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Analihriaa-A^alrtycraa mvloda myilrnia 
a ukolaya kanlc matematyki

Viadono, te słowo anąliza (analysis) a* greckie pochodzenie 1 
oznacz* rozczlonkovtnlti rozkład. Syntoss (slntheais) to tskle grec- 
klo słowo. Oznacza ono zt^czanU. złożenie. Jeszcze w czasach staro
żytnych Greków to słowa wiązano z dwoi podejdcisnl do ludzkiej dzia
ła Ino icl poznawczej. Dokładniej, %n%tizą rozpatrywano Jako itodą 
aydlonia od całodci do jej cządcl, a syntezą Jako itodą aydlonia od 
cządcl do całodci. Wini oj stopniowo udwisdoalono soblo, io w isto- 
clo w poznawczej dzlałalnodci analiza I syn to za - to dwio podstawowe 
itody, ktdrych Jednodć warunkuj# cało dc i owo poznawani# obiektów.
Rolą Jodnodci analizy 1 syntozy w dzlałalnodci uaysłowej bardzo dob- 
rzo ukazał w drugi oj połowi# XIX wieku F. Engels nastąpującyal sło
wami : Jtydienie składa sią zarówno z rozkładania przedaiotó* poznania 
na ich elainty, Jak i z Jednoczenia powiązanych zo sobą olointdw 
w pewną ctłodó. Boz analizy ni# i  syntozy".

Analiza i syn to za Jako olointy aydlonia w poznawczej dzlsłal- 
nodci aateau tycznej, a w szezególnodel w nauczaniu itenstyki, od 
dawna były obiokton dwladoigo badania, a od niedawna - także aą wy
korzystywano do bordzioj efektywnego kierowania rozwijani#* zdolnod- 
ci heurystycznych uczących aią. Idoą dwladoi go wykorzystania anali
zy 1 syntezy spotyka aią takie w pracach atarotytnych greckich aate- 
1  tyków, Euklidesa i Psppusa. Była ona przedni o ten uwagi wielkiego 
francuskiego itenatyka I filozofa Kartezjusza w XVII wieku, znane
go iteaatyka-pedagoga C. Polya w latach piąćdziesiątych naszego stu
lecia, wielu współczesnych radzieckich psychologów 1 natenatyków, ta-
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kich Jak C.L. Rubinsztajn, F.F. Pritułła, E.F. Daniłowa, J.M. Kola- 
gin, N.W. Metelski i inni, czechosłowackich matematyków Jana Vyśina 
i Jarosława Sedivego. Nie zatrzymując się szczegółowo na konkretnych 
pracach wymienionych autorów, podkreślmy tylko, że rozpatrują oni 
analizę i syntezę przede wszystkim Jako metodę myślenia przy rozwią
zywaniu zadań. Oprócz tego Euklides i Pappus wiążą analizę i synte
zę, Jak pokazuje to w swojej książce Jak to ronwiąnad? G. Polya, 
tylko z rozwiązywaniem zadań geometrycznych.

Konkretnie u Euklidesa czytamy: „Twierdzenia dowodzi się anali
tycznie, Jeśli szukane przyjmuje się Jako dane i na podstawie otrzy
manych z tego wniosków otrzymuje się znaną prawdę; odwrotnie, dowo
dzi się syntetycznie, Jeśli z pomocą znanych prawd dochodzi się do 
szukanego".

Pappus pisze: „W analizie szukane przedstawiamy sobie Jako zna
lezione i patrzymy skąd można by Je otrzymać", i dalej, „czym można 
by to poprzedzić, dopóki takim sposobem posuwając się nie dojdziemy 
do czegoś znanego, tego, co mogłoby posłużyć nam Jako punkt wyjścio
wy. Taką drogę nazywamy analizą".

Jak widać stąd, te dwie metody można bez żadnych trudności sto
sować w procesie rozwiązywania wszystkich zadań. Ten fakt wyraźnie 
podkreśla G. Polya w Już wymienianej książce. Jest to istotne i 
pierwsze znane nam świadome „rozszerzenie" miejsca analizy i synte
zy w działalności matematycznej. Do końca 1st pięćdziesiątych nasze
go wieku całą teorię analizy i syntezy budowano Jedynie intuicyjnie, 
na bazie słownych opisów i bez żadnych prób logicznego uzasadnienia. 
Przy tym ta „teoria" odnosiła się tylko do procesu rozwiązywania za
dań i rozumienia treści samych zadań. V latach sześćdziesiątych na
szego stulecia udało się nam najpierw modelować trzy podstawowe ty
py zadań szkolnego kursu matematyki za pomocą implikacji, a ich roz
wiązania za pomocą liniowych lub rozwidlających się łańcuchów impli
kacji. Tb pozwoliło nam umiejscowić logicznie analizę i syntezę Ja
ko metody rozumowania w procesie rozwiązywania zadań i rozgraniczyć

