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XIX Krajowa Konferencja SNM

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NAUCZANIA MATEMATYKI

Piotr Zarzycki (Gdańsk)

Dokąd zmierza szkolna matematyka?1

Streszczenie

„Dokąd zmierza szkolna matematyka?” jest pytaniem o cel matematycznego kształ-
cenia, o planowane rezultaty, o wizję i kierunek rozwoju nauczania matematyki
w szkole, o priorytety tego nauczania, o to, co ważne, najważniejsze, o pożądany
„matematyczny wizerunek” absolwenta danego etapu kształcenia i zakres jego mate-
matycznych umiejętności. Przyglądniemy się następującym czynnikom wpływającym
w decydujący sposób na matematyczną edukację na wszystkich poziomach nauczania:

1. Podstawa Programowa Matematyki (PPM).

2. Egzaminy szkolne.

3. Nauczyciele.

4. Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki.

Podamy kilka propozycji zmian i kilka pomysłów dotyczących między innymi PPM,
egzaminu maturalnego z matematyki, kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki
i stopni nauczycielskich specjalizacji.

Wstęp

Tytuł wykładu odzwierciedla niepokój, myślę, że nie tylko mój, niepokój
o matematyczną edukację na wszystkich poziomach kształcenia. Niepokój ten
wyrażamy w IM UG, mówiąc czasami do studentów: „Czego oni was w tej
szkole nauczyli?” Panuje dość powszechna opinia, że poziom matematycznych
kompetencji studentów z roku na rok maleje. Ta opinia ma swoje odzwier-
ciedlenie w coraz częściej pojawiających się zajęciach „Kursy wyrównawcze
z matematyki” (tego typu zajęcia odbywają się w dwóch największych trój-
miejskich uczelniach, UG i PG); na mojej uczelni planuje się „Repetytorium
z matematyki elementarnej”.
Niedowierzanie, frustracja wyrażona w pytaniu „Czego oni was w tej szkole

nauczyli?” towarzyszy nie tylko nauczycielom akademickim. Mówią tak także
nauczyciele gimnazjów do uczniów pierwszej klasy gimnazjum, czy nauczyciele
szkół średnich do swoich pierwszoklasistów.

1Wykład wygłoszony w czasie XIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Ma-

tematyki, Gdańsk, 13 lutego 2010 roku.



Piotr Zarzycki

Czy jest aż tak źle? Dokąd w takim razie zmierza szkolna matematyka?
Aby odpowiedzieć na to pytanie zastanówmy się najpierw, co oznacza „Dokąd
zmierza?”. Dla mnie jest to pytanie o cel kształcenia matematycznego,
o planowane rezultaty, o wizję i kierunek rozwoju nauczania mate-
matyki w szkole. To jest pytanie o priorytety tego nauczania, o to, co
jest ważne, najważniejsze, o pożądany „matematyczny wizerunek”
absolwenta danego etapu kształcenia i zakres jego matematycznych
umiejętności.
Gdybym tytułowe pytanie przeformułował i zadał je każdemu z Państwa,

prosząc, abyście zastanowili się na tym, co chcecie osiągnąć, jako nauczycie-
le, ucząc matematyki, to pewnie otrzymałbym różne odpowiedzi, na przykład
takie:

• mój główny cel to dobre przygotowanie moich uczniów do egzaminów
szkolnych;

• zależy mi na wykształceniu u moich uczniów myślenia matematycznego;

• chcę, aby moi uczniowie dobrze opanowali te umiejętności matematycz-
ne, które są niezbędne w życiu codziennym;

• chcę, aby moi uczniowie dobrze opanowali te umiejętności matematycz-
ne, które pokażą im, jak dokładnie matematyka opisuje i wyjaśnia zjawi-
ska świata realnego, a także aby sami potrafili znajdować matematyczny
opis niektórych zjawisk świata realnego;

• inni wymyślili podstawy programowe, napisali do nich programy naucza-
nia, ja mam zaufanie do tych osób i realizuję program, staram się dobrze
wykonywać plan.

Każda z tych odpowiedzi, także i ta ostatnia, ma sens. Świetnie, jeśli, ucząc,
nie zaniedbujemy żadnej z tych nauczycielskich „powinności”, gorzej jeśli kon-
centrujemy się tylko na jednej z nich.
Nasze, nauczycielskie działania zależą od wielu czynników. Czy jednak to

wszystko, co dzieje się w szkole, na studiach, w instytucjach edukacyjnych
(MEN, CKE, OKE, WOM itp.) zapewnia nauczycielowi dostateczny komfort
pracy, pozwala mu skoncentrować się na problemach nauczania? Co powoduje,
że układanka złożona z czynników wpływających na matematyczną edukację
może ułożyć się w jakiś ładny, sensowny wzór? Przyglądnijmy się zatem nie-
którym elementom edukacyjnej układanki.

1. Podstawa Programowa Matematyki (PPM).

2. Egzaminy szkolne.

3. Nauczyciele.

4. Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki.
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Dokąd zmierza szkolna matematyka?

Powinien tutaj znaleźć się jeszcze element startowy (zerowy).

0. Finansowanie edukacji.

Zagadnienia związane z nakładami na edukację, na pensje nauczycielskie są
tak przykre, tak obarczone wieloletnimi zaniedbaniami, że nie czuję się kompe-
tentny, aby poruszyć ten temat, chociaż oczywiście dostrzegam jego wagę. Nie
poruszę także problemów związanych z uczniem, przede wszystkim z powodów
czasowych; temat to tak obszerny, że wymagałby oddzielnego wykładu.

PPM

Podstawa Programowa Matematyki to kluczowy dla edukacji matematycz-
nej dokument. Określa ona treści, które powinny pojawiać się na lekcjach
matematyki i wyznacza cele nauczania matematyki. Jest ona bardzo istot-
na przy przygotowywaniu końcowych egzaminów, jeśli bowiem w podstawie
programowej nie ma jakiegoś zagadnienia, to nie może ono pojawić się w za-
daniach egzaminacyjnych. Dokument ten pełni rolę podobną do roli konsty-
tucji, a konstytucję zmienia się rzadko i takie zmiany wymagają odpowiednio
długiego okresu przygotowań, badań, konsultacji. Tak więc podstawy progra-
mowe powinny być zmieniane niezbyt często. Częstych zmian nie wytrzyma
szkoła, nauczyciele, . . . wydawnictwa. Strażnikiem takich zmian powinno być
Ministerstwo Edukacji Narodowej! Czy jest? Kiedy w wyszukiwarce wpisałem
„podstawa programowa matematyki” wśród około 77000 znalezionych, link do
MEN pojawił się dopiero na 72 pozycji! Dla mnie, nauczyciela akademickiego
zajmującego się przyszłymi nauczycielami matematyki, PPM to kluczowy do-
kument – pozwala mi spojrzeć na szkolną matematykę z szerokiej perspektywy,
czasowej i tematycznej.
Niestety w ostatnich latach byliśmy poddani trudnej próbie, w odstępie

około 1,5 roku, 23 sierpnia 2007 roku i 28 grudnia 2008 roku pojawiły się
rozporządzenia zmieniające podstawy programowe z matematyki. Chciałbym
nieco dłużej zatrzymać się przy wydarzeniach związanych z dwiema podanymi
datami.

PPM – 23 sierpnia 2007 roku

Zanim podam negatywne aspekty wprowadzenia zmian w 2007 roku, kilka
informacji dotyczących PPM 2007:

9



Piotr Zarzycki

- weszła w życie w roku szkolnym 2008/2009 od razu na wszystkich po-
ziomach;

- oficjalne przyczyny: 6-latki, obowiązkowa matura z matematyki;

- istotne zmiany dotyczyły tylko matematyki;

- przygotował zespół Zbigniewa Marciniaka w Instytucie Badań Publicz-
nych; w zespole tym byli naukowcy i wybitni nauczyciele matematyki.

Można wiele złego powiedzieć na temat PPM 2007, wymieńmy najważniejsze
kwestie budzące duży niepokój.
1. Nie przeprowadzono żadnych badań lub nie powołano się na badania,
które określiłyby stan wiedzy matematycznej uczniów, na przykład nie
zbadano, jakie działy matematyki sprawiają najwięcej trudności.

2. Nie poddano proponowanej wersji pod szeroki publiczny osąd.

3. Kierowano się głównie doświadczeniami członków zespołu przygotowu-
jącego zmianę. Część członków tego zespołu to wybitni nauczyciele; nie
podważam ich kompetencji, ale patrzenie z perspektywy świetnej szkoły
nie jest miarodajne; zresztą wygląda na to, że nauczyciele, członkowie
zespołu, nie „walczyli” z „częścią naukową” tego zespołu.

4. Usunięto niektóre treści, na przykład procenty ze szkoły podstawowej,
układ współrzędnych ze szkoły podstawowej, pochodne, prawdopodo-
bieństwo warunkowe.

5. Dodano w szkole podstawowej zadania na drogę, prędkość, czas, walce,
stożki, kule; w szkole średniej pojawiły się „rarytasy”: wzór
(a − 1)(1 + a + . . . + an−1) = an − 1, twierdzenie o związkach miaro-
wych miedzy odcinkami stycznych i siecznych, czy twierdzenie o trzech
prostych prostopadłych.

6. Zarówno usunięcie jaki i dodanie pewnych treści sprawia wrażenie przy-
padkowości, a dodane treści to raczej prywatne spojrzenie niektórych
członków zespołu opracowującego zmiany, niż całościowe, głębsze spoj-
rzenie na edukację matematyczną w szkołach. Zabrakło np. wątku tech-
nologicznego w nauczaniu matematyki; ktoś mógłby mi zarzucić, że ja-
ko zwolennik kalkulatorów, komputerów staram się narzucić swój oso-
bisty punkt widzenia. Mam jednak pewne przesłanki, aby domagać się
„bardziej przyjaznego” spojrzenia na problem używania kalkulatorów
na lekcjach matematyki, jak również w czasie egzaminów. Kilka lat te-
mu przeprowadziłem badania wśród kilkudziesięciu uczniów i kilkunastu
nauczycieli gdyńskich szkół. Zdecydowana większość nauczycieli biorą-
cych udział w tych badaniach kategorycznie odrzuca kalkulatory jako
środek dydaktyczny, podczas, gdy ponad 3/4 uczniów tychże nauczycieli
stale używa kalkulatorów przy odrabianiu zadań domowych.
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Dokąd zmierza szkolna matematyka?

7. Podstawa została napisana „na kolanie”, może dlatego po roku i 4 mie-
siącach zmieniono ją w sposób radykalny.

PPM – 28 grudnia 2008

Kilka informacji na temat tej podstawy:

- weszła w życie w roku szkolnym 2009/2010 w I klasie SP i I klasie G;

- zmiany dotyczyły wszystkich przedmiotów szkolnych;

- PPM 2008 przygotowywały zespoły przedmiotowe; zespołem matema-
tycznym kierował Zbigniew Semadeni, w zespole tym było więcej na-
uczycieli praktyków niż w zespole od PPM 2007, znaleźli się w nim także
przedstawiciele wydawnictw; całością prac kierował Zbigniew Marciniak,
wówczas wiceminister edukacji;

- pierwszą maturę do nowej podstawy zaplanowano na 2015 rok.

PPM 2008 została znacznie lepiej przygotowana niż PPM 2007, ale ma wiele
mankamentów; wymieńmy najważniejsze.

• Nie przeprowadzono żadnych badań lub nie powołano się na żadne bada-
nia, które określiłyby stan wiedzy matematycznej uczniów, na przykład
nie zbadano, jakie działy matematyki sprawiają najwięcej trudności.

• Publiczny osąd – forum internetowe nie zdało egzaminu, było podobno
zaledwie kilkadziesiąt wpisów.

• Proponowana podstawa była oceniana przez ekspertów i środowisko
w znacznie szerszym stopniu niż PPM 2007, ale te oceny sprawiają wra-
żenie jako dość przypadkowe i wyrywkowe.

• Podobnie, jak w przypadku PPM 2007, kierowano się głównie doświad-
czeniami członków zespołu przygotowującego zmianę; jeden z członków
tego zespołu określił przesłanki, którymi się kierowano proponując takie
a nie inne treści jako „na czuja”.

11



Piotr Zarzycki

• Przywrócono usunięte wcześniej niektóre treści, np. procenty wróciły
do szkoły podstawowej (układ współrzędnych nie wrócił), a pochodne
wróciły do szkoły średniej, przy czym uczenie pochodnych (aż boję się
powiedzieć różniczkowalności) nie jest poprzedzone ważnymi pojęciami
granicy funkcji w punkcie, nie mówiąc już o problemie ciągłości funkcji.

• Zarówno usunięcie jaki i dodanie pewnych treści sprawia wrażenie przy-
padkowości; czym się na przykład kierowano, przywracając procenty do
szkoły podstawowej? A przecież metodologia takich badań jest prosta:
reprezentatywna grupa około 1000 uczniów w kilku grupach wiekowych
i test kilkunastu pytań sprawdzających. Dlaczego nie przeprowadzono
takich badań? A może warto było zlecić CKE i OKE przeprowadzenie
takich badań?

• Wydana przez MEN broszura na temat PPM (Podstawa Programowa
z komentarzami. Tom 6) została przygotowana z dużą starannością, jest
profesjonalnie zredagowana, dobrze się ją czyta. Ale zawiera sporo luk
oraz opinii bez powołania się na odpowiednie badania. Oto przykłady.

– „Powszechnie panuje opinia, że efekty pracy polskiej szkoły znacznie
się pogorszyły”. Skąd to stwierdzenie? Co to znaczy znacznie?

– W celach kształcenia dla klas IV – VI czytamy: „Uczeń dobiera od-
powiedni model matematyczny do prostej sytuacji. . . ”. To zbyt enig-
matyczne określenie, zabrakło przykładów. Przydałoby się, aby ta po-
żyteczna broszura zawierała więcej konkretnych przykładów (ta uwaga
dotyczy także poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego).

