
ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO 

SERIA V: DYDAKTYKA MATEMATYKI 9 (1988)

KATARZYNA KNOCH 
Gdańsk

UCZNIOWIE KLASY VIII BADAJĄ PRZEBIEG ZMIENNOŚCI FUNKCJI

Znane są trudności uczniów związane z rozumieniem przebiegu zmienności 
funkcji, występujące w starszych klasach licealnych. Uczniowie opanowują wie
le czynności potrzebnych do takiego badania. Jednak kiedy w trakcie wykonywania 
tych czynności pojawi się nawet niewielki, wynikający z przeoczenia błąd, uczeń 
często zostaje zupełnie bezradny i bardzo rzadko można zaobserwować, że w celu 
weryfikacji swoich wyników obliczy po prostu jedną lub kilka wartości funkcji, 
nawet gdy jest to dość proste. Opanowywany przez uczniów sposób sporządzania 
wykresów funkcji nie sprzyja bezpośredniemu kojarzeniu warunku funkcyjnego ze 
zbiorem punktów wykresu. Opisana niżej obserwacja jest próbą wprowadzenia ucz
niów w badanie funkcji prymitywnym sposobem (przez obliczanie wartości), moty
wujące poszukiwanie w przyszłości sposobów globalnych typu algorytmicznego, a 
jednocześnie sprzyjające rozumieniu pojęć takich, jak wykres funkcji, wzrost i 
malenie wartości funkcji, minimum i maksimum lokalne, a nawet punkt nieciągłoś
ci i asymptota.

1. PRZEBIEG OBSERWACJI

Choć z literami jako zmiennymi uczniowie spotykają się w szkole już od 
klas początkowych, stosunkowo mało ćwiczeń poświęcanych jest obliczaniu wartoś
ci wyrażeń algebraicznych, a później funkcji. Uczeń po pewnym czasie opanowuje 
pewne reguły obchodzenia się z wyrażeniami zawierającymi litery (przekształca 
je w sposób równoważny, rozwiązuje równania, oblicza pochodną funkcji, oblicza 
granice ciągów, funkcji itp.). Natomiast nie zawsze widzi w nich ich właściwy 
matematyczny sens. Tegu typu reguły manipulacji, nie łączące się z rozumieniem 
matematycznego sensu wyrażeń literowych, prowadzą częstokroć w efekcie do
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wytwarzania się przez niewłaściwe analogie zjawiska nazwanego przez Z. Krygow
ską (1977) zdegenerowanym formalizmem (interesująco opisanego też przez M. Ćwik 
(1984)).

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych jest zajęciem czasochłonnym 
w przypadku bardziej złożonej budowy tych wyrażeń. Zastosowanie kalkulatorów 
może ten proces przyspieszyć i jednocześnie umożliwić obserwowanie przebiegu 
zmienności funkcji.

W toku obserwacji, które tu omawiam, starano się stworzyć taką sytuację, 
aby uczniowie sami odczuli potrzebę posłużenia się wykresem funkcji i sami od
krywali własności badanej funkcji. Obserwację prowadziłyśmy wspólnie ze stu
dentką z WSP w Krakowie Elżbietą Lawendą, która zaintere’sowana była możliwoś
ciami, jakie mógłby dać w nauczaniu kalkulator (tego dotyczy temat jej pracy 
magisterskiej) i sposobami spontanicznego jego wykorzystywania przez uczniów.

W szkole podstawowej uczniowie stykają się z pojęciem wykresu funkcji i 
sporządzają wykresy niektórych prostych funkcji, lecz nie są jeszcze wprowa
dzani w badanie przebiegu zmienności funkcji. Do prowadzonych przez nas obser
wacji wybrani zostali uczniowie klasy VIII, lepiej radzący sobie ze szkolną 
matematyką, mający wymagane na tym poziomie wiadomości. Chciałyśmy w ten spo
sób uniknąć sytuacji, w której zadanie byłoby niedostępne dla ucznia z powodu 
braku podstawowych wiadomości i zainteresowania dla jakiegokolwiek problemu 
matematycznego. Wybrani uczniowie byli więc poniekąd „starsi" od przeciętnych 
w swoim matematycznym rozwoju, i o to właśnie chodziło.