metody od schematów, według których dają się one realizować. 
Pokazaliśmy, że tak Jak rozwiązanie każdego zadania można przedsta
wić za pomocą implikacji bądź też liniowego lub rozwidlającego się 
łańcucha implikacji (rys. 1a,b), proces Jego rozwiązywania sprowa
dza się do odkrycia i uporządkowania implikacji tego łańcucha.
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Przy analizie według acheaatu Pappusa implikacje rozwiązania 
odkrywa się kolejno, począwszy od ostatniej, a w schemacie syntezy 
odkrywa się te same implikacje, począwszy od pierwszej. Inaczej wy
gląda praca przy analizie według schematu Euklidesa. Przy tym sche
macie kolejno odkrywa się implikacje odwrotne do tych, z których 
składa się rozwiązanie, poczynając od ostatniej. Z powodu ograniczo
nego czasu nie będziemy rozpatrywać heurystycznej roli tych dwóch 
schematów analizy rozwiązań zadań. Zauważmy tylko, że za pomocą tych 
schematów rzeczywiście realizuje się rozkład na części (oddzielne 
implikacje) każdego rozwiązania zadań. Jednak, Jak wykazały nasze 
obserwacje, sukces w tym względzie istotnie zależy od tego, Jak zos
tały przyswojone określenia, aksjomaty i twierdzenia, na których 
oparte są odpowiednie implikacje. Znajomość przez uczących się okreś
leń, aksjomatów i twierdzeń Jest ze swej strony zdeterminowana sys
temem aktywności naukowo-poznawczej, w toku której ta wiedza Jest 
przyswajana i ustrukturowywana w świadomości uczących się. Te i in
ne fakty podpowiedziały nam kierunek badań naukowo-poznawczej aktyw
ności ucznia na lekcji w szerszym aspekcie i poszukiwań miejsca ana
lizy 1 syntezy w tej aktywności. Okazało się, że przy dowodzeniu 
twierdzeń i w ogóle w procesie rozwiązywania zadań w powszechnej
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praktyce dotychczas przede wszystkim posługujemy się syntezą, pod
czas gdy w wielu innych podstawowych rodzajach aktywności w naucza
niu matematyki posługujemy się tylko analizą i proces poznania nie 
kończy się syntezą. Naturalne jest oczekiwanie (co potwierdziły ba
dania), że i rezultat takiego w połowie dokonanego procesu poznania 
będzie połowiczny. Dalej zatrzymamy się krótko na tych podstawowych, 
według mnie, rodzajach aktywności w nauczaniu matematyki, w których 
wykorzystuje się tylko analizę studiowanych obiektów, dopełniając 
proces poznawczy odpowiednią syntezą.

Pierwszy z tych rodzajów aktywności, które rozpatrzymy, to 
przyswajanie pojęć matematycznych.  ̂ ^

Postulat logicznej kolejności w budowie matematyki implikuje 
wprowadzanie w różnych momentach rozlicznych twierdzeń zawierają
cych warunki dostateczne lub konieczne dla jednego i tego samego 
pojęcia. Tym sposobem urzeczywistnia się rozczłonkowanie (analiza) 
wiedzy o poszczególnych pojęciach. Na przykład twierdzeń zawierają
cych warunki dostateczne równoległości dwóch prostych u nas (i nie 
tylko u nas) uczy się w szkole w różnych klasach w przeciągu czte
rech lat. Jednak ta analiza (to rozczłonkowanie) nie kończy się póź
niej nigdzie uświadomioną syntezą (złączeniem, usystematyzowaniem) 
rozrzuconych w toku nauki twierdzeń. To znaczy, że proces poznaw
czy związany z przyswojeniem pojęcia „proste równoległe" pozostaje 
niezakończony. To, co zostało tu powiedziane o prostych równoleg
łych, oczywiście odnosi się i do wszystkich innych ważniejszych po
jęć. Nasze badania wykazały, że właśnie ten fakt jest jedną z głów
nych przyczyn tego, że wielu uczniów nie umie rozwiązywać zadań po
sługując się twierdzeniami, których Już się uczyli.

