. algebry czy teorii prawdopodobieństwa.

Wykład pt. "Matematyka szkolna z teoretycznego punktu wi
dzenia" nawiązuje do znakomitego ongiś kursu F. Kleina C7j . Był 
to wykład, na poziomie uniwersyteckim, tych obszarów arytmetyki, 
geometrii, algebry i analizy, które znajdowały się w programach 
szkolnych; wykład oczywiście poszerzony i z licznymi wstawkami 
historycznymi. Dziś zarzuca mu się statyczność, niemniej odegrał 
on wybitną rolę w kształtowaniu współczesnych poglądów na naucza
nie matematyki przyszłych .nauczycieli i do dziś z przyjemnością 
można go wziąć do ręki. Proponowany wykład matematyki szkolnej
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z teoretycznego punktu widzenia powinien stanowić podobny prze
gląd matematyki szkolnejf z większym jednak uwzględnieniem elemen
tu ewolucji, a ponieważ dydaktycy matematyki już się nauczyli 
teorii liczb rzeczywistych i geometrii, i te dziedziny są objęte 
ich nauczaniem, tutaj można by się skupić na takich zagadnieniach, 
jak funkcja, algorytmy czy matematyka dyskretna, które będą - jak 
się wydaje - dominowały w przyszłości.

Jak maszyna parowa była siłą napędową rewolucji przemysłowej 
w XVIII i XIX wieku, tak komputery są przyczyną sprawczą i motorem 
współczesnej rewolucji cywilizacyjnej. Dzięki komputerom problem 
technicznej obróbki danych, w szczególności tzw. rachunków, przes
tał właściwie istnieć. Dając natychmiast rozwiązanie założonych 
zadań matematycznych czy technicznych, umożliwiają ciągłą obserwa
cję rozwiązań zależnie od zmiennych parametrów. Ich ogromna pojem
ność pozwala na modelowanie złożonych zjawisk społecznych, przyrod
niczych czy technicznych. Przejmując sterowanie złożonymi procesa
mi z wielką ilością wejść i wyjść, jak lot pojazdu kosmicznego czy 
sieć telefoniczna na obszarach kontynentu, zwalniają człowieka do 
zajęć innych. Ogromne zasoby pamięci komputera udostępniają czło
wiekowi wszystkie zasoby kultury i zwielokrotniają jego możliwości. 
Skutki tej rewolucji będą o wiele bardziej zasadnicze niż poprzed
niej , i nie wolno nam się sugerować naszym obecnym zacofaniem cywi
lizacyjnym ani tym, że dla większości członków tego społeczeństwa 
komputer jest ciągle jeszcze mitem znanym jedynie ze słyszenia.
I on kiedyś do nas dojdzie, jak dochodzi samochód, telefon czy RTV.

Komputery wywrą wpływ nie tylko na nasze otoczenie cywiliza
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cyjne, ale także i na naszą postawę wobec świata, a w szczegól
ności na zakres i jakość matematyki, jakiej przyszły obywatel 
będzie potrzebował, a więc jakiej dziś powinniśmy uczyć przysz
łych nauczycieli matematyki. Te sprawy zaczynają być przedmiotem 
badać [l8] .

Przejmując na siebie ciężar operacji technicznych, komputery 
pozostawią człowiekowi postawienie zadania, co będzie miało m.in. 
następujące skutki:

a) Wzrośnie rola obserwacji i eksperymentu w matematyce.
Była ona w niej zawsze obecna (np. Euler pisał "własności liczb, 
które znamy, odkrywano zazwyczaj przez obserwację i to na długo 
przedtem, nim ich prawdziwość została potwierdzona ścisłym do
wodem. (...) To dzięki obserwacji odkrywamy stale nowe własności, 
które potem z najwyższym trudem dowodzimy."), ale tefaz, dzięki 
temu, że komputer pozwala nam obserwować przebieg procesu na 
swoim ekranie, wzrasta wartość takich umiejętności matematycz
nych, jak uchwycenie istotnych parametrów zjawiska, wykrycie związ
ków między nimi, sformułowanie hipotezy, próba jej weryfikacji, 
dowód. I te umiejętności będą się w przyszłości najbardziej li
czyć, a nie pamięciowe opanowanie prymitywnych metod rachunkowych, 
bo te idą do lamusa. Umiejętności te będą tym ważniejsze, że 
komputery znajdą powszechne zastosowania także w innych naukach, 
życiu codziennym, komunikacji itp.

b) Wzrośnie rola algorytmów.Algorytmy zawsze grały w matema
tyce dużą rolę, ale dawniej było to raczej narzędzie rachunku 
(algorytm Euklidesa, algorytmy algebraiczne), dziś natomiast sta
ją się również obiektem zainteresowania dla nich samych, np.
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w problemach stabilności, efektywności czy złożoności.
c) Wzrośnie rola matematyki dyskretnej. Komputery z natu

ry raczej pracują na materiale dyskretnym i chętnie sięgają po 
pomoc matematyki dyskretnej: kombinatoryki, teorii grafów, teo
rii kodowania itp. Dyskretyzacja matematyki będzie zapewne przy
bierała na sile.