W celu nakierowania uczniów na wykrywanie własności funkcji sformułowano 
następujący tekst:

„Mając dane wyrażenie:

postaraj się odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie wartości może przybrać dane wyrażenie; czy dowolne, czy może 

przybrać każdą wartość rzeczywistą?
2. Czy dla każdego x można obliczyć wartość tego wyrażenia?
3. Czy potrafisz ocenić, czy dane wyrażenie może przybrać na przykład

wartość i jeśli tak, to dla jakich x?
4. Czy wraz ze wzrostem x wartość wyrażenia rośnie, czy też może ma

leje?
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5. Czy wyrażenie może przybierać wartości dodatnie, ujemne, dla jakich x?
6. Czy wartość wyrażenia może się zmieniać „skokami", czy też dla bliskich 

sobie wartości x wartości wyrażenia są sobie bliskie?
7. Jak najlepiej obrazowo przedstawić zmiany wartości wyrażenia towarzy

szące wzrastaniu x?"

Wyrażenie wybrano ze względu na stosunkowo prosty kształt i jednocześnie 
„ciekawy" przebieg zmienności (rys. 1). Większość pytać dotyczy podstawowych

własności badanej funkcji (1 - zbiór wartości, 2 - dziedzina, 4 - monotonicz- 
ność, 5 - znak funkcji, 6 - ciągłość).-Podczas układania pytać usiłowano prze
widywać trudności, jakie może napotkać uczeć w czasie pracy. Między innymi 
trudne do zauważenia wydawało się istnienie asymptoty poziomej i minimum lokal
nego. Również zaobserwowania, jaki jest zbiór wartości funkcji, nie uważano za 
łatwe. Udzielenie dobrej odpowiedzi na pytanie 3 mogło trochę pomóc uczniowi w 
pokonaniu powyższych trudności i właśnie z tego powodu zadano to pytanie. Py
tania postawiono w celu sprowokowania uczniów do obserwowania przebiegu zmień-
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ności funkcji i miały one w założeniu charakter raczej pomocniczy, inspirują
cy. Przy okazji szukania odpowiedzi na pytania uczniowie mogli zaobserwować 
inne, nie wyszczególnione w pytaniach własności, np. miejsca zerowe, asympto- 
ty. Badana funkcja miała własności poniekąd zaskakujące uczniów klasy VIII. 
Trzeba tu zauważyć, że uczniowie klasy VIII znali jedynie wykresy i własności 
funkcji postaci:

2 1x -* ax + b, x -* ax + c, x - — .’ ’ x

Sposób pracy indywidualnie lub dwójkami wybrany był przez samych uczniów. 
Ania i Grzegorz pracowali indywidualnie, Piotr z Maćkiem, a Monika z Dobroch- 
ną. Pracę sześciu uczniów śledziło jednocześnie i niezależnie trzech obserwato
rów (autorki projektu i jeszcze jeden student krakowskiej WSP). Uczniowie mie
li przed sobą tekst pytań i na wstępie poinformowano ich, że metody pracy moż
na obrać dowolne: można korzystać z kalkulatorów, obliczać dowolnie gęsto war
tości wyrażenia, można też stosować inne metody i korzystać z posiadanych wia
domości. Swoje wnioski lub obliczenia uczniowie notowali i ich prace pisemne 
są rejestracją przebiegu ich pracy. Interwencje obserwatorów w tok pracy ucz
niów były dosyć rzadkie i na ogół sprowadzały się do prośby o precyzyjniejsze 
uzasadnienie lub zweryfikowanie zapisanego wniosku. Sporządzaliśmy też pewne 
notatki, przede wszystkim dotyczące gospodarowania czasem przez uczniów. Bez
pośrednio po obserwacji porównaliśmy i uzgodniliśmy swoje spostrzeżenia. Opis 
postępowania uczniów powstał na podstawie analizy ich prac pisemnych oraz po
czynionych spostrzeżeń. Pod koniec pracy (obserwacja trwała 3 godziny lekcyj
ne) proszono jeszcze uczniów o podsumowanie rezultatów i sformułowanie osta
tecznych wniosków.