Powyżej nieprzypadkowo podkreśliliśmy, że w masowym nauczaniu 
za analizą wiedzy dotyczącej jednego i tego samego pojęcia nie nas
tępuje dotąd świadomie dokonana synteza. Zauważmy, że dawniej w po
jedynczych przypadkach niektórzy dobrzy nauczyciele matematyki, cho
ciaż niekonsekwentnie i niepełnie, dokonywali syntezy warunków dos
tatecznych określonych pojęć, najczęściej w geometrii. Takimi są, 
na przykład, warunki dostateczne równości odcinków i przystawania 
kątów. V latach sześćdziesiątych udało się nam rozszerzyć tę ideę 
na wszystkie pojęcia. W rezultacie wprowadziliśmy jedno nowe poję
cie, które nazwaliśmy „rozszerzone określenie" (według propozycji
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radzieckiego profesora A.A. Stolara) i zbudowaliśmy logiczny model 
tego pojęcia posługując się aparatem rachunku zdań. Ten model dla 
pojęcia obiektu Jest Implikacją:

. . Ap||(x))v(pl  ̂( x ) a .  . . Ap^(x))v...v(p^(x)A... A  Pk||(* *

a dla pojęcia relacji dwuargumentowej implikacją:

(p-i (*» y)** • •/'p,,(**y ) ) v • • • v (p k  ̂ )*• • • A p^ (* » y ) ) -* p (* » y )*

Tutaj oddzielne koniunkcje z poprzednika implikacji przedsta
wiają odpowiednie cechy z określenia pojęcia lub warunki dostatecz
ne z twierdzeń formułujących takie warunki dla tego pojęcia. Oczy
wiście , w eksperymentach uczniowie poznają tylko konkretne rozsze
rzone określenia, które buduje się konsekwentnie za pomocą świado
mej syntezy twierdzeń przyswajanych w różnych miejscach szkolnego 
kursu. Nie zatrzymując się nad konkretną metodyką syntezy w takim 
przypadku, pokażemy tylko częśó rozszerzonego określenia, które o- 
trzymuje się dla pojęcia .kąt prosty".

Kąt Jest prosty. Jeśli:
1. Jest równy swojemu kątowi przyległemu, lub
2. Jest kątem prostokąta, lub
3* Jest to kąt między podstawą a wysokością na nią opuszczoną 

w trójkącie, równoległoboku, trapezie, lub
4. Jest to kąt pomiędzy przekątnymi rombu, lub
5. Jest to kąt między cięciwą a średnicą przeprowadzoną przez 

JeJ środek, lub
6 . Jest to kąt między styczną do okręgu a promieniem przepro

wadzonym do punktu styczności, lub
7. kąt między prostą w danej płaszczyźnie a prostą prostopadłą 

do tej płaszczyzny, lub
8. Jest kątem liniowym prostego kąta dwuściennego, lub
9. Jest kątem z przedziału (0°,360°) i Jego sinus równa się 

Jeden, lub
10. Jest kątem z przedziału (0°,180°) i Jego cosinus lub co

tangens równa się zero.
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Analogicznym sposobem syntetyzujemy i modelujemy także twier
dzenia wyrażające warunki konieczne dla jednego pojęcia, ale tym
czasem nie znaleźliśmy odpowiedniej nazwy dla otrzymywanego zdania 
złożonego.

Nasze eksperymenty i prace wielu naszych uczniów, obecnie nau
czycieli, w okresie ostatnich 20 lat wykazały, że zakańczanie pro
cesu poznawczego syntezą wiedzy o poznawanych twierdzeniach wokół 
pojęć, do których one się odnoszą, znacznie rozszerza heurystyczne 
zdolności uczących się. Zapamiętują oni lepiej twierdzenia, któ
rych się uczą, według bloków grupujących je wokół podstawowych po
jęć, ponieważ racjonalnie wykorzystują asocjacyjną cechę pamięci.
To ostatnie, ze swej strony, daje im możliwość szybciej i lepiej 
odkrywać implikacje, z których zbudowane są rozwiązania zadań.

Dwa inne rodzaje aktywności, które dotyczą uczenia związku po
między pojęciami matematycznymi, w stosunku do ich treści i zakresu, 
także urzeczywistniane są tylko analitycznie. Pierwsza z nich wys
tępuje stosunkowo jawnie przy definiowaniu pojęć, gdy lokalnie poka
zuje się związek definiowanego pojęcia z pojęciami, które są bezpoś
rednio wykorzystywane w jego określeniu. Jednak w nauczaniu trady
cyjnym, w którym zakres przyswajanych pojęć zostaje prawie ukryty, 
nie występuje nawet „lokalny" związek między rodzajami a gatunkami 
pojęć w oparciu o ich zakresy. Dlatego w końcu uczniowie nie otrzy
mują prawie żadnego całościowego przedstawienia nauczanego systemu 
pojęć. Ten rezultat nauczania można dobrze wyrazić niemieckim przy
słowiem, którym posługiwał się F. Engels w innych wypadkach: uczący 
się „widzą pojedyncze drzewa, a nie widzą lasu".