– „Matematyka jest niezbędnym narzędziem i językiem potrzebnym do
korzystania z ogromnej części dorobku cywilizacyjnego.” Te bez wątpie-
nia słuszne słowa stanowią wstęp do rozważań na temat obowiązkowej
matury z matematyki.Nie jestem zwolennikiem obowiązkowej ma-
tury matematyki, ale decyzja zapadła i nie zamierzam jej kontestować,
ale mój głęboki sprzeciw wywołuje taka opinia: „Obowiązkowa matura
wymusi opanowanie podstawowych umiejętności (działania na ułamkach,
najprostsze przekształcenia algebraiczne), na których brak powszechnie
narzekają wykładowcy wyższych uczelni”. Wiem, jako wykładowca wyż-
szej uczelni, że najbardziej doskwierają mi i moim kolegom nie działania
na ułamkach, ale katastrofalny brak matematycznej dojrzałości, mate-
matycznego myślenia, brak umiejętności radzenia sobie w „matematycz-
nych sytuacjach”, które tylko nieznacznie różnią się od tych typowych,
standardowych rozpatrywanych na lekcjach matematyki i w zadaniach
maturalnych.
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Dokąd zmierza szkolna matematyka?

– W podobny sposób mógłbym skomentować taki fragment z omawia-
nej broszury: „Nauczyciele akademiccy niemal jednogłośnie twierdzą:
„Z granicami sobie poradzimy; domagamy się, by maturzyści mieli opa-
nowane ułamki”. Chyba jednak należę do tych, którzy tak nie twierdzą.
Granice, ciągłość to tak trudne pojęcia, że rozpatrywanie ich raz, w cza-
sie studiów to stanowczo za mało.

Zatem, czy z podstawy programowej wynika jasno dokąd zmierza szkolna ma-
tematyka? Czy widać jasno priorytety kształcenia matematycznego? Dlaczego
wybrano akurat te? Z jakich powodów? Przyznam, że nie umiem odpowiedzieć
na te pytania i właściwie czuję się nieco zdezorientowany. Czytając podstawę
programową, nie jestem pewny, jakie są priorytety kształcenia matematyczne-
go.
Kilka razy w czasie tego wykładu domagałem się, aby decyzje dotyczą-

ce nauczania matematyki podejmowano na podstawie badań. Takie badania
przeprowadzono w Anglii, ich efektem jest raport komisji Cockcrofta, który
w formie książki „Mathematics counts” pojawił się w 1982 roku. Myślę, że na
pewno badania te wykorzystano, reformując na początku lat 90-tych system
nauczania w Anglii, wprowadzając nowe podstawy programowe przedmiotów
szkolnych.

Mathematics counts (Matematyka się liczy)

Raport komisji Cockcrofta ukazał się w 1982 roku po trzech latach badań.
Badania objęły 54 szkoły i 26 zakładów pracy w Anglii i Walii, tak więc zbada-
no kilka tysięcy uczniów, przeprowadzono wywiady z wieloma pracownikami,
zebrano, podsumowano wcześniejsze badania. Celem prac komisji Cockcrofta
był opis nauczania matematyki w szkołach, stan wiedzy uczniów, ale tak-
że matematyczne kompetencje osób dorosłych. Oprócz wyników w raporcie
znajdują się zalecenia, rekomendacje, wskazówki, jak zmieniać nauczanie ma-
tematyki w szkołach. Popatrzmy na fragment spisu treści raportu Cockcrofta:
Dlaczego uczymy matematyki? Matematyczne potrzeby dorosłych. Matematy-
ka potrzebna w pracy. Matematyka potrzebna na wyższych etapach kształcenia.
. . .Matematyka w szkole podstawowej. Matematyka w szkole średniej. Egzami-
ny. . . .Potrzeby nauczycieli matematyki.
Imponujący zakres poruszanych tematów, bardzo wiele trafnych spostrze-

żeń, ciągle aktualnych, mimo że od wydania raportu Cockcrofta minęło już
prawie 30 lat. Czytam ten dokument z podziwem i z zazdrością. Bardzo chciał-
bym, aby podobne badania przeprowadzono w Polsce, najlepiej kilka lat przed
kolejną zmianą podstaw programowych. Każdą z następnych części będzie roz-
poczynał cytat z raportu Cockcrofta.
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Egzaminy szkolne

„Jest sprawą bardzo istotną, aby standardy egzaminacyjne i arkusze egza-
minacyjne nie narzucały nieodpowiednich ograniczeń na pracę w szkole. Nie
należy wymagać od uczniów, aby zdawali egzaminy, które nie odpowiadają ich
osiągnięciom w okresie nauki w szkole.”
Powrócimy do tego motta z raportu Cockcrofta w dalszej części, ale naj-

pierw kilka „historycznych” informacji.
• Pierwszy sprawdzian po szkole podstawowej odbył się 10 kwietnia
2002 roku.

• Pierwszy egzamin po gimnazjum odbył się w 2002 roku.

• Pierwszy egzamin maturalny z matematyki (nieobowiązkowy) odbył się
w maju 2005 roku.

Myślę, że nikt nie neguje konieczności wprowadzenia jednakowych, zewnętrz-
nych egzaminów, nikt chyba też nie neguje, że egzaminy po każdym dłuższym
etapie edukacyjnym są potrzebne. Matura z matematyki do 2005 roku była
corocznym rozgrywającym się w maju i czerwcu w wielu szkołach skandalem;
jakże często w czasie matury łamano prawo, dobrze, że mamy to już za sobą.
Niezależnie od pojawiających się niekiedy nieudanych zadań, „przecieków”,
egzaminy w obecnej formie są nieodzownym, koniecznym elementem szkolnej
rzeczywistości.
Przyjrzyjmy się dokładniej egzaminowi maturalnemu z matematyki, bo

wzbudza on wiele emocji, które wynikają głównie z tego, że matematyka sta-
ła się przedmiotem obowiązkowym na maturze. Powiedziałem na wstępie, że
decyzja ta nie podoba mi się, moje główne zastrzeżenia są następujące:

• Obowiązkowa matura narzuca „nieodpowiednie ograniczenia na pra-
cę w szkole” (cytat z Cockcrofta). Już teraz wielu nauczycieli uczy „pod
maturę” (bo tego chcą na przykład rodzice uczniów), a obawiam się, że
uczyć będzie jeszcze bardziej.

• „Nie należy wymagać od uczniów, aby zdawali egzaminy, które
nie odpowiadają ich osiągnięciom w okresie nauki w szkole.”
Bardzo wiele osób (w tym nauczycieli, którzy udzielają maturalnych ko-
repetycji) mówi mi, że niektórych uczniów nie da się właściwie przygo-
tować do egzaminu maturalnego. Czy jeśli ktoś jest bardzo słaby
z matematyki w szkole, to mamy prawo, aby poczuł swoją sła-
bość jeszcze bardziej?

• Wydaje się bardzo prawdopodobne dalsze obniżenie poziomu nauczania
matematyki. Słabsi uczniowie, wymagający większej liczby ćwiczeń bę-
dą swoistym balastem. Czy organizacyjnie szkoła podoła konieczności
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stworzenia większej liczby grup dla bardzo słabych, dla słabych, prze-
ciętnych, dobrych, wybijających się uczniów?

• Zadania obecnego poziomu podstawowego są za trudne; nie wiemy, jakie
będą zadania obowiązkowej matury w tym roku, oby były łatwiejsze.
Przedstawię kilka przykładów tegorocznych zadań maturalnych z Anglii
(najniższy poziom) i Polski (poziom podstawowy – propozycje).

15



Piotr Zarzycki

Propozycje zmian

Uważam, że przez 3–4 lata nie należy przeprowadzać gruntownych zmian,
konieczna jest wnikliwa analiza wyników matur z matematyki, przygotowanie
i przeprowadzenie odpowiednich badań, i już teraz myślenie o zmianach. Takie
zmiany są nieodzowne. Przedstawię dwa kierunki zmian – zmiany w PPM oraz
zmiany w egzaminie maturalnym; być może egzamin gimnazjalny też powinien
zmieniony, ale dzisiaj nie będę się tym problemem zajmował.
Jaki jest cel tych zmian? Chodzi o:

• znacznie bogatszą ofertę programową dla szkolnej matematyki, w szcze-
gólności dla zdolniejszych uczniów i ambitniejszych nauczycieli;

• bogatszą ofertę dla uczniów o specyficznych matematycznych potrze-
bach, np. takich, którzy z racji dalszych studiów chcieliby mieć w szkole
znacznie rozszerzoną statystykę i zdecydowanie mniej na przykład geo-
metrii;
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• obronę najsłabszych uczniów, którzy muszą matematykę zdawać.

Zmiany z PPM i maturze są mocno ze sobą związane, dlatego będę je oma-
wiał równolegle. Pomysł takich zmian wziął się z lektury zadań na angielskiej
maturze (A–level exam). Otóż uczniowie w Anglii mają do wyboru kilkanaście
arkuszy z matematyki (liczby arkuszy różnią się w różnych komisjach egza-
minacyjnych), na przykład OCR ma 6 arkuszy z matematyki, 4 z mechaniki,
4 z rachunku prawdopodobieństwa i 2 z matematyki dyskretnej. Popatrzmy
na kilka przykładów.
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W pierwszym przykładzie mamy ważną iteracyjną procedurę szukania pier-
wiastków wielomianu, w drugim, świetnym zadaniu oblicza się m.in. prostą
regresji, co jest podstawą wnioskowania statystycznego, wreszcie w trzecim
pojawia się algorytm Prima do szukania tzw. minimalnego drzewa rozpinają-
cego, bardzo ważny do praktycznych zastosowań. Dlaczego uczniowie w Anglii
mogą rozwiązywać tak ciekawe i ważne (także ze względu na zastosowania)
zadania, a naszym uczniom nie daje się takiej szansy?
Proszę się nie przestraszyć, w maturach angielskich są oczywiście łatwiejsze

zadania (pokazywałem je wcześniej). Tymi przykładami chciałbym uzmysło-
wić nam, uzmysłowić zespołom od podstaw programowych, zespołom od zadań
egzaminacyjnych, że można nadać szkolnej matematyce głębszy sens, pokazać
uczniom, którzy chcą studiować np. medycynę lub psychologię, jak ważna jest
statystyka, przyszłym inżynierom, jak bardzo potrzebna jest znajomość ra-
chunku wektorowego. Oto propozycje zmian.

• Zmiana niektórych treści nauczania, na przykład wzbogacenie ich o ra-
chunek wektorowy, rachunek macierzowy, rachunek całkowy, bardziej
rozbudowaną statystkę (krzywe regresji), elementy matematyki dyskret-
nej, więcej wątków technologicznych (na przykład używanie arkuszy kal-
kulacyjnych); wymaga to solidnych cięć, na przykład usunięcie zbyt sze-
roko rozbudowanej algebry (co usuwamy, a co dodajemy to kwestia ba-
dań, sondaży itd.).

• Wyodrębnienie treści, które powinny się pojawić w trakcie nauczania
matematyki, a których nie będzie na egzaminie (na przykład zastosowa-
nie arkuszy kalkulacyjnych do badania problemów matematycznych).

• Zwiększenie liczby arkuszy egzaminacyjnych: elementarny, podstawowy,
rozszerzony i zaawansowany.

Ostatnia propozycja mogłaby na poziomie szkoły być zorganizowana w taki
sposób – uczniowie, którzy zdają egzamin elementarny lub podstawowy mają
zajęcia w jednej grupie, pozostali w drugiej grupie (tak zdaje się odbywa to
się w szkole obecnie).

Nauczyciele

„Mamy nadzieję, że zarówno władze centralne jak i lokalne odpowiedzą na
nasz raport, potwierdzając w ten sposób, że doceniają wagę nauczania mate-
matyki w szkole, potrzebę wspierania nauczycieli, zwłaszcza tych najlepszych.”
Chciałbym omówić dwie kwestie: problem awansu zawodowego nauczycieli

oraz moją propozycję zmian. Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego
nauczycieli wprowadzono 6 kwietnia 2000 roku (bezskutecznie próbowa-
łem znaleźć najważniejsze informacje na ten temat na stronie internetowej
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MEN). Na portalach edukacyjnych zamieszczono przepisy dotyczące zdoby-
wania kolejnych szczebli, począwszy od nauczyciela stażysty do nauczyciela
dyplomowanego. Na tym ostatnim szczeblu chciałbym się zatrzymać.
Czytamy:
„Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplo-
mowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

• podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod
pracy, w tym doskonalenie umiejętności i stosowania technologii infor-
macyjnej i komunikacyjnej;

• realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

• pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz pod-
niesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach kształcenia ustawicznego.”

Wszystkie te słuszne postulaty są jednak trudne do obiektywnego „zmierze-
nia”, a wielu nauczycieli (zwłaszcza bardzo dobrych) wręcz krytykuje pro-
cedury zdobywania tytułu nauczyciela dyplomowanego. Czy system awansu
nauczycieli matematyki gwarantuje rozwój szkolnej matematyki we właści-
wym kierunku? Mam narastające uczucie pewności, że decyzja o wprowadze-
niu stopni nauczycielskich miała charakter polityczny, chodziło o uspokojenie
bardzo dużej grupy pracowników (nauczycieli) poprzez przyznanie im niezbyt
wysokiego dodatku do pensji.
Zatem teraz chciałbym przedstawić propozycje zmian, które wzmocniłyby

wybrany kierunek rozwoju szkolnej matematyki.