2. OPIS PRACY UCZNIÓW

Uczniowie bardzo różnie podeszli do postawionego im problemu. Zespoły 
dwuosobowe prowadziły swoje dociekania w sposób mniej skuteczny, uczniowie 
rozpraszali się wzajemnie i nie mogli uzgodnić metody pracy. Ci, którzy pra
cowali indywidualnie, szybciej posuwali się naprzód. Wszyscy rozpoczęli pra
cę od dokładnego przeczytania wszystkich pytań. I już bezpośrednio potem mo
gliśmy zaobserwować cztery zupełnie różne sposoby podejścia do postawionego za
dania. Ania rozłożyła na czynniki licznik i mianownik, zauważyła, że dla x=2 
nie można obliczyć wartości wyrażenia, następnie rozwiązała równanie
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stwierdziła, że wyrażenie nie może przyjąć wartości j. Monika z Dobrochną 
zajęły się kalkulatorami i próbowały na różne sposoby obliczać wartości wyra
żenia, robiły przy tym błędy manipulacyjne i weryfikowały swoje wyniki, li
cząc na papierze. Nie miały jednak w tym żadnego planu, dobierały jakiekol
wiek liczby. Piotr z Maćkiem żywo dyskutowali na temat każdego pytania, tro
chę żartując, i oni pierwsi użyli, właściwie żartem, słowa „wykres", gdy za
stanawiali się nad tym, jak rozumieć „skoki" wartości wyrażenia. Szkicowali 
coś przy tym, wyobrażając sobie pojęcie „zmienności skokami" (rys. 2). Grze-

Rys. 2. Piotr i Maciek: "skoki" funkcji

gorz rozpoczął swoją obserwację wyrażenia od obliczenia jego wartości dla dwóch 
dobranych symetrycznie x: x = ^ i x = - y. Obserwując swoją drogę licze
nia i prawdopodobnie zauważywszy dziedzinę wyrażenia, wyciągnął stąd wniosek, 
że wyrażenie przybiera wartości dodatnie dla x < -2 i x > 2.

Takie były początki i widzimy, że już w tej fazie samodzielna praca Ani i 
Grzegorza przyniosła pewne częściowe odpowiedzi. Dalsza część pierwszej go
dziny lekcyjnej upłynęła uczniom na obserwowaniu wartości wyrażenia. Oblicze
nia prowadzili w pamięci, pisemnie, a także na kalkulatorze. Liczenie na kal
kulatorze szło Ani źle, robiła błędy wynikające z niebrania pod uwagę znaku 
liczb przy obliczeniach, uznawania częściowego wyniku za końcowy itp. Wolała 
myśleć i liczyć bez kalkulatora, co najwyżej wykonywała na nim pojedyncze dzia
łania i zapisywała wyniki pośrednie. Grzegorz z kolei działał planowo i bar
dzo sprawnie przeprowadzał obliczenia, kalkulator w jego pracy miał właściwe 
miejsce: ani nie przesłaniał mu problemu, co miało miejsce w przypadku pracy 
Pary dziewcząt, ani też nie komplikował i nie utrudniał badania, co na po
czątku wystąpiło w przypadku Ani. Jeden z dwójki chłopców też liczył dość pła
cowo i sprawnie, oczekiwał od drugiego analogicznej postawy, ale tamten nie 
umiał czy też nie chciał sprostać temu zadaniu.
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Wszyscy, prócz pary dziewcząt, która doszła do tego później, podczas pier
wszej godziny zauważyli dziedzinę wyrażenia. Piotr z Maćkiem zauważyli też 
niektóre przedziały, w których wyrażenie przybiera wartości ujemne i dodatnie. 
Grzegorz uporał się całkowicie ze znakiem wyrażenia (rozstrzygnął to poprawnie 
na całej osi). Ania zaś zajęła się najpierw obserwacją monotoniczności wyraże
nia i miała już kilka ciekawych wniosków.

W czasie pierwszej przerwy weszła do sali nauczycielka pracujących uczniów 
i zamieniła kilka zdań z wszystkimi obecnymi na temat postępów w pracy. We 
wspólnej rozmowie poruszono temat możliwości ilustracji obserwacji i wszyscy 
uczniowie w czasie* następnej lekcji zaczęli śmielej posługiwać się wykresem 
(wcześniej próbowali zaznaczać sobie w układzie współrzędnych niektóre obserwo
wane prawidłowości, ale robili to jakoś nieśmiało i niepewnie). Wspólna rozmowa 
upewniła ich, że droga ilustracji jest dobrym wyjściem do wyciągania dalszych 
wniosków. W tekście zadania nie sformułowano wprost polecenia sporządzenia wy
kresu, ciekawe było bowiem, czy uczniowie spontanicznie wybiorą wykres za na
rzędzie badania.