d) Komputery nie tylko wywrą wpływ na kierunki uprawianej 
matematyki przez tendencję do jej dyskretyzacji, ale zmienią 
zapewne jej paradygmat przez zmianę pojęcia dowodu i, ogólniej, 
tekstu matematycznego. Dotychczas za dowód uznawano to, co da
ło się zapisać na kilku kartkach papieru w ten sposób, by inny 
matematyk mógł przeczytać i zrozumieć. Słynne twierdzenie o 
czterech barwach ma dowód inny, w którym komputer odegrał rolę 
istotnego współpracownika, nieredukowalną do. kilku kartek pa
pieru.

e) Komputery stwarzają szansę indywidualizacji nauczania 
przy zmniejszaniu nakładu pracy nauczycielskiej. W miarę ich 
upowszechniania będą one przejmowały na siebie sporą część pra
cy nauczycielskiej, a dzięki swej kolosalnej pamięci i elastycz
ności będą one mogły "rozmawiać" z każdym uczniem na jego po
ziomie rozumienia i stosownie do tego poziomu dozować wskazówki, 
ćwiczenia i pouczenia. Zachowując wielkie osiągnięcie społecz
ne - powszechność edukacji - odzyskujemy możność indywidualnego 
rozwijania talentów.

Zarysowana tu rola komputerów w matematyce i całym naszym 
życiu powinna sprawić, by studia nauczycielskie z matematyki
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silnie uwzględniały informatykę już teraz.
Eksponencjonalny wzrost objętości matematyki sprawił, że 

coraz trudniejsze staje się zorientowanie w jej stanie i kie
runkach jej rozwoju. Lukę tę starają się wypełnić rozmaite 
kompendia i encyklopedie, coraz częstsze artykuły przeglądowe 
o różnym jednak poziomie i różnym adresacie oraz osobne książ
ki. Ten rodzaj literatury matematycznej stanowi swoisty znak 
czasu i wykład pt. "Wybrane rozdziały z matematyki współczes
nej" jest pomyślany jako odpowiedź na potrzebę tym znakiem wy
rażoną. Miałby on więc być nie tyle rekompensatą (częściową} 
tych wykładów, które zbliżają studentów sekcji teoretycznej do 
zagadnień współczesnych, ile raczej próbą ukazania niektórych 
kierunków szczególnie intensywnego rozwoju dzisiejszej matema
tyki oraz niektórych jej osiągnięć. Oto przykłady zagadnień, 
które mogłyby być poruszone w ramach takiego wykładu: teoria 
katastrof (jako opis zjawisk,których istotnym elementem są 
nieciągłości}, zagadnienie czterech barw i jego roztrzygnięcie 
z pomocą komputera, maszyna Turinga i niektóre problemy związa
ne z komputerami (np. grupa NP-problemów), klasyfikacja grup 
prostych (jedno z największych osiągnięć ostatnich paru lat.} 
itp. Nie mając bezpośredniego odniesienia do potrzeb szkoły, 
wykład taki miałby przecież duże znaczenie kształcące,ukazujące 
dyscyplinę żywą, o dynamicznych ideach i niezwykłych perspekty
wach .

Wykład pt. "Historia matematyki" uważam za jeden z najważ
niejszych elementów kształcenia przyszłego nauczyciela matematy
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ki. Historia jest studium czasu; wykład historii matematyki po
winien więc ujawnić rozwój matematyki w czasie,jej okresy roz
kwitu i rozwoju, uwikłania i związki z ogólną kulturą, psycho
logiczne bariery i przebłyski geniuszu, które te bariery prze
łamywały. Dobrze pomyślany taki wykład powinien pokazać matematy
kę żywą, uświadomić jej wielką rolę kulturową, a także stosunek 
tego, czego będziemy nauczać w szkole, do całości matematyki.

Oczywiście w rocznym wykładzie nie sposób ukazać parotysię
czną historię ogromnej dyscypliny w sposób pełny, bez luk i opu
szczeń. Trzeba z konieczności dokonywać wyboru tematów, koncentru
jąc się np. na pewnych zagadnieniach lub na ludziach i epokach, 
w których żyli.

Przykładem rozwiązania pierwszego jest "kurs historii mate
matyki dla nauczycieli" M.A. Malika, którego konspekt w całości 
tu przytoczę [i i] :

» Głównym celem tego programu jest pogłębienie matematyczne
go wykształcenia studentów oraz zaznajomienie ich z problemami 
związanymi z nauczaniem matematyki. Mając ten cel na uwadze wy
brałem za przedmiot moich wykładów niektóre zagadnienia geometrii, 
algebry i analizy związane z matematyką przeduniwersytecką:

1. Ogólna dyskusja nad tym, czym jest matematyka i jaka jest 
jej rola w innych naukach. "Nowa Matematyka" i problemy pedago
giczne .

2. Matematyka egipska i babilońska. Pitagorejczycy - pojęcie 
dowodu, złoty podział i współmierzalność.
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3. "Elementy" Euklidesa. Postulat równoległych a badania 
Al-Narizi i Nassir Eddina al-Tusi.