Propozycje zmian – specjalizacje

Jeśli stopnie nauczycielskie mają pełnić funkcje dodatku do pensji, to niech
zostaną, chociaż doszliśmy chyba jednak do tak dużej dewaluacji stopni na-
uczycielskich, że być może w jakimś momencie warto z tych stopni zrezy-
gnować. Chciałbym tutaj podkreślić, że moja propozycja nie jest „zamiast”.
Proponuję dwa stopnie specjalizacji dla nauczycieli matematyki, aby:

• podwyższyć poziom nauczania matematyki w szkołach;

• wyłonić kompetentnych liderów przedmiotowych;

• nagradzać finansowo bardzo dobrych merytorycznie i dydaktycznie oraz
wybitnych nauczycieli, którym zależy na stałym podwyższaniu swoich
zawodowych kwalifikacji.

Proponowane przeze mnie zmiany to połączenie rozwiązań stosowanych w śro-
dowisku prawników i lekarzy.
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1. Specjalizacja stopnia pierwszego to egzamin merytoryczny z matematyki
szkolnej oraz dydaktyki matematyki. Zestaw problemów znany jest oso-
bom, które chcą przystąpić do tego egzaminu. Egzamin ten mogą zdawać
nauczyciele po co najmniej 5 latach pracy w szkole.

2. Specjalizacja stopnia drugiego (warunek konieczny to specjalizacja stop-
nia pierwszego i co najmniej 8 lat pracy w szkole); ścieżka „uczeń zdol-
ny”, ścieżka „uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mate-
matyki”, ścieżka „technologiczno-informatyczna”. Specjalizacja polega
na odbyciu stażu (co najmniej trzymiesięcznego) w ośrodkach typu wy-
bitne szkoły, instytuty badawcze. Na zakończenie stażu nauczyciel przed-
stawia coś w rodzaju pracy dyplomowej.

Mam nadzieję, że zastanowicie się Państwo nad tą propozycją; może warto
zdecydować się na te zmiany.

Kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki

„Kształcenie nauczycieli matematyki na uniwersytetach powinno mieć na
celu:

• rozwinięcie wiedzy i biegłego opanowania matematyki w sposób istotnie
wykraczający poza poziom, na którym studenci, przyszli nauczyciele,
będą nauczać;

• rozwinięcie poczucia przyjemności z zajmowania się matematyką i wie-
dzy o jej istotnych zastosowaniach;

• przygotowanie pod kątem wiedzy o historii matematyki;

• pokazanie związków matematyki z innymi dziedzinami nauki;

• przygotowanie do komunikacji matematycznej (słownej i pisemnej).”
Ciekawe, czy wszystkie te cele z raportu Cockcrofta są realizowane na studiach
nauczycielskich z matematyki w Polsce (nie mam też pewności, że są realizo-
wane w Anglii). Uczenie studentów matematyki specjalności nauczycielskiej
jest mi najbliższe, zajmuję się nim bardzo intensywnie od wielu lat; ostatnio
studenci ci przygotowywani są także do pracy jako nauczyciele informatyki.
Czy system kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki odpowiada na

pytanie dokąd zmierza szkolna matematyka? Wydaje mi się, że nie i że
z nauczaniem przyszłych nauczycieli jest źle. Postaram się uzasadnić tę te-
zę w kilku punktach.

Wiedza matematyczna

W okresie listopad 2008 – maj 2009 przeprowadziłem mini-badania w gru-
pie 8 studentek III roku matematyki, specjalność nauczycielska. Raz w ty-
godniu spotykaliśmy się, aby powtórzyć niektóre zagadnienia z matematyki
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wymagane na egzaminie licencjackim. Przy okazji uczestniczki tych spotkań
wypełniały ankiety dotyczące powtarzanych zagadnień a następnie przepro-
wadzałem z nimi wywiady na temat ich „odbioru” matematyki na studiach.
Wrażenie po tych ankietach jest takie, jakby studenci nie mieli w ogóle zajęć
z algebry liniowej, z analizy matematycznej, z rachunku prawdopodobieństwa
itd. Czy naprawdę zasada zzz (zakuj, zalicz, zapomnij) jest tak powszechna?
Pytania matematyczne nie były trudne, oto kilka przykładów:

• definicja ciągu zbieżnego:

• trzy przykłady baz przestrzeni liniowej R2;

• ciągłość funkcji;

• różniczkowalność funkcji;

• zmienna losowa;

• przykłady relacji równoważności (żadna z ankietowanych osób nie potra-
fiła podać 3 przykładów relacji równoważności, bardzo często pojawiała
się jako przykład relacji równoważności prostopadłość prostych).

„Białe plamy” (brak odpowiedzi) stanowiły aż 43% wszystkich odpowiedzi.
Podając te fakty, nie zamierzam z nikogo szydzić, nie chcę nikogo ośmieszać.
Uważam, że winny jest system studiów nauczycielskich, system studiowania
w ogóle. Oto najważniejsze jego wady, które szczególnie w przypadku przy-
szłych nauczycieli są niebezpieczne, bo złe nawyki są przenoszone do szkół.

1. Matematyka uczona jest zbyt abstrakcyjnie. Na studiach nie stosuje się
zasady poglądowości w nauczaniu matematyki.

2. Uczenie algorytmów, procedur, bez najmniejszych samodzielnych prób
badania bardziej złożonych problemów przez studentów.

3. Istnieje stały kanon zadań rozwiązywanych w czasie studiów, np. w reali-
zowanym w wielu miejscach programie analizy matematycznej akcentuje
się obliczanie pewnych typów całek za pomocą 3-go podstawienia Eulera.

22



Dokąd zmierza szkolna matematyka?

4. Istnieje uświęcony tradycją system wykładowo-ćwiczeniowy. Najwyższa
pora dodać do tego konsultacje jako równorzędny a może nawet najważ-
niejszy typ zajęć.

5. Studenci są bierni, niewiele osób uczy ich kreatywności, nie zadają py-
tań. Przyzwyczajani są do rozwiązań na zasadzie „Deus ex machina”2

i niestety bardzo często taką bierną postawę prezentują jako nauczyciele.
Zastosowania matematyki i matematyka akademicka dla szkoły

Wśród pytań ankiety znajdowały się również takie, które sprawdzały, czy
studenci, przyszli nauczyciele matematyki, znają zastosowania niektórych po-
znanych na studiach pojęć, faktów do opisu realnego świata. Były także pyta-
nia typu: Czy w czasie studiów jakaś osoba (wykładowca, prowadzący ćwicze-
nia) pokazywała ważność pojęcia . . . w kontekście twojej przyszłej pracy jako
nauczyciela matematyki?
Okazało się, że studenci nie wiedzą na przykład do czego „przydają się”

przekształcenia liniowe, wektory i wartości własne, szeregi Taylora, funkcje
wielu zmiennych, zmienna losowa. Nie powiedziano im także o kontekście szkol-
nym wielu ważnych pojęć (zbieżność ciągów, ciągłość, różniczkowalność). Moż-
na to robić oczywiście na zajęciach z dydaktyki matematyki, ale może pora,
aby matematycy poznali lepiej szkołę średnią, gimnazjum i szkołę podstawową.
Może dobrym pomysłem byłyby wydanie przez MEN i MNiSW informatorów
dla nauczycieli akademickich o programie matematyki w szkole, o trudnościach
uczniów.

Uwagi końcowe

Dokąd zmierza szkolna matematyka? Nie wiem. Nie widzę jasno wyznaczo-
nego kierunku rozwoju. Widzę za to wiele zagrożeń, w tym utrwalanie złych
nawyków.
1. Podstawa programowa nie została oparta na badaniach, które pomo-
głyby wykrystalizować priorytety nauczania matematyki. Zakres treści
sprawia wrażenie przypadkowego, opartego na wieloletniej tradycji na-
uczania encyklopedycznego, algorytmicznego. Utrwala zachowawczość
i sprawia wrażenie małej otwartości na zmiany współczesnego świata.

2. Egzaminy szkolne wzmacniają rangę i charakter tradycyjnego nauczania,
opartego na algorytmach i standardowych rozwiązaniach oraz metodach
podających.

2Pojęcie wprowadzone do dramatu antycznego przez Eurypidesa. Zsyłał on w swoich

przedstawieniach boga z maszyny, który gwałtownie rozwiązywał akcję, aby sztuka nie trwała

zbyt długo.
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3. System awansu nauczycieli nie wpływa na faktyczny, istotny rozwój kom-
petencji matematycznych, merytorycznych nauczycieli matematyki, nie
ma też żadnego innego rozwiązania wpływającego mobilizująco na pod-
niesieniu poziomu nauczania matematyki w szkołach.

4. Studia przyszłych nauczycieli matematyki oparte na tradycyjnym pro-
gramie nauczania, odtwórczej nauce i metodach podających utrwalają
anachroniczny model nauczyciela matematyki oraz jego metody pracy.

Zatem jest bardzo wiele do zrobienia i podejrzewam, ze proces zmian
w edukacji szkolnej długo jeszcze się nie zakończy. Widać, ze to bardzo skom-
plikowany i długotrwały proces. Na szczęście nauczyciele często sami inicjują
rozsądny, oddolny proces zmian.
W czasie wykładu nie poruszyłem problematyki związanej z uczniem; po-

wody podałem na początku. Liczę tutaj na pomoc osób czytających ten mate-
riał, może ktoś ma ciekawe przemyślenia na temat ucznia w kontekście naucza-
nia matematyki i zechciałby nimi podzielić się ze mną, z nami. Nie zająłem się
także matematyczną edukacją w klasach 1–3. Wiem, że wiele osób sugeruje
powrót do „wydzielenia” nauczania matematyki jako osobnej części eduka-
cji najmłodszych uczniów i nie wplatania jej w tzw. nauczanie zintegrowane;
moim zdaniem to najwyższej wagi „problem edukacyjny”.
Mam nadzieję, że podzielają Państwo moją troskę o matematyczną eduka-

cję w szkołach i że znajdziecie trochę czasu na napisanie do mnie i wyrażenie
opinii o moich propozycjach zmian. Postaram się przygotować ankietę z kon-
kretnymi propozycjami. Zamierzam wysłać ją do wielu osób z nadzieją na
szybką odpowiedź, ale także z nadzieją na wiele podpowiedzi, jak poradzić
sobie z istotnymi problemami, z którymi boryka się szkolna matematyka.

Autor jest pracownikiem Instytutu Matematyki

Uniwersytetu Gdańskiego

matpz@mat.ug.edu.pl
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WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NAUCZANIA MATEMATYKI

Maria Legutko, Agnieszka Barut (Kraków)

Sposoby autokontroli w uczeniu się

matematyki

Od czasów starożytnych błąd jest traktowany

nie tylko jako składnik naturalny ludzkiej aktywności,

ale nawet jako składnik pozytywny,

instruktywny w rozwoju wiedzy,

uczenia się, twórczości (errando discimus)

A. Z. Krygowska 1989, Zrozumieć błąd w matematyce, s. 142

Streszczenie

Powyższy cytat podkreśla to, że pojawianie się błędów jest nie tylko nieuniknio-
ne, ale również może korzystnie wpływać na rozwój wiedzy i umiejętności uczenia
się. Z tego powodu ważne jest, by przekonać się o istnieniu błędu, umieć go znaleźć
i poprawić. Pomocą w tym jest autokontrola, polegająca na samodzielnym sprawdza-
niu poprawności wyniku i toku rozumowania. W nauczaniu nauczyciel musi bardzo
wnikliwie analizować błędy uczniów, starać się je zrozumieć, wyjaśniać na czym one
polegają, poszukiwać ich przyczyn. W zależności od wniosków z tej analizy dobiera
środki i zabiegi naprawcze, by pogłębiać u swoich uczniów rozumienie pojęć matema-
tycznych, sposobów rozumowania i doskonalić matematyczne umiejętności. Do tego
potrzebny jest nauczycielowi pewien zasób wiedzy o błędach, sposobach reagowania
na nie jak i o sposobach autokontroli.

Błędy w uczeniu się matematyki

W życiu człowieka błędy są nieuniknione, błądzić jest rzeczą ludzką, mówi
stare łacińskie przysłowie – „errare humanum est”. Wielkość człowieka pole-
ga na umiejętności wyciągania wniosków i korzyści z popełnionych błędów.
W uczeniu się matematyki błędy są nieuniknione ponieważ:

• Matematyka jest działalnością ludzką. Myślenie matematyczne to natu-
ralne, dobrze zorganizowane, ekonomiczne działanie w abstrakcji (Kry-
gowska 1977, s. 128).

• Matematyka jest nauką abstrakcyjną i posługuje się specyficznym języ-
kiem. Od początku nauczania matematyki staramy się tworzyć w umy-
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słach dzieci abstrakcyjne pojęcia liczby naturalnej, działania, figury geo-
metrycznej. Uczeń rozpoczynający tę naukę żyje i działa w świecie rze-
czywistym, myśli i działa najczęściej konkretnie, a na tym pierwszym
etapie dokonują się pierwsze matematyzacje realnych sytuacji proble-
mowych i pierwsze interpretacje abstrakcyjnych obiektów matematycz-
nych w rzeczywistości. Tu pojawiają się liczne trudności i błędy językowe
w jednoczesnym dążeniu do precyzji w matematycznym języku i w mó-
wieniu językiem naturalnym zrozumiałym dla dzieci. Również pojawiają
się pierwsze zmiany znaczenia terminów zaczerpniętych z życia do mate-
matyki (na przykład dzielenie, koło, pole, równanie). Te pierwsze przej-
ścia od świata rzeczywistego do świata matematyki są niezmiernie waż-
ne dla całego kształcenia matematycznego i tworzenia przekonań o tym,
czym jest matematyka i jaka jest jej rola w życiu i uczeniu się (Krygow-
ska 1989, 1977; Pellerey,1989). „Zrozumienie tego jak błędy powstają
i jak mogą być pokonane na najprostszym poziomie fundamentalnych
procedur, jest bezcenne dla nauczyciela i ucznia, bo umożliwia opano-
wanie procedur wyższego poziomu” (Booker 1989, s. 107).