Podczas dalszej pracy uczniowie jakby zapomnieli o postawionych im na 
wstępie pytaniach (o to nam chodziło) i skupili się na dokładnej obserwacji 
zachowania się funkcji w całej dziedzinie. Ciekawe jest, że na początku, gdy 
uczniowie mieli tylko niewiele punktów wykresu, usiłowali je łączyć z punktami 
(-2,0) i (2,0), czując widocznie, że tędy jakby „musi" iść wykres funkcji. 
Robili to ze świadomością, że dla -2 i 2 funkcja nie ma wartości i że w wykre
sie będą tam luki. Robili tak wszyscy oprócz Ani, która najpierw obserwowała 
monotoniczność funkcji. Miała ona pewnie z tego powodu od razu lepsze wyobra
żenie przebiegu zmienności tej funkcji.

Rys. 3. Piotr i Maciek: ilustracja braku wartości funkcji w punkcie
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Mówiąc o pierwszych próbach ilustracji, warto zwrócić uwagę na sposób ilu
strowania braku wartości funkcji w punkcie zaproponowanym w szkicu „na brudno" 
przez jednego z pary chłopców (rys. 3), który może moim zdaniem stanowić wręcz 
propozycję dydaktyczną do stosowania przy pierwszych zetknięciach się uczniów 
z tego rodzaju sytuacjami. Przyzwyczajeni jesteśmy do ilustrowania tego piono
wą linią przerywaną. Takiego sposobu żaden z uczniów jednak nie znał i nie 
zastosował.

Choć rysunki Ani i Grzegorza były bardzo „byle jakie", to oni pierwsi 
mieli ogólną orientację, jak przebiega wykres funkcji. Najwięcej kłopotu spra
wił Ani przedział (-2,2). Miejsca zerowe wcześniej zauważyła łatwo. Jednak 
brak jej było pewności w przewidywaniach co do zachowania się funkcji w całym 
przedziale. Miała trudności z obliczaniem wartości wyrażenia dla x ułamko
wych. Ponieważ niektóre uzyskiwane wyniki ją zaskakiwały i - prawdopodobnie 
obawiając się, że popełniła błędy rachunkowe, obliczała dość gęsto wartości 
wyrażenia. Wykryła, że maksimum znajduje się około x = 0,3 i wynosi około 
0,06. To samo wykrył Grzegorz, ale jemu poszło to szybciej. Szybciej też za
uważył asymptotę poziomą, to znaczy zauważył, że nawet dla bardzo małych x 
(wstawiał -1000, -100) wartość wyrażenia nie spadnie do 1, z kolei zaś dla 
x = 4 przekracza 1 i potem cały czas znajduje się blisko 1, ale tej liczby 
nie osiąga (wstawiał 40, 100). Ponieważ jednak od razu poszedł tak daleko, zgu
bił miejsce, gdzie funkcja „zakręca" (minimum lokalne) i szukanie tego zaję
ło mu z kolei sporo czasu. Natomiast Ania posuwała się w prawo systematycznie 
(5,6,7,8,...) i od razu zauważyła, że między 7 a 8 jest „dołek". Stosując umow
ną przesadę, obrazowo zilustrowała to na wykresie (tam wszystkie wartości są 
między 0,9 a 1, i dlatego ilustracja jest trudna).

Zarówno Ania jak i Grzegorz, proszeni pod koniec o zebranie swoich spo
strzeżeń w formie odpowiedzi na podane pytania, sporządzili już bardziej „upo
rządkowane" wykresy i dość precyzyjnie zapisali swoje wnioski o zaobserwowa
nych własnościach funkcji. Jako „skoki wartości" oboje niezależnie zinterpreto
wali okolice punktów -2 i 2. Zauważyli też, że funkcja nie przyjmuje wartości 
pomiędzy wartościami swoich ekstremów lokalnych (przedział o przybliżonych 
końcach: (0,066; 0,933)), no i oczywiście nie przybiera wartości y. Ania na 
Początku, aby to stwierdzić, rozwiązała odpowiednie równanie, Grzegorz takie 
równanie rozwiązał pod koniec swojej pracy, z tym, że poradził sobie z nim bez 
znajomości wyróżnika (Ania widocznie znała wyróżnik trójmianu kwadratowego