4. Saccheri i postulat równoległych. Geometria nieeuklide
sowa i jej wpływ na matematykę i inne nauki.

5. Algebra Al-Khowarizmiego. Geometryczne (Omar Khayyam}
i algebraiczne (Cardano-Tartaglia) rozwiązania równań trzeciego 
i czwartego stopnia.

6. Bombelli i liczby zespolone. Nieprzemienne mnożenie 
kwaternionów. Zasadnicze twierdzenie algebry. Równania wielo
mianowe piątego i wyższego stopni.

7. Paradoksy Zenona. Galileusz przeciwko Arystotelesowi, 
matematyzacja ruchu. Geometria analityczna i Kartezjusz, krzywe 
opisywane przez ruch.

8. Archimedes i objętość. Powstanie analizy.
9. Rodzina Bernoullich. Szeregi Taylora. Funkcja zeta 

Eulera.
10. Krytyka Berkeleya fluksji Newtona i dalszy rozwój, 

Bolzano i Cauchy. Definicja granicy.
11. Początki współczesnej analizy. Fourier i równanie cie

pła. Pojęcie funkcji, Euler i Dirichlet. Nigdzie nie różniczko- 
walna funkcja Weierstrassa.

12. Całkowanie: Cauchy, Riemann, Lebesgue.
13. Liczby rzeczywiste: wyniki Dedekinda i Cantora, aksjo

maty Peano.«
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Wiem z własnych doświadczeń, że dobrze spełnia swoje zada
nie ujęcie chronologiczne z akcentem na wybitne jednostki i ich 
dzieła.

Jak nie sposób poznać poezji i poetów nie czytając ich 
utworów, tak też nie może być mowy o prawdziwym kontakcie z hi
storią matematyki bez lektury oryginalnych tekstów. I dlatego 
wykładowi historii matematyki powinny towarzyszyć ćwiczenia, na 
których będzie się czytać i interpretować oryginalne teksty od 
tabliczek klinowych i papirusu Rhinda poczynając, a na współ
czesnych matematykach kończąc.

Przy niebywałym wzroście matematyki, bujnie się rozwija 
także dobra literatura popularna. Niewątpliwie stanowi to odpo
wiedź na duże zapotrzebowanie ną tego rodzaju literaturę, ale 
dzięki temu można w niej znaleźć wiele ciekawych pozycji, a ich 
lektura może zarówno inspirować, jak i dostarczać materiału do 
zajęć w szkole. Stanowi to dużą szansę dla szkoły, szansę dobre 
go kontaktu z wartościową i ciekawą matematyką. Dla dostrzeże
nia i wykorzystania tej szansy proponuję seminarium, na którym 
referowałoby się różne książki i artykuły z tego zakresu. A roz 
maitość jest naprawdę ogromna: od pozycji historyczno-filozofi- 
cznych po zbiory anegdot, od książek starych, ale ciągle jesz
cze zasługujących na czytanie, po książki współczesne, traktu
jące o różnych aspektach matematyki współczesnej. Jest to także 
szkoła różnego ujmowania materii matematycznej. Przejście przez 
takie seminarium może się stać początkiem samodzielnej drogi 
przyszłego nauczyciela matematyki na tym terenie, nie tylko
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jako czytelnika i odtwórcy, ale może i współtwórcy.
Ważnym elementem kształcenia przyszłego nauczyciela mate

matyki jest też praca magisterska, pisana indywidualnie w częs
tym kontakcie z profesorem. Postulując jej związek ze szkołą 
mam na myśli opracowanie, popularne lub metodyczne, jakiegoś 
zagadnienia matematycznego, które takiego opracowania nie ma 
wcale, albo ma w niezadawalającym stopniu. Przykłady tematów, 
które sam dawałem: klasyfikacja symetrii płaskich, modele: rzu
towy i konforemny płaszczyzny Łobaczewskiego, klasyczna teoria 
pola powierzchni na płaszczyźnie Łobaczewskiego, nowe odkrycia 
w trójkącie Pascala.

I tak koło się zamknęło. Zaczęliśmy od uwag o reformie 
w szkole powszechnej, a kończymy na uwagach o pracy magisters
kiej przyszłego nauczyciela matematyki, który do tej szkoły 
trafi. Pora kończyć artykuł.
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PRESERVICE EDUCATION IN MATHEMATICS FOR MATHEMATICAL 
TEACHERS

Summary

The paper starts with some criticism of the attitude of 
mathematical university departments which are aiming at research 
and neglecting the needs of future teachers. Then follows 
a discussion of some general aspects of what and how to study. 
Main thesis is: mathematics taught in schools should cover 
those areas (and periods) of the Main Stream of mathematics 
which remain important and valid (although most of them are 
of no interest for research-oriented mathematics.), it should 
take into account the requirements of technologically oriented 
society, and methods of effective trasmission should be 
patterned after historical development of the subject. Expli
cation of the thesis is followed by some indications concerning 
university curriculum.