• Matematyka tworzy wewnętrzną strukturę i na bazie jednych pojęć bu-
dowane są następne. Z tego powodu uczenie się matematyki jest trud-
ne, wymaga systematyczności i (auto)kontroli. Pozornie niewielka luka
w rozumieniu lub w wiedzy powoduje kolejne nieporozumienia budowane
jedne na drugich, które po pewnym czasie ujawniają się w całej lawinie
błędów. Błąd nieujawniony, który tkwi w umyśle ucznia jest z tego po-
wodu dużym zagrożeniem dla konstrukcji matematycznej wiedzy ucznia.
Błąd ujawniony i wyjaśniony może być niezwykle cenny dla ucznia i dla
nauczyciela (Krygowska, 1989; Booker, 1989).

• Różne sprzeczności, tkwią w samej matematyce. Uczenie się matematyki
wymaga przezwyciężania tych sprzeczności. Przeciwstawiane jest między
innymi: dążenie do uogólnień – dokładności w konkretnych szczegółach;
naturalne myślenie – formalnemu rozumowaniu opartemu na przyjętych
konwencjach (na przykład prawdziwość alternatywy lub implikacji); dą-
żenie do algorytmizacji – twórczemu i świadomemu działaniu; abstrak-
cyjność matematyki jako nauki – jej związkom ze światem rzeczywistym;
nawet błąd, który odrzucamy – może stać się źródłem nowej wiedzy. Te
i inne sprzeczności powodują wiele nieporozumień w nauczaniu mate-
matyki i mogą być przyczyną wielu błędów ucznia (jak i nauczyciela)
(Krygowska, 1989; Rouche, 1989; Pellerey, 1989).

• To, co w matematyce wydaje się proste i oczywiste, wcale takie nie
musi być w nauczaniu. Zwracał na to uwagę między innymi Freuden-
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thal (1989) i Thom (1974) analizując narzuconą systemom edukacyjnym
„nową matematykę” (new math) skoncentrowaną wokół pojęcia zbioru
i funkcji w latach sześćdziesiątych XX wieku. Systemy nauczania: kon-
cepcje matematyczno – filozoficzno – pedagogiczne, programy nauczania
i podręczniki mają także wpływ na wiele błędów ucznia (i nauczycie-
la). Cytowany już G. Booker przyczyny wielu błędów upatruje „nie tyle
w dziecku, co w sposobach wprowadzania dziecka w matematykę”.

Przykłady typologii błędów

Różnorodność błędów jest ogromna, dlatego typologii jest również wiele.
Trudno jest podać jedną ujmującą ich bogactwo. G. Booker (1989, s.99) wy-
różnił następujące błędy, ze względu na częstość ich pojawiania się:

• błędy systematyczne ukazujące postępowanie uczniów według ustalone-
go wzoru i ujawniające to, że mają oni utrwalone niepoprawne sposoby
myślenia;

• błędy przypadkowe, które są trudne do wyjaśnienia i nie możemy wska-
zać jasno przyczyny ich występowania;

• błędy wynikające z nieuwagi, które popełniane się okazyjnie i ich wystę-
powanie w podobnych sytuacjach jest mało prawdopodobne.

Inny podział błędów został dokonany przez M. Pellerey’a. Odróżnił on błąd,
który jest związany z odkrywaniem nowych teorii w matematyce od pomył-
ki spowodowanej niepoprawnym zastosowaniem wiedzy lub niewystarczającą
uwagą. Powyższe rozróżnienie znajduje odbicie w podziale dokonanym przez
F. Duverney’a, który błąd w uczeniu się nowych treści nazywa „normalnym”,
zaś pomyłkę wynikającą z błędów i braków nauczania, występującą w dzia-
łalności i rozumowaniu korzystającym z wcześniejszej wiedzy nazywa błędem
„patologicznym”.
W praktyce nauczycielskiej i w rozmowach o lekcjach matematyki, mówimy

o błędach matematycznych i błędach dydaktycznych. Błędów dydaktycznych
nie będziemy tu omawiać, a wśród matematycznych pojawiają się błędy:

• w definiowaniu pojęć matematycznych i stosowaniu definicji (pomijanie
cech istotnych dla danej klasy obiektów, albo włączanie w zakres pojęcia
cech nieistotnych).
Przykłady: „sześcian to bryła, która na 6 przystających ścian”; „równo-
ległobok to czworokąt, który ma przeciwległe boki równoległe i równej
długości”;

• w rozumieniu i stosowaniu twierdzeń (korzystanie z tezy bez sprawdze-
nia założeń).
Przykłady: suma nieskończonego ciągu geometrycznego 2, 4, 8, 16 . . .
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o wyrazie a1 = 2 i q = 2 i jest równa −1 bo s = a1

(1−q) oraz korzystanie
z twierdzenia Talesa, bez sprawdzenia, że odpowiednie odcinki zawierają
się w prostych równoległych;

• w metodzie matematycznej.
Przykłady: zbyt szybkie nieuprawnione uogólnienia na podstawie obser-
wacji kilku szczególnych przypadków; uzasadnianie twierdzeń dotyczą-
cych dowolnego trójkąta na przykładzie trójkąta równobocznego;

• w przekształcaniu wyrażeń algebraicznych i wzorów.
Przykłady (formalizmu zdegenerowanego): 2a− a = 2;x · x = 2x;
(a+ b)2 = a2 + b2;

• używaniu języka matematycznego.
Przykłady: używanie zamiennie słów: „cyfra” i ”„liczba”; rozumienie
zwrotu „dowolna liczba” jako taka konkretna liczba, którą sobie dowol-
nie wybiorę; „bok sześcianu” zamiast krawędź; „funkcja nieparzysta to
taka, która nie jest parzysta”, błędy związane z rozumieniem rysunku
w geometrii.

Jednak nie klasyfikacje błędów są najważniejsze. Istotne, bardziej ważne i wy-
magające analiz są przyczyny pojawiania się błędów oraz wykorzystanie tych
analiz w procesie planowania nauczania i uczenia się matematyki.

Sposoby autokontroli

Autokontrola zwiększa szanse na uzyskanie poprawnego rozwiązania, po-
zwala ocenić poprawność wyniku, wykryć błędy, niestety nie gwarantuje, że
znajdzie się błąd i nie popełni się go w nowej sytuacji. O sposobach autokon-
troli w swoich publikacjach piszą m. in. G. Polya, (1964), A. Z. Krygowska
(1989), M. Ćwik (1987), S. Turnau (1990), Z. Dybiec (1996), Legutko (2008).
Spośród sposobów wymienianych przez nich można wyróżnić następujące:

S1 – sprawdzanie krok po kroku, które polega na przeanalizowaniu toku rozu-
mowania, sprawdzeniu poprawności obliczeń rachunkowych, kontroli czy
twierdzenia, z których korzystano są prawdziwe, czy spełnione są wszyst-
kie założenia w twierdzeniach, na które się powoływano, tzw. „rzut oka
wstecz” w etapach rozwiązania zadania (Polya, 1964);

S2 – sprawdzanie przez rozwiązanie zadania inną metodą;

S3 – sprawdzenie ogólnego rozwiązania w szczególnym przypadku, które poja-
wia się, gdy uczniowie podają jakąś ogólną regułę albo wzór, a następnie
sprawdzają, czy są one spełnione dla konkretnego przypadku rozważa-
nego w zadaniu;
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S4 – sprawdzanie wyniku (rozwiązania) z danymi i warunkami zadania, ja-
ko metoda wykrywania błędów, jest przydatna w szczególności do błę-
dów typu obliczeniowego. Możemy ją wykorzystać podczas rozwiązywa-
nia równań i ich układów. Aby wykryć błąd należy otrzymane wyniki
podstawić do wyjściowego równania, układu i wykonując odpowiednie
obliczenia sprawdzić, czy oczekiwana równość zachodzi;

S5 – sprawdzanie poprzez odwołanie się do rysunku (graficznej reprezentacji)
jest bardzo naturalnym sposobem kontroli. Poprawne zinterpretowanie
informacji wynikających z treści zadania i wykonanie rysunku pomocni-
czego wspiera wyobraźnię i umożliwia udzielenie poprawnej odpowiedzi
często bez wykonywania obliczeń;

S6 – sprawdzanie poprzez szacowanie rachunkiem przybliżonym, by uniknąć
wykonywania szczegółowych obliczeń a ocenić czy wynik jest prawdopo-
dobny;

S7 – szacowanie, czy wynik jest sensowny i możliwy, polega na kontroli czy
częściowy bądź też końcowy wynik ma sens. Zwracamy uwagę na „sen-
sowność ze względu na kontekst zadania, ze względu na geometryczne
interpretacje, ze względu na różne aspekty tych samych treści mate-
matycznych”. Jest to ważne, ponieważ często poprzez skupianie się na
wykonywanych obliczeniach, bądź poprzez stosowanie algorytmu ucznio-
wie zaniedbują kontrolę sensowności. Przykładem są tutaj błędy typu:
„pole figury jest liczbą ujemną”, „z mniejszej ilości mleka o tej samej za-
wartości tłuszczu wyprodukowano więcej masła”, „liczba 32 zmniejszona
o 6 daje liczbę 36”;

S8 – odniesienie (odwołanie się) do realnego kontekstu, pozwala zweryfikować,
czy dokonana matematyzacja w zadaniu sformułowanym w sytuacji kon-
kretnej umożliwia znalezienie rozwiązania i ocenę, czy uzyskany wynik
w matematycznym modelu ma sens w realnej sytuacji;

S9 – samodzielne rozwiązanie zadania (jeszcze raz). Znajomość powyższych
sposobów autokontroli i pewne doświadczenie w ich stosowaniu jest po-
mocą dla nauczycieli, którzy chcą systematycznie uczyć autokontroli
swoich uczniów.

Relacja z badań diagnozujących

Dla poznania, sposobów autokontroli, jakie w zadaniach stosują uczniowie
oraz czy są oni świadomi potrzeby kontroli wykonywanych rozumowań prze-
prowadzone zostały badania w grupie 177 uczniów w grudniu 2008 i stycz-
niu 2009 roku. Wśród badanych było 80 uczniów klas trzecich gimnazjum
w Korczynie i 97 uczniów z klas pierwszych szkół liceum ogólnokształcącego
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i technikum w Krakowie. Uczniowie w czasie 45 minut rozwiązywali 12 zadań
i odpowiadali na dwa pytania otwarte.

1. Czy rozwiązywałaś/łeś wcześniej zadania, w których należało rozstrzygnąć
czy rozwiązane zadanie jest poprawne?

2. W jaki sposób sprawdzasz, czy wykonane przez Ciebie obliczenia oraz roz-
wiązanie zadania jest poprawne?

Poniżej zostało omówionych sześć spośród zadań zestawu. Uczniowie posia-
dali różne informacje na temat błędów: w jednych zadaniach była informacja,
że jest błąd i trzeba go znaleźć w innych samemu trzeba było sprawdzić czy
jest błąd.

1. Oceń, w których rachunkach jest błąd i napisz, na czym on polega

Czy jest błąd? Uzasadnienie, na czym błąd polega

10 : 5 · 2 = 1 Tak/Nie

10 : 5 · 2 = 4 Tak/Nie

10− 5 + 2 = 3 Tak/Nie

10− 5 + 2 = 7 Tak/Nie

W zadaniu tym uczniowie mieli ocenić poprawność wykonanych obliczeń. Po-
prawnej odpowiedzi udzieliła zdecydowana większość (75% uczniów). Dobrze
ocenili oni, które działanie jest poprawne i zapisali, na czym polega błąd,
„nie została zachowana kolejność działań”. Zaskakujący jest jednak fakt, że co
czwarty uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy szkoły ponadgim-
nazjalnej nie stosował poprawnie kolejności działań. Stosowana w tym zadaniu
autokontrola poprzez sprawdzanie ogólnej reguły w szczególnym przypadku
nie gwarantowała poprawnej odpowiedzi, gdyż uczniowie powoływali się na
niepoprawną regułę kolejności wykonywania działań „mnożenie i dzielenie –
najpierw (mówimy) mnożenie”.

2. Oceń, czy rozwiązanie poniższego zadania jest poprawne.

Odpowiedź uzasadnij

Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, któ-
rego wymiary (w metrach) podane są na rysunku.

30



Sposoby autokontroli w uczeniu się matematyki

Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na ry-
sunku). W swoich obliczeniach za π podstaw 227 .

Dane Szukane

r1 = 128 m, r1 = 14 m, P = πr21 − πr
2
2

Rozwiązanie

P = π282 − π282 =
22
7
· 28 · 28−

22
7
· 14 · 14 = 88 · 28− 44 · 14 =

= 2 · 44 · 14 · 2− 44 · 14 = 2 · 2(44 · 14− 44 · 14) = 0

W powyższym zadaniu uczniowie mieli zweryfikować poprawność przedstawio-
nego rozwiązania. Prawidłową odpowiedzią było wskazanie przynajmniej jed-
nego z popełnionych błędów: źle odczytane dane z rysunku (średnice zamiast
promieni), błąd rachunkowy popełniony przy wyłączaniu wspólnego czynnika
przed nawias, zauważenie sprzeczności w wyniku, który w powyższym rozwią-
zaniu jest równy zero albo też rozumowanie, że wynik jest nielogiczny i niere-
alny. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 82 (46%) uczniów, najczęściej wskazując
tylko jeden z błędów. Trzynastu (7%) uczniów odpowiedziało, że rozwiąza-
nie jest poprawne. Nie potrafili oni znaleźć żadnego błędu, ani wynik nie był
dla nich niepokojący. Najczęściej stosowanym sposobem autokontroli w tym
zadaniu było sprawdzanie poprawności przedstawionego rozwiązania krok po
kroku. Polegało ono na weryfikacji czy dane z rysunku zostały dobrze odczy-
tane czy zastosowano poprawny wzór na pole koła, czy prawidłowo zapisano
wzór za pomocą, którego można obliczyć powierzchnię ronda oraz czy nie
popełniono błędów rachunkowych w obliczeniach. Jednak często został po-
mijany błąd przy odczytywaniu danych z rysunku (wskazało go tylko 25%
uczniów). Być może uczniowie weryfikację zaczęli dopiero od etapu obliczania

31



Maria Legutko, Agnieszka Barut

pola powierzchni. W zadaniu tym rysunek był w naturalny sposób pomocny
w zweryfikowaniu poprawności rozwiązania. Jednak niewielka liczba osób (10%
badanych) stosowała tę metodę. Świadczy to może o tym, że uczniowie roz-
wiązując zadania, nie doceniają roli rysunku pomocniczego.