2
x — x 1

nadprogramowo). Grzegorz zaś zauważył, że równanie: ^ nie ma roz-

2
wiązania, ponieważ równanie: (x-l) + 3 = 0  jest równaniem sprzecznym. Monika
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z Dobrochną też próbowały rozwiązać takie równanie, ale w trakcie przekształca
nia go któraś z nich popełniła błąd i otrzymała dwa rozwiązania (również za 
pomocą wyróżnika). Nie umiały sobie z tym poradzić i zweryfikować na wykresie. 
Jednak nie były pewne tego wyniku i trochę je to zbiło z tropu. Podczas trzech 
godzin pracy uzyskały jedynie częściowe odpowiedzi. Ich wykres końcowy przy
pomina ten, o który chodziło, jednak nie widać na nim ani istnienia asymptoty 
poziomej, ani minimum lokalnego. Nie sformułowały też ostatecznych odpowiedzi. 
Jedyna prawie pełna zapisana obserwacja dotyczy monotoniczności. Dwaj chłop
cy zdecydowali się w końcu na rysowanie bardzo dużego (dwie strony papieru 
kancelaryjnego, jednostka 4 kratki) i dość dokładnego wykresu. Ich wykres był 
rzeczywiście obrazowy (wyliczyli największą ze wszystkich liczbę wartości - 33 
punkty), ale wnioski również mieli niepełne. Ustalili dziedzinę wyrażenia, do
brze ustalili znak całej funkcji (odczytali odpowiednie przedziały). Wydaje 
się, że gdyby ci chłopcy pracowali samodzielnie, ich wnioski byłyby lepiej 
sformułowane. Wiele czasu i energii zabierało im bowiem dzielenie się pracą 
i usiłowanie „wciśnięcia" temu drugiemu większej części zadania.

Analizując sposoby pracy dwóch zespołów można tu uczynić jeszcze pewną 
uwagę dotyczącą stosowania kalkulatorów. Chłopcy w sumie dużą część czasu poś
więcili na dyskusje, rozmaite rysunki (w różny sposób szkicowali początkowo wy
kres, zanim zdecydowali się na wykonanie tego dużego). Dziewczynki zaś sprawia
ły wrażenie bardziej zajętych obliczeniami na kalkulatorach. Okazało się jed
nak, że ponieważ przystąpiły do liczenia bez żadnego planu ani pomysłu i po
czątkowo bardziej bawiły się kalkulatorami niż porządkowały i zapisywały swo
je wyniki, końcowa liczba obliczonych przez nie wartości była najmniejsza (14 
punktów) i właściwie ich obserwacje wypadły najubożej. Tak więc chłopcy, choć 
dużo mniej absorbowały ich w pracy rachunki, działając planowo i ze zrozumie
niem obserwując skutki tych rachunków, wykonali ich więcej (ustalili najwięcej 
punktów wykresu).

Dla uzupełnienia warto dodać, że Ania i Grzegorz pytani na końcu o to, 
ile punktów po drodze otrzymali, nie umieli podać dokładnej liczby (nie zapi
sywali i nie rysowali wszystkiego, niektóre obliczenia wykonywali w pamięci). 
Szacowali tę liczbę osobno w przedziałach (-oo,-2), (-2,2), (2,<»). Ania uwa
żała, że najwięcej wartości policzyła w przedziale (-2,2), a w sumie było tych 
policzonych przez nią wartości mniej niż 30, a więcej niż 20. Podobnie odpowie
dział Grzegorz, z tym, że on najwięcej wartości obliczył w przedziale (2,©©).

Trzeba tu jeszcze powiedzieć, że uczniowie pracowali chętnie, a im więcej 
dowiadywali się o danym wyrażeniu, tym bardziej ich to wciągało i chcieli wie
dzieć więcej. Początkowo planowano obserwację na dwie godziny lekcyjne. Ponie-
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waż jednak uczniowie byli całkowicie pochłonięci pracą w momencie, gdy druga 
godzina lekcyjna kończyła się, postanowiliśmy dać im więcej czasu, aby ich 
ciekawość co do zachowania się funkcji została zaspokojona, i abyśmy jedno
cześnie zobaczyły, jak będzie wyglądało doprowadzenie przez nich pracy do koń
ca. Choć właściwie z naszego punktu widzenia można tylko o Ani i Grzegorzu 
powiedzieć, że doprowadzili pracę do końca, to zespoły dwuosobowe w swoim mnie
maniu też się sporo dowiedziały o podanym wyrażeniu (wnioski ich były niepełne 
i częściowo błędne). Ponieważ praca uczniów miała charakter spontaniczny, nie
wskazane wydawało nam się przeciąganie obserwacji, gdy uczniowie po trzech go
dzinach pracy sygnalizowali już zmęczenie i chcieli pracę zakończyć.