2eby usunąć ten niedostatek, zajęliśmy się wypracowaniem i wy
próbowaniem takiej metodyki, za pomocą której zapewnia się stopnio
wą syntezę przyswajanej wiedzy w system nauczanych pojęć, tak pod 
względem ich treści. Jak i zakresu. Z powodu ograniczenia czasu, na 
szczegółach tej metodyki nie będziemy się zatrzymywać. Pokażę nie
które grafy i diagramy, które Już były wykorzystywane przez naszych 
nauczycieli (rys.2, rys.3). Zauważmy tylko, że w tych przypadkach 
synteza zazwyczaj zajmuje mało czasu, i to przy samym zakończeniu 
etapu nauczania (lekcji, tematu, działu, roku szkolnego).

Interesujące, że pomysł syntetyzowania wiedzy uczniów przyswa
jających sobie pojęcia, ze względu na ich zakres, stosował Jeszcze
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Rys. 2
Euler długo przed pojawieniem się teorii zbiorów. Przy nauczaniu 
dzieci stosował na przykład rysunki podobne do przedstawionych na 
rysunku 3.

Związana Jest z tym nazwa „diagramy Eulera-Venna" w teorii zbio
rów.

Jak widać, genialny umysł Eulera daleko przed pojawieniem się 
teorii zbiorów wyczuł wielką dydaktyczną rolę, Jaką może odegrać 
to, co dziś nazywamy podejściem teorłomnogościowym, a której wielu 
nie zauważa.

Następny rodzaj aktywności, w którym rozwiązanie problem; ana
lizy i syntezy wygląda analogicznie Jak przy przyswajaniu treści 
systemów pojęć, to uczenie systemu twierdzeń, ale Już nie ze wzglę
du na pojęcia, do których się ona odnoszą, ale twierdzenia wykorzys
tane w ich dowodach. I tutaj, Jak przy określaniu pojęć, w ustalo
nej tradycji występuje przede wszystkim postępowanie analityczne: 
przy dowodzeniu oddzielnych twierdzeń „wiąże się" Je tylko z tymi
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twierdzeniami, które wykorzystuje się bezpośrednio w ich dowodach, 
to Jest w konsekwencji uczy się oddzielnych ogniw systemu twierdzeń.
I w tym wypadku, aby rzeczywiście zakończyć proces poznawczy, anali
za powinna być dopełniona syntezą. Za pomocą tej syntezy znowu ko
niecznie trzeba utworzyć stopniowo choćby schemat systemu poznawa
nych twierdzeń w całości. W rozpracowywanej i eksperymentowanej przez 
nas metodyce także dla systemu twierdzeń przyjęliśmy język grafów. 
Rysunki, które otrzymywaliśmy, wyglądały analogicznie do Już rozpa
trywanych przy określaniu pojęć.

We wszystkich rozpatrywanych przypadkach syntezy wiedzy za po
mocą grafów lub diagramów Bulera-Venna pozytywne wyniki naszej me
todyki wzrastają też przez to, że przy okazji rozszerza się zasto
sowanie zasady poglądowości. Za pomocą aparatu Jednocześnie poglą
dowego i matematycznego zostają przedstawione ważne, w struktural
nym i logicznym sensie, związki pomiędzy nauczanymi pojęciami lub 
twierdzeniami. Tym sposobem w określonych momentach procesu naucza
nia otrzymujemy rysunki analogiczne do wspierających „planów-kons- 
pektów" radzieckiego matematyka Szatałowa, ale z wykorzystaniem .gra
ficznych środków, które mają Jasny i ścisły matematyczny charakter.

Ostatnia rodzajem aktywności, który rozpatrzymy w interesują
cym nas aspekcie, Jest znowu proces rozwiązywania zadań, ale nie 
oddzielnych zadań, a całych klas zadań. I tutaj w formowaniu umie
jętności rozwiązywania zadań danej klasy zazwyczaj przede wszystkim 
posługujemy się metodą analityczną; w najlepszym przypadku rozwią
zuje się Jedno zadanie z klasy zadań, rozwiązuje się drugie zadanie 
z tejże klasy, rozwiązuje się trzecie zadanie, ale bardzo często 
świadomie nie podkreśla się tego, co wspólne w rozwiązaniach tych 
zadań, nie buduje się z uczniami całej klasy zadań, które można roz
wiązać za pomocą odpowiedniej ogólnej metody. Ale bywają też przy
padki, w których w ogóle rozwiązywane zadania nie są grupowane we
dług metody rozwiązywania. Jeśli w pierwszym przypadku tak czy ina
czej można mieć nadzieję, że przynajmniej niektórzy uczniowie doko
nają sami nasuwającej się im syntezy, to w drugim przypadku raczej 
nie możemy mieć takiej nadziel.