3. Sprzeczność czy błąd? Opisz, na czym polega

a2 − a2 = a2 − a2

a(a− a) = (a− a)(a+ a) : (a− a)
a = a+ a : a
1 = 2

W zadaniu tym uczniowie posiadali informację, że przedstawione rozwiązanie
nie jest poprawne. Błąd, który mieli wskazać pojawił się dwukrotnie – zarów-
no w drugim jak i w trzecim przejściu wykonano niedozwolone dzielenie przez
zero. Zadanie to sprawiło uczniom dużą trudność. Najczęściej wybieranym
sposobem było sprawdzanie krok po kroku. Ponieważ w poleceniu do zada-
nia zawarta została informacja, że w przestawionym rozumowaniu jest błąd,
60% uczniów podjęło się sprawdzania kolejnych przejść w celu znalezienia go,
jednak tylko dwie osoby prawidłowo uzasadniły, na czym polegał popełnio-
ny błąd. Pozostali, pomimo podjęcia zweryfikowania poprawności przeprowa-
dzonego rozumowania podawali niepoprawną argumentację, doszukiwali się
błędów w przekształceniach algebraicznych (19% uczniów) „wzorów skróco-
nego mnożenia nie stosujemy do takich samych liczb”; „a(a − a) nie równa
się a2 − a2”; próbowali sami przekształcać, ale nie wyciągali z tego żadnych
wniosków (17% uczniów), stwierdzali że „jest to równanie tożsamościowe speł-
nione przez każdą liczbę” (12% uczniów). Kolejnym sposobem autokontroli,
który ujawnił się w tym zadaniu, było szacowanie, czy wynik jest sensowny
i możliwy. Tą metodę zastosowały 32 osoby, ale 30 z nich (17% badanych)
ograniczyło się tylko do udzielenia odpowiedzi, że wynik jest niepoprawny,
gdyż 1 6= 2 . Zauważyli oni sprzeczność, ale nie potrafili podać jej przyczyny.
Dwóch uczniów próbowało podstawiać konkretne liczby w miejsce a, ale po-
pełnili błędy rachunkowe i nie udzielili prawidłowej odpowiedzi. Zaskakujące
jest to, że w grupie badanych uczniów pojawiło się czterech takich, których
nie zaniepokoiła jawnie napisana sprzeczna informacja, że 1 = 2 i ocenili roz-
wiązanie, jako poprawne.

4. Czy podana odpowiedź jest poprawna? Uzasadnij odpowiedź

Mama miała 24 lata, gdy Ania przyszła na świat. Teraz dziewczynka jest
5 razy młodsza niż mama. Ile lat ma Ania?
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x – wiek Ani
Aby obliczyć ile lat ma Ania, należy rozwiązać następujące równanie:
24 + x = 5x
Odpowiedź. Ania ma obecnie 6 lat.

W zadaniu tym uczniowie mieli sprawdzić, czy podana odpowiedź jest pra-
widłowa. Zapisane zostało równanie umożliwiające rozwiązanie zadania. Naj-
częściej stosowaną przez (56% badanych) uczniów metodą autokontroli było
samodzielne rozwiązanie zadania (poprawnie lub nie), zapisanie własnego rów-
nania, rozwiązanie i na podstawie otrzymanego wyniku ocena poprawności
odpowiedzi. Około 28% uczniów sprawdzało poprawność poprzez rozwiązy-
wanie danego równania i przez sprawdzanie z danymi i warunkami zadania
(24 + 6 = 5 · 6 albo 30 : 6 = 5). Sprawdzenie poprzez rozwiązanie inną me-
todą (sprawdzanie jak z przyrostem lat Ani, przybywa lat jej mamie, aż do
momentu, gdy mama jest 5 razy starsza od Ani lub rozwiązanie układu dwóch
równań) pojawiło się u 14% uczniów. Poprawną ocenę z argumentacją podało
jednak tylko 62% uczniów.

5. Czy podana odpowiedź jest prawidłowa? Uzasadnij odpowiedź

W trakcie konkursu każda drużyna otrzymała plastelinę i 120 patyczków tej
samej długości. Zadanie polegało na zbudowaniu ze wszystkich patyczków 15
modeli sześcianów i czworościanów. Ile sześcianów i ile czworościanów trzeba
zbudować?
x – liczba czworościanów, y – liczba sześcianów
Aby dowiedzieć się ile sześcianów i ile czworościanów trzeba zbudować,

należy rozwiązać następujący układ równań:
{

x+ y = 15
6x+ 12y = 120

.

Odpowiedź. Trzeba zbudować 10 czworościanów i 5 sześcianów.

Również w tym zadaniu uczniowie mieli sprawdzić, czy podana odpowiedź
jest prawidłowa. W tym celu mogli oni rozwiązać podany układ równań albo
sprawdzić, czy para liczb (10, 15) spełnia układ równań oraz dane i warunki
w treści zadania. Poprawnie oceniło i uzasadniło 42% uczniów, z czego więk-
szość rozwiązywała dany układ równań a tylko 8 osób sprawdziło przez pod-
stawienie czy dany układ spełniają dane liczby, 14% uczniów oceniło, że wynik
jest poprawny, ale nie zapisało uzasadnienia, bądź rozwiązało układ i nie oce-
niło, czy odpowiedź jest prawidłowa. Prawie wszyscy uczniowie, którzy pra-
widłowo ocenili i uzasadnili zapisaną odpowiedź, sprawdzali rozwiązanie z da-
nymi zadania. W sześciu pracach uczniowie wykonywali pomocnicze rysunki,
ale nie wpłynęło to na udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Kolejnym sposobem

33



Maria Legutko, Agnieszka Barut

autokontroli, z którego korzystali uczniowie było samodzielne rozwiązanie tego
zadania. Nie podjęło próby rozwiązania tego zadania 27% uczniów.

6. Sprawdź, która z liczb −5, 14 , 7 spełnia następujące równanie:
2(4x− 6) = 8x− 12. Odpowiedź uzasadnij

W zadaniu tym uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotycząca tego, czym
jest rozwiązanie równania, ile rozwiązań może mieć równanie liniowe oraz zna-
jomością metod sprawdzania czy podane liczby spełniają to równanie. Kolejno
każdą z trzech liczb sprawdziło 14% uczniów i sformułowało poprawny wnio-
sek, Przekształciło równanie do postaci równoważnej, w której lewa strona
równania była taka sama jak prawa i zapisało, że „skoro wszystkie liczby speł-
niają równanie tożsamościowe, zatem w szczególności będą je spełniały te trzy
podane liczby” 19% uczniów. Błędy w rozwiązaniach popełniło 31% uczniów:
10% uczniów sprawdzało każdą z liczb, ale popełniało błędy w rachunkach
i stwierdzało, że tylko jedna liczba spełnia równanie, kolejne 6% sprawdza-
ło wszystkie liczby, ale pisało wniosek, że dwie z nich spełniają równanie,
6 uczniów doprowadzało rozwiązanie równania do postaci i stwierdzało, że żad-
na z liczb nie spełnia tego równania. Byli również tacy, którzy dobrze spraw-
dzili wszystkie liczby i pisali, że żadna z liczb nie spełnia równania lub tylko
jedna spełnia to równanie. Najczęściej stosowanym sposobem autokontroli,
w tym zadaniu, okazało się sprawdzanie wyniku (rozwiązania) z danymi za-
dania. Jednak zdecydowana większość, która z niego skorzystała i tak nie roz-
wiązała tego zadania poprawnie z powodu błędów rachunkowych, które unie-
możliwiły im podanie prawidłowej odpowiedzi. Rozwiązania uczniów ukazały
ich błędne rozumienie rozwiązania równania w przypadku równania tożsamo-
ściowego: nieumiejętność wnioskowania, że skoro dwie z liczb spełniają dane
równanie to i trzecia, bo równanie ma wtedy nieskończenie wiele rozwiązań.
Ujawnili brak świadomości tego, że równanie pierwszego stopnia z jedną nie-
wiadomą może albo nie mieć rozwiązania, albo mieć jedno rozwiązanie albo
mieć nieskończenie wiele rozwiązań.

Podsumowanie

Poniższe zestawienie jest podsumowaniem częstości ujawniania się poszcze-
gólnych sposobów kontroli we wszystkich rozwiązaniach zadań.
Uczniowie ujawnili korzystanie z każdego z badanych sposobów autokon-

troli. W przedstawionych rozwiązaniach najczęściej wykonywali oni sprawdza-
nie wyniku (rozwiązania) z danymi zadania (S4), a najrzadziej – sprawdze-
nie przez rozwiązanie zadania inną metodą (S2). Spośród badanych sposobów
uczniowie ujawniali również częste korzystanie ze sprawdzania krok po kroku
(S1), sprawdzania poprzez samodzielne rozwiązania zadania (S9) i sprawdza-
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nie ogólnego rozwiązania w szczególnym przypadku (S3). Zaskakująco rzad-
ko stosowane było przez uczniów sprawdzanie poprzez odwołanie do rysunku
(graficznej reprezentacji).

Odpowiadając na pytania po rozwiązaniu zadań, 55% uczniów stwierdzi-
ło, że takie zadania już rozwiązywali, 38% stwierdziło, że nie rozwiązywało
takich zadań, pozostali nie odpowiedzieli na pytanie. Odpowiadając na dru-
gie pytanie, opinie uczniów o sposobach kontroli swoich obliczeń i rozwiązań
przedstawia poniższa tabela.

Odpowiedzi udzielone przez uczniów na pytanie Liczba odpowiedzi

Sprawdzam przez rozwiązanie zadania (jeszcze raz) 57(32%)

Sprawdzam z warunkami i treścią zadania 24 (14%)

Sprawdzam poprzez analizowanie etapów rozwiązań 15

Sprawdzam czy odpowiedź jest logiczna 12

Sprawdzam przez obliczenie na kalkulatorze 9

Sprawdzam przez rozwiązanie inną metodą 8

Sprawdzam prze konsultację z kolegą 7

Sprawdzam wynik w odpowiedziach w podręczniku 5

Sprawdzam poprzez wykonanie rysunku 1

Nie sprawdzam 13

Inne: „różnie”, „nauczyciel sprawdza”, „zależy od zadania” 19 (11%)

Brak odpowiedzi 23
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Reakcja nauczyciela na błąd popełniony przez ucznia

Nauczyciel musi zaakceptować prawo ucznia do błędu, zwłaszcza wtedy,
gdy uczeń jest postawiony w nowej, nietypowej sytuacji. W nietypowej sy-
tuacji znany schemat postępowania nie daje się na ogół zastosować od razu,
potrzebne jest bądź dostosowanie schematu (akomodacja) bądź wypracowanie
nowego, by zadanie rozwiązać.
Nauczyciel powinien starać się zrozumieć błąd ucznia, starać się zrozumieć

jak uczeń myśli, bo „dzieci nie popełniają bezmyślnie błędów w matematyce;
one albo wierzą, że to, co robią jest właściwe, albo nie są pewne w ogóle tego,
co robią” (Booker 1989, s.99).

Ważne

1. Stworzenie takiej sytuacji, w której uczeń sam będzie mógł sobie uświa-
domić błąd i go poprawić. Częste stawianie pytań, nie tylko wtedy, gdy
się błąd pojawia: Dlaczego tak? Spójrz na to, co zrobiłeś? Z czego to
wynika? Czy jesteś tego pewien?.

2. W przypadku, gdy postawione wyżej pytania nie pomagają nauczyciel
powinien: sprowadzić rozumowanie ucznia do sprzeczności, skontrasto-
wać lub podać kontrprzykład, by uświadomić uczniowi błąd.

3. Gdy uczeń nie potrafi samodzielnie poprawić błędu warto wykorzystać
pomoc innych uczniów. Czasem, gdy to konieczne, należy przełożyć roz-
mowy o błędzie na następną lekcję.

Dzięki odpowiedniej reakcji na błąd możemy uczniów uczyć wrażliwości i po-
trzeby kontroli przeprowadzanych rozumowań. Nauczyciel przez swój przy-
kład, uczy, także samokontroli i refleksji nad rozwiązanym zadaniem. Pamię-
tajmy jednak, że „lepiej zapobiegać błędom niż je poprawiać – nawet meto-
dycznie” (Legutko, 2008, s. 151).
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Piotr Darmas (Radom)

Elementy pomiaru dydaktycznego1

Streszczenie

Prezentacja sygnalizuje z jakimi elementami pomiaru dydaktycznego styka się
w pracy codziennej nauczyciel. Z tego powodu powinien je znać, rozumieć i umieć
wykorzystać w planowaniu i ewaluacji procesu dydaktycznego.

Można wyróżnić poszczególne etapy pomiaru dydaktycznego:

1. system kształcenia;

2. cele operacyjne;

3. pomiar kontekstu;

4. ewaluacja systemu;

5. koncepcja testu;

6. plan testu;

7. zadania;

8. testowanie;

9. analiza zadań;

10. analiza testu;

11. ocenianie osiągnięć.

Nauczycielski system kształcenia jest to system dydaktyczny stosowany
przez nauczyciela w pracy z określonym oddziałem szkolnym, czyli celowy
układ sytuacji dydaktycznych.