3. WYNIKI PRACY UCZNIÓW

Opis ten byłby niepełny, gdyby nie pokazać, jak wyglądały końcowe odpo
wiedzi uczniów. Oto kopia ostatecznego wykresu Grzegorza (był on przez Grzego
rza sporządzany na papierze w kratkę tak, że bardzo dobrze było na nim widać 
zbliżanie się wykresu do asymptot) (rys. 4) oraz jego odpowiedzi:

„1. Wyrażenie nie przybiera żadnej wartości w przedziale y c (0,06;0,9).
2. Nie można obliczyć wartości wyrażenia dla x = -2 i x = 2.
3. Wyrażenie nie przyjmuje wartości równej j .
4. Wartość wyrażenia rośnie w przedziałach x c (-<*>, -2), x e (-2, 0,5), 

x « (7,5; «  ), a maleje w przedziałach x « (0,5, 2), x e (2; 7,5).
5. Wyrażenie przybiera wartości dodatnie dla x e (-°o; -2), x c (0, 1), 

x e  (2,°«), wartości ujemne dla x e (-2, 0), xe(l; 2).
6. Dla bliskich sobie x wartości wyrażenia są sobie bliskie z dwoma wy

jątkami w okolicy -2 i 2.
7. Najlepiej przedstawić zmiany wartości wyrażenia obrazowo na wykresie."

(W cytowanej wypowiedzi zachowano usterki formalne.) Natomiast w wcześ
niejszym szkicu wykresu sporządzonym przy obliczeniach występują już ślady prób 
łączenia punktów wykresu z punktami (—2;0) i (2;0) (rys. 5).

Wykresy i obliczenia Ani świadczą o wychwyceniu przez nią wszystkich włas
ności badanej funkcji, zaś końcowe odpowiedzi zawierają kilka pomyłek. Odpowie
dzi te brzmią następująco:

„(1) Wyrażenie nie przybiera wartości (0,065; 0,933305).
(2) Wartości wyrażenia nie można obliczyć dla x = 2 i x = -2.
(3) Dane wyrażenie nie może przybrać wartości
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Rys. 5. Grzegorz: wcześniejszy szkic wykresu
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(4) W przedziale (-°o, -2) w (-2, 0,5), gdy x rośnie, wartość wyraże
nia też rośnie. W przedziale (0,5; 2) u (2,°°), gdy x rośnie, wartość wy
rażenia maleje.

(5) Wyrażenie przybiera wartości dodatnie «r x e  (-•©, -2) o (0, 1)
Wyrażenie przybiera wartości ujemne *  x « (-2, 0) u (1, 2).

(6) Wartość wyrażenia zmienia się skokami między (-2,00001; -19999) a 
(1,9999; 2,00001).

(7) Na wykresie."
Zarówno ostateczny wykres Ani, jak i wcześniejszy szkic (rys. 6, 7), 

świadczę o zauważeniu przez nią minimum lokalnego, lecz nie znalazło to odbicia

w jej odpowiedziach. Z kolei dodatkowy szkic wykresu tylko okolic maksimum lo
kalnego (rys. 8) pokazuje, że Ania wiele uwagi poświęciła temu przedziałowi.

Wykres sporzędzony przez parę dziewczęt (rys. 9) również zawierał ślady 
pierwotnego łęczenia z punktem (2,0). Poczętkowa próba szkicu wykresu, zresztą 
przekreślona (rys. 10), świadczyła o błędach rachunkowych popełnianych pier
wotnie. Jedyne zapisane przez nie spostrzeżenia wyraziły następująco:
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Rys. 7. Ania: wcześniejszy szkic wykresu 
z charakterystycznie zaznaczonym „dołkiem"

Rys. 8. Ania: dodatkowy szkic fragmentu wykresu 

„1. Ujemną może, 0, dodatnią też.
2. Dla każdego x można obliczyć wartość wyrażenia, bo zawsze wyjdzie 

w wyniku jakaś liczba.
3. Wyrażenie (w tym miejscu przekreślone słowo: „nie") może przybrać
4. f <=> x e (2; +«®) u Oj-; 2), f <=> x e (-<*>; 2) u (-2;
5. Wyrażenie może przybierać wartości dodatnie i ujemne,