Udoskonalając i rozszerzając doświadczenia niektórych dobrych 
nauczycieli matematyki skierowaliśmy swoje wysiłki ku opracowaniu 
metodyki wyboru i uporządkowy*ania rozwiązywanych zadań, za pomocą
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której uczący się sami odkrywają ogólne metody rozwiązywania zadań 
i systematyzują te zadania w odpowiednie grupy. Takie grupy zadań 
podane są w naszej książce „0 zadaniach matematycznych" (1971). Tu
taj pokażę tylko niektóre związane ze sobą grupy zadań, które były 
wykorzystane na dwóch lekcjach bułgarskiego nauczyciela N. Rajkowa 
z Sofii. Oczywiście i w tym wypadku z powodu ograniczenia czasu nie 
mam możliwości szczegółowo opisać scenariusza lekcji, na których by
ły rozwiązywane lub zestawiane te zadania. Zauważmy tylko, że ana- 
lityczno-syntetyczna metoda i tutaj zapewniła wysoką efektywność 
procesu nauczania: pod koniec drugiej lekcji na temat „Przedstawie
nie sumy wartości funkcji trygonometrycznych w postaci iloczynu" 
prawie wszyscy uczniowie mogli rozwiązać te zadania, oczywiście nie 
rozwiązując wszystkich na lekcjach ani w domu.

GRUPY (CYKLE) ZADAŃ 

Rozłożyć na czynniki:

I grupa II grupa III grupa IV grupa
1 ♦ cos a 1 /2 ♦ sin a 1 /2 ♦ cos a 1 ♦ tg a
1 ♦ sin a 1^/2 ♦ sin a ^ /  2 ♦ cos a l/3/3 ♦ tg a
tg a ♦ tg 0 €/2 ♦ sin a ♦ cos a V? ♦ tg a
ctga ♦ ctg B 1 ♦ 2sin a 1 ♦ 2cos a •il ♦ 3tg a
tga ♦ ctg B ♦ 2sin a & ♦ 2cos a 1 ♦ 3tg a
sina ♦ tgBcosa <S ♦ 2sin a ♦ 2cos a 1 - tg2 a
sina ♦ cos a i ♦ 2 s in a 1 ♦ ^2cosa 1/3 - tg a
sina ♦(/T/^cosa 1/4 - sin2 a i A - cos2 a 3 - tg2 a
sina ♦ ^3cosa 1 /2 - sin2 a 1 /2 - cos2a 1 - 3tg2a

2 2 sin a - cos o 3/4 - sin2 a 3/4 - cos2 a
sin2a - 3cos2a 1 - 4sln2a 1 - 24cos a
sin2a -(l/|cos2a 1 - 2sin2 a 1 - 2

2cos a
3 - 4sin2a 3 •

24cos a
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V grupa VI grupa VII grupa

1 ♦ ctg a 2
2cos o ♦ sin2 a 1 ± cos a ♦ cos2 a

•fS/ 3 ♦ ctg o 2cos2a ♦ V3sin2a 1 ♦ V?cosa ♦ cos2 a
♦ ctga 2cos2 a ♦(VT/jjBin2 o 1 ♦ VTcoaa ♦ cos2 a

V? ♦ 3ctga 2sin2a ♦ sin2 o 1 ♦ 2cosa ♦ cos2 a
1 ♦ 45ctg a 2sin2 o ♦ ^3sin2 a 1 ♦ sin a ♦ cos2 a
1 - ctg2a 2sin2 o ♦(V3>/$sin2 a 1 ♦ ̂ f2sina - co*2 a
1 / 3  - ctg2a 1 ♦ *4Taina ♦ cos2 a
3 - ctg2a 1 ♦ 2sina ♦ cos2 a
1 - 3ctg2a 1 ♦ cos2 a ♦ sin2 a

1 - cos2 a ♦ sin2 a

(z rosyjskiego tłumaczyła K. Knoch)

Analytlco-synthetlc Method* of thinking In mathematics teaching

Summary

This Is s report of s highly successful experimental teaching 
where a syntheais of students knowledge was emhasized. It was shown 
that students* inability to apply their knowledge in solving prob
lems is due partly to the. fact that long lasting analysis of con
cepts is never followed by a conscious synthesis of theorems scat
tered throughout the learning period.