1Prezentacja opracowana na podstawie publikacji autorstwa prof. Bolesława Niemierko.
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Proces tworzenia nauczycielskiego systemu kształcenia

1. Sformułowanie celów kształcenia.
2. Rozpoznanie stanu wyjściowego.
3. Wyodrębnienie czynników sprzyjających.
4. Wyodrębnienie czynników zakłócających.
5. Wybór metody kształcenia.
6. Zapewnienie kontroli procesu kształcenia.

Treść nauczania wiąże cele nauczania, materiał nauczania i wymagania pro-
gramowe. Za element treści nauczania uważany pojedynczą czynność ucznia.
Treść nauczania jest przetwarzana w procesie dydaktycznym z postaci plano-
wanej, przez postać poznawaną, na postać opanowaną przez uczniów.

• Cele operacyjne opisują zamierzone osiągnięcia uczniów, a więc po-
zwalają na sprawdzenie tych osiągnięć.

• Materiał nauczania to informacja wykorzystywana w nauczaniu do
osiągnięcia celów nauczania.

• Wymagania programowe są to oczekiwane osiągnięcia uczniów. Bu-
dujemy je wiążąc cele z materiałem nauczania.
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Cele operacyjne to wyniki ucznia, są wyrażone w kategoriach obserwowal-
nych, a więc mierzalnych zachowań, oczekiwanych od uczniów po zakończeniu
nauki.

Schemat celu operacyjnego

• Czynność ucznia.

• Materiał nauczania, na którym uczeń ma wykonać daną czynność.

• Warunki wykonania czynności.

• Akceptowany poziom wykonania.

Cel operacyjny

Powinno być jasne:

• jaką czynność wykonuje uczeń;

• w jakiej sytuacji;

• na jakiej podstawie.

Czynność ucznia powinna być możliwa do sprawdzenia.

Taksonomia celów poznawczych
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Poziomy wymagań

Wymagania konieczne obejmują te elementy treści podstawowej, które mo-
gą świadczyć o możliwości opanowania przy odpowiednim nakładzie pracy
pozostałych elementów tej treści. Stanowią je wiadomości i umiejętności naj-
łatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające modyfikacji, niezbędne na
danym etapie kształcenia, możliwie praktyczne.
Wymagania podstawowe obejmują elementy treści kształcenia najbardziej

przystępne, najbardziej uniwersalne, niezbędne na wyższych etapach kształ-
cenia, bezpośrednio użyteczne w działalności ucznia.
Wymagania rozszerzające obejmują elementy treści kształcenia umiarko-

wanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbęd-
ne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, pośrednio użyteczne
w działalności ucznia.
Wymagania wykraczające obejmują treść kształcenia pozaprogramową.

Zasady budowy zdań

Określenie badanej czynności ⇐⇒ Opis umiejętności ⇐⇒ Wybór obszaru
standardu ⇐⇒ Budowa zadania.

Sporządzanie schematu punktowania
• Przeanalizuj zadanie.
• Rozwiąż zadanie w sposób jakiego oczekujesz od ucznia.
• Wyodrębnij elementy rozwiązania i nazwij je.
• Nadaj wagi poszczególnym elementom.
• Przydziel punkty poszczególnym elementom.
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Czynniki wpływające na wynik egzaminu zewnętrznego

Wykorzystanie elementów teorii pomiaru dydaktycznego

1. Wybór i analiza przydatności programu nauczania.
2. Diagnoza funkcjonowania przedmiotowego systemu nauczania.
3. Diagnoza wstępna uczniów.
4. Sprawdzanie umiejętności uczniów.

Ewaluacja dydaktyczna

1. Celowe i systematyczne zbieranie oraz analiza i interpretacja informacji
o przebiegu, właściwościach i wynikach działań dydaktycznych w celu
ich ulepszenia lub podjęcia innych decyzji o ich prowadzeniu.

2. Wartościowanie systemu kształcenia na podstawie kryteriów logicznych
i danych empirycznych.

43



Piotr Darmas

Literatura

[1] Niemierko B.: 1990, Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Teoria i zastoso-
wania, PWN, Warszawa.

[2] Niemierko B.: 199, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki,
WSiP, Warszawa,

[3] Niemierko B.: 1999, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa.

[4] Sołtys D., Szmigiel M.: 1997, Doskonalenie kompetencji nauczycieli w za-
kresie diagnozy edukacyjnej, ZAMIAST KOREPETYCJI, Kraków.

[5] Strona internetowa: www.cke.edu.pl

Autor pracuje w IV Liceum Ogólnokształcący

im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Jest doradcą metodycznym

w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

piotrdarmas@poczta.onet.pl

44



XIX Krajowa Konferencja SNM

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NAUCZANIA MATEMATYKI

Jerzy Nowik (Opole)

Czytamy Podstawę programową edukacji

matematycznej w klasach I – III

Streszczenie

Jak można interpretować Podstawę programową w postaci operacyjnej? Jak wy-
korzystać analizę umiejętności do planowania zajęć matematycznych, czyli konstru-
owania konspektu (scenariusza) i innych celów dydaktycznych.

W ostatnich dniach grudnia 2008 roku została zatwierdzona nowa Pod-
stawa programowa z mocą obowiązującą od września 2009 roku w klasach
pierwszych szkoły podstawowej i w gimnazjum. Nas interesuje I etap eduka-
cyjny nazwany teraz edukacją wczesnoszkolną (dawniej nauczanie początkowe
edukacja elementarna, kształcenie zintegrowane). (Pełny tekst Podstawy jest
dostępny na stronie MEN: www.men.gov.pl w zakładce Reforma programowa.)
Podstawa jest bardziej konkretna niż poprzednie, a przede wszystkim napisa-
na w kategoriach umiejętności, jakie powinni opanować uczniowie. Wyróżnione
zostały treści, które powinien opanować uczeń kończący klasę pierwszą i od-
dzielnie treści na koniec klasy III. Uzupełnieniem treści matematycznych są
tzw. zajęcia komputerowe, które zapewne będzie prowadził ten sam nauczyciel,
który uczy w tych klasach matematyki. Zmiany dotyczą również sposobu pra-
cy nauczycieli, m.in. nauczyciel może opracować własny program nauczania,
który dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.
Taka konstrukcja Podstawy daje nauczycielowi spore możliwości realiza-

cyjne, a przede wszystkim pozwala na dostosowanie swojego programu do po-
ziomu wiedzy swoich uczniów i warunków pracy. Niezbędna jest jednak umie-
jętność odczytania treści matematycznych Podstawy w postaci umiejętności
uczniowskich. Teoretycznie potrafimy to zrobić, bowiem formułowanie celów
operacyjnych jest powszechnie wymagane w projektowaniu lekcji. Pojawia się
jednak pytanie: Jak to zrobić? a czasem nawet: Po co to robić?
Podczas warsztatów, w których uczestniczyło 15 osób, w większości panie

nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na te
pytania.
Po pierwsze, ustaliliśmy, że każdy nauczyciel powinien znać pełny tekst

Podstawy programowej, łącznie ze wstępem i komentarzami. Po drugie uzna-
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liśmy, że przydatna będzie taksonomia celów wczesnoszkolnej edukacji mate-
matycznej, która ma swoje źródło w taksonomii celów nauczania ABC opra-
cowanej przez B. Niemierkę.

Taksonomia celów wczesnoszkolnej edukacji matematycznej

A. Pamiętanie wiadomości

A.1. Pamiętanie terminów (na przykład uczeń potrafi: podać nazwy po-
szczególnych liczebników, figur geometrycznych, jednostek miary, długo-
ści, masy).

A.2. Pamiętanie faktów (na przykład uczeń potrafi: zapisywać liczby cy-
frami i słowami, rozpoznawać figury geometryczne i nazywać je).

B. Rozumienie wiadomości

B.1. Intuicyjne rozumienie pojęć (na przykład uczeń rozumie i posługuje
się prawidłowo pojęciem zbioru, figury geometrycznej).

B.2. Praktyczne rozumienie pojęć i reguł (na przykład uczeń potrafi:
zapisać liczby w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, rozumie związek
między działaniami wzajemnie odwrotnymi).

C. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach prostych –

typowych

C.1. Umiejętność stosowania praw, reguł i algorytmów (na przykład
uczeń potrafi: wykonać dodawanie w rachunku pamięciowym stosując
przemienność lub łączność dodawania, obliczyć obwód wielokąta, odczy-
tać czas na zegarze i wykonać proste obliczenia zegarowe, posłużyć się
kalendarzem, mierzyć długość za pomocą linijki).

C.2. Umiejętność rozwiązywania prostych zadań typowych (na przy-
kład uczeń potrafi: wyodrębnić w zadaniu niewiadome i powiązać je
z danymi w zadaniu, zilustrować sytuację, zapisać spostrzeżenia w posta-
ci działania arytmetycznego, rozwiązać proste zadania tekstowe, ułożyć
zadanie do ilustracji, wykonać proste konstrukcje geometryczne).

D. Umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych

D.1. Umiejętność rozwiązywania zadań nieschematycznych – pro-
blemowych (na przykład uczeń potrafi: dostrzec i sformułować pro-
blem, wskazać jakich danych brakuje w zadaniu, jakie są zbędne, wskazać
sprzeczność w zadaniu, rozwiązać zadanie mające wiele rozwiązań).

D.2. Umiejętność porównywania, uogólniania i uzasadniania (na przy-
kład uczeń potrafi: porównać własności dodawania i mnożenia, stosować
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analogię w rozwiązywaniu zadań, określić warunki istnienia rozwiąza-
nia zadania, rozwiązać zadania różnymi metodami, wskazać optymalną
metodę rozwiązania, uzasadnić wybraną metodę rozwiązania zadania).

Wybraliśmy fragment Podstawy programowej dla klasy III i w małych gru-
pach uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę treści nauczania formułu-
jąc szczegółowe cele operacyjne w poszczególnych kategoriach taksonomicz-
nych celów, a do tak sformułowanych celów układając umiejętności wzorcowe
w postaci zadań sprawdzających osiągnięcie celów.
Oto fragment wykonanej pracy.
Czytając hasło Podstawy programowej Uczeń kończący klasę III dodaje

i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza
wyniki odejmowania za pomocą dodawania możemy sprecyzować jaką wiedzę
powinien opanować uczeń z zakresu każdej kategorii taksonomicznej (zakła-
damy, że uczeń opanował wiedzę z zakresu treści poprzedzających kształce-
nie w omawianym zakresie, na przykład zna i rozumie zasadę tworzenia liczb
w zakresie 100 w dziesiątkowym systemie liczenia).
Tabela zawiera cele operacyjne, które powinien opanować uczeń z zakresu

dodawania i odejmowania w zakresie 100.

A. Pamiętanie

Uczeń zna:

1. terminy: suma, składniki, róż-
nica, odjemna odjemnik;

2. nazwy własności działań
(przemienność, łączność);

3. zapisuje poprawnie działania.

B. Rozumienie

Uczeń rozumie:

4. na czym polega dodawanie
i odejmowanie;

5. własność przemienności i łącz-
ności dodawania – istotę za-
miany składników i grupowa-
nia składników w celu ułatwie-
nia obliczeń;

6. związek między dodawaniem
i odejmowaniem jako działa-
niami odwrotnymi.
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C. Umiejętności typowe

Uczeń potrafi:

1. rozłożyć liczbę w zakresie 100
na dwa składniki;

2. dodawać i odejmować liczbę
jednocyfrową do dwucyfrowej
bez przekraczania progu dzie-
siątek;

3. dodawać i odejmować liczby
dwucyfrowe z przekraczaniem
progu dziesiątek;

4. sprawdzić poprawność odej-
mowania przez dodawanie;

5. rozwiązać proste zadanie tek-
stowe wymagające dodawania
lub odejmowania w zakresie
100;

6. obliczyć jeden ze składników,
gdy dana jest suma dwóch
liczb;

7. dostrzec potrzebę zastosowa-
nia przemienności dodawania
i umie ją zastosować, na przy-
kład w sytuacji 37+29+23 = .

D. Umiejętności problemowe

Uczeń potrafi:

1. rozwiązywać trudniejsze przy-
kłady dodawania i odejmowa-
nia kilku liczb;

2. ułożyć zadanie tekstowe do po-
danego działania złożonego;

3. rozwiązywać zadania tekstowe
złożone wymagające dodawa-
nia i odejmowania w zakresie
100;

4. wykonywać obliczenia dotyczą-
ce porównywania różnicowego.

Przytoczone cele operacyjne stanowią fragment analizy celów. Można je
bardziej uszczegółowić, należy jednak uważać przed nadmierną ich atomizacją,
gdyż zbytnie uszczegółowienie może doprowadzić do schematyzmu i zagubienia
umiejętności twórczych, związanych np. z rozwiązywaniem problemów.
Każdy z wymienionych celów można zilustrować konkretnymi wiadomo-

ściami i umiejętnościami, czyli zadaniami. Dopiero ułożenie wzorcowych (przy-
kładowych) zadań sprawdzających osiągnięcie celu uświadamia nauczycielowi
prawdziwy, realny cel swojej pracy dydaktycznej. Zobaczmy to na kilku przy-
kładach. Numery przy zadaniach odpowiadają numerom celów w powyższej
tabeli.
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A.1. Zapisz sumę liczb 43 i 35
B.1. Tam, gdzie można, przestaw liczby, aby łatwiej było wykonać
działanie: 18 + 27 + 22 + 33 = ............................
B.2.Wstaw w kratce odpowiedni znak: =, < lub >, nie wykonując
obliczeń:
37 + 59 2 59 + 73
27 + 49 2 49 + 27
C.3-4. Oblicz i sprawdź:
63 – 37 = . . . . . . bo . . . . . . + 37 = . . . . . .
74 - . . . . . . = 27 bo . . . . . . . . .
C.5. Ania ma 45 pocztówek, a Beata ma 38. Ile pocztówek mają
dziewczynki?
D.3.W ostatnich trzech dniach do biblioteki kupiono nowe książki.
Pierwszego dnia zakupiono 24 książki, a drugiego dnia 38 książek.
Ile książek kupiono trzeciego dnia jeśli razem kupiono 85 książek?
D.4. Kamil ma 47 znaczków, a Darek ma ich o 16 więcej. Ile znacz-
ków mają chłopcy?