, U 2  I  o _  _
k2} ~ 2 = _i ( i l r  - f3 _ 3 - YT
(j)2 -  ̂ 15 ’ ( YT)2 - 4 -1

K)
|ł—

■
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Rys. 10. Monika i Dobrochna: początkowa próba szkicu wykresu
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6. Może „skokami", np.:

( 2 ) 2 _ 2
V  4 24 4-2 j 9-3 _ 6
(2)2 _ 4 ‘ 385 ’ 4-4 f U’ 9-4 ~ 5 *

7. Wykresem funkcji."

Trzeba tu dodać, że spostrzeżenia te nie były umieszczone w pracy dziew
cząt kolejno, ani nawet zebrane w jednym miejscu. Zostały wyszukane pomiędzy 
innymi obliczeniami i rysunkami.

Chłopcy pracujący wspólnie również nie zapisali swoich wniosków w sposób 
uporządkowany. Właściwie są w ich pracy aż trzy wersje prób odpowiedzi, ale 
każda z nich jest niepełna. Tutaj wybrane i przytoczone są te z nich, które 
zawierają najwięcej informacji:

1. I wersja: „Wartości ujemne wyrażenie przyjmuje w przedziale xe(l,2) 
oraz wartości dodatnie".

II wersja: „Wyrażenie przyjmuje wartości ujemne dla x (tu coś podkreś
lone) oraz „+" w przedziale (2, +<*») i (-««, -2) i (0, -1)".

III wersja: „Wyrażenie może przyjąć wartości dodatnie i ujemne. Nie może 
przyjąć liczby 2 i -2".

2. „Nie można obliczyć wartości wyrażenia dla liczb „2", „-2" dlatego, 
ponieważ mianownik nie może równać się 0".

(W I wersji bez uzasadnienia, w dwóch następnych jak wyżej.)
3. „Wyrażenie może przybrać wartość y dla 0,0666666666...".
(Tylko w III wersji, w pozostałych brak odpowiedzi.)
4. „Jeżeli x > 4, to wartość wyrażenia maleje, a jeżeli x < -4, to 

wartość wyrażenia rośnie".
(Wzięte z III wersji, w II podobnie, w I tylko pierwsza linijka.)
5. I wersja: - x e (1; 2) reszta +".
II wersja: „Wyrażenie może przybierać wartości ujemne i dodatnie, ujemne

dla x e (-1, -2) i (coś skreślone) oraz dodatnie x e (2; +«*>), (-=*>; -2)
i (0; 1)".

III wersja: „Wyrażenie może przyjąć wartości dodatnie i ujemne, ujemne
dla x e (0, -2) i (0, 2) oraz dodatnie xe(2, + <*>), (-<*», -2)".

6. „Dla bliskich sobie wartości wyrażenia są sobie bliskie".
(Tylko w III wersji, w pozostałych brak.)
7. „Wykresem" (w II i III wersji).
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Rys. 12. Piotr i Maciek: wcześniejsza próba szkicu wykresu
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Jak widać, wnioski chłopców zawierały sporo sprzeczności. Dodatkowo w III 
wersji odpowiedzi w punktach 1 i 3 uczniowie pomylili elementy dziedziny z 
wartościami funkcji. Poza tym wydaje się, że chłopcy traktowali swoje odpo
wiedzi jako pewne przymiarki do widzenia zagadnienia - jest w nich sporo skreś
leń, zmian, brak konsekwencji. Zabrakło im cierpliwości do uporządkowania swo
ich spostrzeżeń. Najwięcej energii włożyli w sporządzeie wielkiego wykresu 
funkcji, raczej dość dokładnego, który z uwagi na rozmiary trudno jest tu sko
piować (rys. 11). Wcześniejsza próba pary chłopców sporządzenia wykresu również 
zawiera łączenie z punktami (-2,0) i (2,0) (rys. 12).

4. UWAGI KOŃCOWE

Powyżej opisano skutki zastosowania pewnego zabiegu dydaktycznego. Okazało 
się, że uczniowie klasy VIII właściwie zupełnie samodzielnie zaobserwowali 
przebieg zmienności podanego im wyrażenia algebraicznego. Uzyskali w swojej 
pracy wiele informacji o tym wyrażeniu. Miejsca, w których funkcja ma ekstre
ma, zostały wyznaczone przez nich dość dokładnie. Maksimum funkcja przybiera 
dla x = 4 - 2 Y? 0,54 (uczniowie podawali 0,5), a minimum dla x = 4 + 2 i f  
^7,46 (na wszystkich wykresach oprócz wykresu pary dziewcząt jest wyróżniony 
punkt 7,5). Przykład umyślnie był dobrany tak, że minimum lokalne było naprawdę 
trudne do zaobserwowania (dla x e (4,<») odpowiednie wartości funkcji zawarte 
są w przedziale (0,93; 1)). Tylko Grzegorz, gdy na wykresie wychwycił punkt- 
-minimum, opisał to również w swoich spostrzeżeniach. Natomiast Ania i para 
chłopców w swoich wnioskach uznali funkcję za malejącą dla x większych od 4, 
choć ich wykresy pokazywały co innego. Para dziewcząt w ogóle nie zauważyła 
minimum.

Prawdopodobnie, gdyby mieć do czynienia z uczniami trochę starszymi 
i precyzyjniej sformułować cele pracy (wspólnie ułożyć plan obserwacji funk
cji)) tego rodzaju praca dużo szybciej przyniosłaby podobne efekty. Opisaną ob
serwację można traktować jako próbę weryfikacji zabiegu dydaktycznego mającego 
dwa różne przeznaczenia. Nadaje się on po pierwsze na ćwiczenie „pilotujące” 
badanie przebiegu zmienności funkcji w klasach licealnych i kształtujące lepsze 
rozumienie wykresu funkcji. Tego typu obserwacja mogłaby służyć do naturalnego, 
doświadczalnego wykrycia określeń ekstremów lokalnych, asymptot i jednocześnie 
do stworzenia motywacji szukania i wprowadzania metod umożliwiających precyzyj
ne wykrywanie ekstremów, asymptot itd. Po drugie, jest to ćwiczenie przyczynia
jące się do rozumienia sensu wyrażenia algebraicznego w szkole podstawowej.
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Interesująca byłaby próba przeniesienia tej metody na wyrażenia zawierające 
kilka zmiennych. Można by na przykład w wyrażeniu zawierającym dwie zmienne, 
ustalając jedną zmieniać drugą, i na odwrót, obserwując przy tym zmienność ca
łego wyrażenia.

Na koniec zwróćmy uwagę na pewien społeczno-wychowawczy aspekt wyników 
tego niewielkiego eksperymentu. Grzegorz i Ania, pracujący indywidualnie, wy
wiązali się z zadania znacznie lepiej niż uczniowie pracujący w dwuosobowych 
zespołach (Grzegorz odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, Ania na wszy
stkie z wyjątkiem dwóch, zespół dziewcząt na żadne, zespół chłopców tylko na 
dwa). Wynik ten jest sprzeczny z licznymi obserwacjami twórczej współpracy ucz
niów w toku rozwiązywania problemów matematycznych. Oczywiście, sprzeczność ta 
w tak małej grupie może być dziełem przypadku i nie podważać ogólnej reguły. 
Nasuwa się jednak myśl inna: czy nie zależy to zasadniczo od stylu nauczania, 
które nie kształci nawyku i umiejętności współdziałania w zespole? Obserwacje 
tu poczynione wyraźnie wskazują, że dwójki nie umiały efektywnie współpracować 
z sobą. Jeżeli więc chcemy, by nasi uczniowie, pracując w przyszłości w zróż
nicowanych zespołach ludzkich, działali w nich dobrze i skutecznie, zamiast 
tylko sobie wzajemnie przeszkadzać, to wychowanie do pracy w zespole powinno 
być jednym ze świadomie realizowanych celów także na lekcjach matematyki.

LITERATURA

M. Ćwik , Zdegenerowany formalizm w myśleniu uczniów, Dydaktyka Matematyki 
3 (1984), 45-83.

Z. K r y g o w s k a /  Zarys dydaktyki matematyki, część 2, WSiP, Warszawa 1977.

A GROUP OF STUDENTS, AGE 15-16, INVESTIGATE THE GRAPH OF A FUNCTION

S u m m a r yr 7

Two pairs of students and two individual students worked on questions 
concerning the variability of the expression
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Using hand-held calculators they calculated values, tried to sketch a graph, 
described properties of this function. The students had never solved a similar 
problem before. Figure 1 shows the correct graph, figures 2-12 are repro
ductions of the students* work.