Uznaliśmy wspólnie, że taka analiza celów – przedstawienie zamierzeń w po-
staci wiadomości i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń, może być
użyteczne dla nauczyciela przygotowującego się do zajęć szkolnych – korzysta
wtedy z przygotowanej listy budując konspekt – scenariusz. Będzie przydat-
na podczas planowania sprawdzania, w tym ujęciu bez oceniania stopniem
szkolnym wartościującym, ogranicza się bowiem tylko do stwierdzenia: umie
lub nie umie, opanował – nie opanował, aczkolwiek zadania do każde-
go z wymienionych celów mogą być proste lub bardziej złożone. (Powiązanie
umiejętności z oceną szkolną wymaga wypracowania kryteriów wymagań na
poszczególne stopnie szkolne.) Analiza celów będzie też potrzebna w pracy
nauczyciela z rodzicami dziecka. Trzeba wyjaśnić rodzicom jakie umiejętno-
ści dziecko już opanowało, a jakie musi jeszcze rozwijać, ćwiczyć. Wzorcowe
zadania pozwolą nauczycielowi, zależnie od poziomu opanowania umiejętności
przez dziecko, projektować dodatkowe ćwiczenia, kierować dziecko do pracy
w zespole wyrównawczym lub sekcji, kółka zainteresowań.
Tak skonstruowane cele mogą być wykorzystane podczas opracowywania

dodatkowych materiałów dla ucznia, jak karty pracy, gry dydaktyczne. Jej
dużą użyteczność widzimy w pracy młodych, początkujących nauczycieli.
Uznaliśmy również, że takie analizy powinny być prowadzone w zespołach

nauczycielskich, gdyż wykonane indywidualnie mogą być „skażone” bardzo
subiektywnym podejściem nauczyciela zależnie od jego umiejętności dydak-
tycznych, doświadczenia, a nawet warunków w jakich pracuje.
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Zapraszamy do dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniem w naucza-
niu matematyki na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
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WSPÓŁCZESNE PROBLEMY W NAUCZANIU MATEMATYKI
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Czy matematyka może być przydatna

w życiu codziennym?

Streszczenie

Niejednokrotnie nasi uczniowie pytają na lekcji matematyki Po co ja się tego uczę?
Do czego mogę wykorzystać szkolną wiedzę matematyczną? Okazuje się, że ucznio-
wie prowadzą taką dyskusję między sobą na różnych forach internetowych. Podczas
warsztatów szukaliśmy zagadnień matematycznych na poziomie gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej, które znajdują zastosowanie w życiu codziennym oraz przyszłej
praktyce zawodowej ucznia i dorosłego. Próbowaliśmy także budować modele mate-
matyczne, które można zastosować do pewnych grup zadań praktycznych.

Jak wykorzystać umiejętności matematyczne do rozwiązywania prawdzi-
wych i realnych problemów domowych i innych użytecznych w życiu codzien-
nym. Jednym słowem – zadania naprawdę praktyczne dla wszystkich. Wszyscy
mówią o potrzebie stosowania matematyki w życiu codziennym. Ale gdy spy-
tamy o to zastosowanie, otrzymujemy informację o dość ogólnym charakterze.
Gdy przypomnimy sobie słynne zadanie maturalne z pierwszych lat matury ze-
wnętrznej o podziale tortu na różne sposoby, z którego tak dumni byli autorzy
twierdzący, że oto mają praktyczne zastosowanie matematyki, to przyznam,
że z grupą nauczycieli zastanawialiśmy się, kto z realnego świata będzie w ten
sposób dzielić tort.
Kiedy pracowałem w szkole spotykałem się niejednokrotnie z pytaniami

moich uczniów: „Po co ja się tego uczę?” Przyznaję, że nie zawsze umiałem
odpowiedzieć na to pytanie wtedy i nie zawsze potrafię odpowiedzieć dziś, choć
zawsze byłem świadom roli matematyki w rozwoju intelektualnym ludzi.
Przygotowując się do naszego spotkania próbowałem szukać odpowiedzi

w Internecie. Wpisałem do przeglądarki słowa: matematyka w życiu co-
dziennym. Okazało się, że nie jestem jedynym, który szuka w Internecie roz-
wiązania tego problemu. Wyszukiwarka wskazała około 90 000 wpisów na ten
temat. Oto kilka z nich, wraz z adresami stron.
Na znanym portalu znalazłem ciekawą dyskusję, jak mi się wydaje młodych

ludzi, której fragment cytuję w oryginalnym sformułowaniu.
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http://www.matematyka.pl/118716.htm

Do czego można wykorzystać matematykę w codziennym
życiu??

Możesz bez kalkulatora policzyć np
√
2 albo ln(0, 99)

hehe :P

To nie żart Korzystasz z rozwinięcia funkcji w szereg Taylora
i masz piękną wartość wyrażenia (z dowolnym oszacowaniem ).
No to podałem jeden przykład zastosowania matematyki, next.

matematyka imponuje ludziom prostym, ja jestem kiepski,
ale jak wyjechałem jednej osobie z analizy matematycznej
(która nota bene mnie rozwaliła) to zrobiła wielkie oczy
i nieźle jej zaimponowałem. Więc uczymy się matematyki
dla szpanu

Oraz co bardzo praktyczne żeby umieć policzyć resztę w sklepie )

(Xn)Y
n

→ 00 = 1

Jeśli ciągi Xn i Yn zbiegają do zera tak samo szybko.

Twierdzenie o lokalnych geniuszach: dla każdego matematyka ist-
nieje otoczenie, w którym jest on najwybitniejszy.

Wg mnie matma ułatwia życie i podnosi zdolności intelektualne.
Nigdy nie zauważyłam, aby matematyk nie umiał wyrazić swoich
myśli, tylko bełkotał pod nosem:-D

Jako przykład podam nieskromnie sytuację ze szkoły, gdy każdy
z klasy miał na wzór prezentacji maturalnej przedstawić jakieś
zagadnienie na lekcji (na przykład obraz rewolucji w „przedwio-
śniu”). Moja polonistka mnie jako jedyną chwali za umiejętność
wysuwania logicznych argumentów, przemyślaną i spójną wypo-
wiedź, czym się wyróżniam na tle klasy:-D . . . zaznaczę, że jako
jedna z niewielu w klasie mam ambicję zdawać matmę.

Znajomość rachunku prawdopodobieństwa pozwala nam lepiej grać
w Pokera hehe

Jakieś analizy bukmacherskie w sumie też można sobie wyliczyć:D.

A tak ogólnie to jak rozłożysz pudełko zapałek to widzisz siatkę
prostopadłościanu, która była w podręczniku

To nie wiem jakie pudełka zapałek produkują w Twojej okolicy
jak się rozłoży „szufladkę” to brakuje jednej ściany
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I jeszcze jeden fragment dyskusji z tego samego portalu
http://www.matematyka.pl

Tytuł: Funkcja liniowa w zadaniach z życia codziennego

Hej Mam problem z jednym podpunktem dotyczącym następu-
jącego zadania:

Właściciel sklepu z farbami zaopatruje się w odległej o 120 km fa-
bryce farb i lakierów lub w położonej 10 km od sklepu hurtowni.
W hurtowni za puszkę farby sklepikarz płaci 26 zł, zaś w fabryce ta-
ka sama puszka farby jest o 20% tańsza. Sklepikarz przywozi towar
własnym samochodem , który pali średnio 8 litrów benzyny
na 100 km. Litr benzyny kosztuje 5 zł.

a) Napisz wzór funkcji, która opisuje całkowity koszt zakupu farb,
wraz z kosztami transportu, w przypadku zakupów w hurtowni
(h(x)), jak i w fabryce (f(x)), gdzie x oznacza liczbę puszek
farby. Tutaj mi wyszło, że:

Hurtownia – h(x)=26x+8

Fabryka – g(x)= 20,8x+96

Problem jest w podpunkcie b:

b) Przy jakiej liczbie puszek farby korzystniej jest zaopatrywać się
w fabryce? (nie uwzględniamy czasu pracy właściciela sklepu oraz
kosztów amortyzacji samochodu)

Jak to trzeba zrobić? myślałam nad nierównością, ale to chyba
kiepski pomysł . . .

No coś w tym stylu.

Musimy zbadać kiedy:

h(x) > g(x)

Czyli: h(x) − g(x) > 0

Czyli:

26x+ 8− 20, 8x − 96 > 0

5, 2x > 88

x > 16, 92

Odp. Przy 17 puszkach.

Zrób krok w nieznane i nie bój się. Albo poczujesz twardy grunt,
albo nauczysz się latać.
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Dzięki Zrobiłam ten krok, bo nie miałam wyjścia na szczęście
dobry, a nie zły

Nie tylko nasi uczniowie zastanawiają się nad praktycznym zastosowaniem
matematyki. Na stronie http://www.blurtit.com znalazłem dyskusję, której
wybrane fragmenty przytoczę.

Od Redakcji
Redakcja nie wprowadziła żadnych zmian w przytoczonym tekście, m. in

nie usunęliśmy błędów i używanych przez angielskich internautów skrótów.

What Is The Real Use Of Mathematics In Real Life?

Everyday life would be quite difficult if you had no knowledge of maths
whatsoever. On a basic level you need to able to count your money, multiply,
subtract and divide. You need a knowledge of maths if you want to do some
DIY at home, to work out how much material to buy for a job. More advanced
mathematics is essential if you take up any kind of technical career such as
engineering. Working on algebra and geometry also helps with reasoning skills
and assists later in life with technical problem solving. Living your day to day
life without maths would be extremely difficult. Even if you were a nomad in
the desert you would want to count your goats wouldn’t you?
Hoby

O so maths is important in our life so not big deal. u thnk really close u
understand and u will be stunned WHO CREATED NUMBERS HOW DID
HE Y DID HE WAnT USE?
Guest

Math is cool to do and helps you in real life!!!!
Guadalupem

In fact the only real thing around us is mathematics. No science can exist
without mathematics. A logical thinking is a mathematical thinking.
Themhz

How do mathematics do to move toward to the academic excellence and
technology? What do you yhink? I think it can improve our skills it can make
our self more confidence! But some people conscious or in other word they are
totally shy to show their talent! But what we know that this is the key to our
sucess so dont be conscious to show our talent!
Rhein28

Mathematics do play a big part in our daily lives. Mathematical functions
like addition, subtraction, multiplication, division and so on are used in our
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daily activities. From poor to rich , all have to some how use mathematics in
their real lives. Consider a housewife, who has to run her house in the given
budget. She divides money according to her needs and estimates about the
expenses and then spends it according her range. From the advent of civiliza-
tion, man learn to count using stones and beads. In the earliest civilization,
barter-system was used. Now-a-days, all day to day transactions in a multi-
national or national companies involve mathematical operations.
M mirza

Mathematics is very important for life since it helps us to quantify all
the visible and invisible things with which we are dealing in daily life. It is
human nature that they do not have complete confidence in the subjective or
relative things, in the modern day of today the objective things are preferred
and trusted more than the subjective things. Mathematics helps us to have
an objective view of the different things we are dealing with. It helps us in
making calculations about the things which are not physically developed like
for buildings before construction. We do calculations and ensure if their design
is safe or not, similarly mathematics helps us to plan things for future either
is any production environment for products or services. It helps us to have
an idea that how much earning or spending has been done and would it be
beneficial to do a certain activity or not. In today’s world mathematics is
being applied everywhere like in the economy of a country, construction of
buildings, marking and evaluation of persons. It would be appropriate to say
that mathematics has helped a lot in achieving the fast speed life with all its
comforts and delights.
Asims

Pozostawiam tekst bez tłumaczenia, zakładając, że każdy zainteresowany
poradzi sobie z nim bez trudu.

Takich miejsc w Internecie, gdzie toczy się dyskusja nad praktycznym za-
stosowaniem matematyki jest więcej. Zachęcam do poszukiwania ich zarówno
przez nauczycieli jak i przez uczniów.

Skoro uczniowie szukają odpowiedzi o praktyczne wykorzystanie matema-
tyki, to uznaliśmy podczas spotkania warsztatowego, że obowiązkiem każde-
go nauczyciela matematyki jest wsparcie uczniów w poszukiwaniu zastosowań
praktycznych. Uczeń w swoim młodym jeszcze życiu nie zawsze potrafi w pełni
wykorzystać matematykę, ale warto pokazywać mu zastosowanie matematy-
ki w dorosłym życiu, gdzie albo będzie mógł wesprzeć swoich rodziców, albo
wykorzysta swą wiedzę w przyszłości. Dlatego próbowaliśmy wspólnie zna-
leźć powiązania teorii matematycznej poznawanej przez uczniów w gimnazjum
lub szkole ponadgimnazjalnej z konkretnymi zadaniami oraz zbudować nowe
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zadania ukazujące zastosowanie praktyczne matematyki. Poniżej kilka przy-
kładowych zadań, w których szukaliśmy możliwości zastosowania matematyki
szkolnej, by stworzyć modele matematyczne.

Zadanie 1

Tato Wojtka zamierza kupić nowe auto i zastanawia się nad wy-
borem. Kupić nowe z silnikiem benzynowym, czy z silnikiem die-
sla? Obie wersje są jednakowo wyposażone. „Diesel” jest o 6000 zł
droższy, ale spala o 2 litry paliwa mniej. Po przejechaniu ilu kilo-
metrów koszty zakupu i eksploatacji (zużycie paliwa) zrównoważą
się? (Przyjmijmy, że litr benzyny kosztuje 4,50 zł, a litr oleju napę-
dowego 4,10 zł.) Po ilu latach koszty się zrównoważą, jeśli rocznie
przejeżdża 20 000 km?

Zadanie 2

Pan Kowalski zamierza zainstalować w domku letniskowym ogrze-
wanie elektryczne na chłodniejsze dni. Zamierza dogrzewać domek
przez 60 dni w roku. Rozważa zakup pieca akumulacyjnego lub
grzejnika konwektorowego. Piec akumulacyjny o mocy 1000 W
kosztuje 1800 zł, a koszt ogrzewania przez jeden dzień kosztuje
około 8 zł. Grzejnik konwektorowy o tej samej mocy kosztuje 750
zł, ale koszt ogrzewania przez 1 dzień wynosi 15 zł. Po jakim czasie
koszty zakupu i eksploatacji zrównoważą się?

Zadanie 3

Wodę w domu ogrzewam elektrycznością i kosztuje mnie to rocznie
około 600 zł. Zamierzam zainstalować ogrzewanie słoneczne wody.
Na moje potrzeby wystarczy instalacja o wartości około 9000 zł,
przy czym mogę otrzymać refundację około 40% poniesionych kosz-
tów. Zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o 85%. Firma insta-
lacyjna udziela gwarancji na 10 lat. Czy w okresie gwarancyjnym
koszty instalacji zrównają się z oszczędnością?

Zadanie 4

Dwa samochody jadą jeden za drugim z prędkością 80 km/h. Ka-
briolet jadący w odległości 100 metrów za sedanem rozpoczyna
wyprzedzanie sedana, który nie zmienia prędkości. Kabriolet od
80 km/h do 100 km/h przyspiesza w 10 s. Na jak długim odcinku
drogi odbywać się będzie wyprzedzanie, jeśli kabriolet zjedzie na
prawy pas po wyprzedzeniu sedana o 50 m?
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Zadanie 5

Motocyklista jedzie z prędkością 100 km/h. Jaką drogę przejedzie,
jeśli wpadnie mu do oka mucha i przymknie oczy na 1 sekundę?

Zadanie 6

Państwo Abaccy kupują samochód o wartości 50000 zł. Samo-
chód ma 3-letnią gwarancję, a sprzedawca oferuje wykupienie do-
datkowej gwarancji na kolejne 2 lata za 1% wartości samochodu.
Z danych statystycznych wiadomo, że w modelach kupionego sa-
mochodu, w 4 i 5 roku eksploatacji, usterki występują z prawdopo-
dobieństwem 0,06, a koszty ich usunięcia nie przekraczają 3000 zł.
(Nie uwzględniamy przypadków kolizji itp.) Czy państwo Abaccy
powinni zainwestować w przedłużenie gwarancji?

Takich sytuacji jest wiele. Często stoimy przed dylematem – w którym
banku wziąć kredyt w wysokości 5000 zł na rok? W banku A gdzie opro-
centowanie wynosi 12% w skali roku od całej pożyczonej kwoty, czy w ban-
ku B, gdzie płacimy 1% w skali miesiąca ale od całej pożyczonej kwoty,
a może w banku C, gdzie płacimy 1% odsetek w skali miesiąca od pozostałej
od spłacenia kwoty? A może te oferty niczym się nie różnią?
Być może rozwiązujemy z uczniami podobne zadania, ale w wielu przy-

padkach do każdego zadania podchodzi się indywidualnie. Czy jest to słuszne?
A może udałoby się określić pewną metodę postępowania? A może uda się za-
stosować konkretną wiedzę matematyczną z kategorii tej, przy okazji których
uczeń zadaje nam odwieczne pytanie: „Po co ja się tego uczę?”
Takie zadania można rozwiązywać na lekcji jako zadania domowe lub jako

tzw. zadania długoterminowe – prace projektowe. Można je rozwiązywać in-
dywidualnie lub w grupach 2 – 3 osobowych. Ważne jest, aby uczeń nie tylko
rozwiązał zadanie na podanych liczbach, ale by opracował metodę rozwiązywa-
nia zadań tego typu, by poznawał modele matematyczne stosowne do sytuacji
praktycznych.
Problem wydaje się być ważnym, o czym świadczył udział 35 osób, którzy

aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Uznaliśmy wspólnie, że czasem zamiast
odpowiadać na pytanie uczniów: Po co ja się tego uczę? zaproponować samo-
dzielnie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Gdzie spotykają matematykę, czy
kiedyś zabrakło im wiedzy, umiejętności matematycznych?

Autor jest emerytowanym nauczycielem akademickim

Uniwersytetu w Opolu

jerzy-n44@o2.pl
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WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NAUCZANIA MATEMATYKI

Ewa Jagiełło, Krzysztof Mostowski,

Wacław Zawadowski (Siedlce)

Czytanki matematyczne

Streszczenie

Wybrano serię krótkich opowiadań o tematach zahaczających o matematykę,
zaczerpniętych z literatury pięknej, podręczników matematyki, historii matematyki
i innych źródeł. Niektóre z nich poddano analizie semantycznej oraz analizie syntak-
tycznej. W analizie semantycznej badamy znaczenia, natomiast w analizie syntak-
tycznej badamy strukturę narracji. Każdy tekst w komunikacji międzyludzkiej ma
sześć funkcji. Te funkcje tekstu wyróżnił i badał wybitny językoznawca Roman Ja-
kobson. Informacje na ten temat można znaleźć w Wikipedii, pod hasłem „Roman
Jakobson” lub „Funkcje tekstu”. W tekstach matematycznych, reprezentacje słow-
ne i reprezentacje algebraiczne mogą być kowariantne, albo kontrawariantne. Gdy
wspominamy o reprezentacjach enaktywnych, ikonicznych i symbolicznych, nie nale-
ży zapominać o reprezentacjach słownych, które są odrębnym rodzajem reprezentacji
różniącym się istotnie od poprzednio wymienionych trzech. Czytanie przez uczniów
ze zrozumieniem i tworzenie tekstów w stylu matematycznym bardzo ułatwia do-
bre rozumienie specyfiki reprezentacji słownych. W literaturze jest sporo tekstów –
fragmentów szerszych opowieści czytanek, związanych tematycznie z matematyką.
Z pewnego punktu widzenia, każde zadanie tekstowe jest pewnym mini opowiada-
niem, które trzeba odpowiednio odczytać i zinterpretować. Dużą rolę w rozwoju ma-
tematycznym młodych ludzi mogą odegrać nieco dłuższe teksty lub nawet kolekcje
takich tekstów. W tej kategorii wymienimy trzy wzorcowe tytuły: „Kalejdoskop ma-
tematyczny”, „Śladami Pitagorasa”, „Lilavati”.

Warsztat

Podano kilka przykładów tekstów, które są utworzone w taki sposób, że
odpowiednia formułka arytmetyczna zbudowana z czterech działań lub zapis
algebraiczny, może powstawać w miarę postępującego odczytu tekstu. Przy-
kładem paradygmatycznym dla takich tekstów może być opowiadanie zamiesz-
czone na pierwszej stronie podręcznika „Matematyka 6”, WSiP, 1983.
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Rys. 1. Pomyśl sobie jakąś liczbę

Tu reprezentacja słowna i symboliczna postępują przy odczycie w jednym
kierunku. W taki sposób wzajemnie powiązane reprezentacje są kowariantne.

Rys. 2. Użycie dowolnego znaku na oznaczenie nieznanej liczby
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Rys. 3. Zapis kolejnych operacji w symbolice podkreślającej ich funkcyjny charakter,
z użyciem „strzałek”, pod spodem zapis za pomocą formuły nawiasowej,

podkreślający dwuargumentowy charakter operacji liczby

Innym przykładem jest zadanie o autach kołach.

Rys. 4
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Tu próba zapisu w miarę odczytu kończy się niepowodzeniem i nieodpo-
wiednim zapisem: 5k = a. Trzeba przeczytać tekst do końca i dopiero po prze-
czytaniu, i zrozumieniu, można zapisać odpowiednią formułę oddającą treść
zadania: 5a = k
Ten zapis jest kontrawariantny. Świadomość takich różnic pomaga

w rozwiązywaniu szkolnych zadań.
Są też teksty, które są kawałkami jednego lub drugiego rodzaju. Takie roz-

ważania o tekstach są dzisiaj coraz bardziej przydatne, gdyż często rachunki
wykonujemy za pomocą kalkulatora, a wtedy główną trudnością nie jest sa-
mo wykonanie operacji arytmetycznych, czy algebraicznych, ale rozwikłanie
struktury tekstu i opowiadania. Gdy reprezentacja jest kontrawariantna, zwy-
kle pomaga wykonanie rysunku.

Rys. 5

Rysunek pomaga w interpretacji danych pierwotnie zapisanych, czy wypo-
wiedzianych kontrawariatnie.

Rys. 6

Tu dwie reprezentacje postępują zgodnie. Powstająca opowieść słowna
i odpowiadający jej zapis symboliczny stanowią parę sprzężoną zgodnie. Re-
prezentacja jest więc kowariantna.
A to przykład reprezentacji równoległych: kowariantnych i kontrawariant-

nych
(a+ 1)3

62



Czytanki matematyczne

Rys. 7

1 + 3× 5 + 3× 25 + 125
jest kowariantna z obrazkiem, a ta poniżej jest kontrawariantna
a
3 + 3a2 + 3a+ 1
125 + 3× 25 + 3× 5 + 1
(opowiadanie o tym, jak kartofel uczył się algebry: nawet dał się pokrajać
aby zrozumieć co znaczą te napisy).
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Rys. 8. W jakim dniu stanę się dorosły?

Tu mamy rysunek i odpowiadającą formułę arytmetyczną. Brakuje re-
prezentacji słownej, którą trzeba dorobić. Powyżej podane zostały przykłady
strukturalnej analizy tekstów i związanych z nimi zapisów słownych.
Do rysunku poniżej trzeba opowiadanie dorobić, korzystając z tego, że ża-

den list nie może być jednocześnie włożony do dwóch skrzynek. Jeżeli uczeń
użyje w tym opowiadaniu słów „funkcja różnowartościowa”, to może to świad-
czyć, że włada odpowiednim pojęciem.

Rys. 9. Listy i skrzynki

Czytanki matematyczne mogą służyć głębszym celom. Przykładem jest
opowiadanie „Dziury na osi liczbowej”, NiM 53, s. 20 – 22. Za pomocą tego
opowiadania i odpowiedniej metafory dla liczb rzeczywistych staramy się zwró-
cić uwagę na strukturę całego zbioru liczb rzeczywistych: liczby rzeczywiste
to są dziury w zbiorze liczb dziesiętnych rozmieszczonych na osi liczbowej. Te
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dziury i jeszcze, oczywiście, te liczby dziesiętne. Ten pozorny paradoks przy-
ciąga uwagę i pomaga wzniecić zainteresowanie. Tworzy się przy tym nowy ję-
zyk, całościowo opisujący liczby rzeczywiste na osi liczbowej. To opowiadanie
jest parafrazą opowiadania z pierwszego zeszytu „Delty”, które zostało napi-
sane przez wybitnego matematyka, profesora Romana Sikorskiego, specjalnie
dla „Delty”, przy okazji inauguracji tego czasopisma. Oryginalne opowiadanie
brało za punkt wyjścia liczby wymierne. Przy próbach szkolnych okazało się
to trudne, ponieważ nie były znane uczniom dowody istnienia niewymierności.
Nieznane były przykłady „nieprzedstawialności” niektórych liczb ułamkami.
Luki w zbiorze liczb dziesiętnych okazały się łatwiejsze do zrozumienia.
Innym przykładem podobnej natury jest opowiadanie „Pewnik i Sceptyk”,

NiM 29/30 s. 8. To opowiadanie służy postawieniu problemu „czym jest rów-
ność ułamków” i wiąże ten wątek z pytaniem „jak zdefiniować pierwiastek
danej liczby?”. Podobnie opowiadanie „Owieczka czarodzieja”, NiM 38 s. 20,
zwraca uwagę na pewną własność strukturalną liczb naturalnych, związaną
z układami niedziesiątkowymi.
Czytanki matematyczne mogą dać inne spojrzenie na pojęcia i obiekty ma-

tematyczne spotykane w szkole. Niektóre w nich wzmacniają zainteresowanie
matematyką u uczniów.

Autorzy pracują w Akademii Podlaskiej w Siedlcach

wacek@mimuw.edu.pl; kmostow@o2.pl
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KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

Jolanta Kopij (Brzeg), Sylwia Kownacka (Brzeg)

Jak wykorzystać korelację

międzyprzedmiotową na lekcjach

i do promocji szkoły?

Streszczenie

Zajęcia przeprowadzone przez nas miały dwie zasadnicze części. W pierwszej
przedstawiłyśmy pomysły na uatrakcyjnienie lekcji, w drugiej zaprezentowałyśmy
w jaki sposób wykorzystać korelację do promocji szkoły. Zajęcia miały charakter
warsztatów, była również część konkursowa. Materiały przedstawione na zajęciach
pochodziły z rożnych źródeł: z czasopism dla nauczycieli, ze szkoleń, w których uczest-
niczyłyśmy, niektóre były naszego autorstwa. Na warsztatach zaprezentowałyśmy po-
mysły, które były przez nas już sprawdzone.

W obowiązującej podstawie programowej z matematyki czytamy o umie-
jętnościach zdobywanych przez ucznia w kształceniu ogólnym, szkoła podsta-
wowa (I i II etap kształcenia):

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umoż-

liwiającym zdobywanie wiedzy [. . . ];

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych na-
rzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych

rozumowań matematycznych;

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych [. . . ];

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokojenia naturalnej ciekawości
świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edu-

kacji [. . . ];

natomiast dla gimnazjum i liceum (III i IV etap kształcenia):

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego prze-
twarzania tekstów [. . . ] prowadząca do osiągnięcia własnych celów, roz-
woju osobowego [. . . ];
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2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matema-
tyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumo-

waniu matematycznym;

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze na-
ukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formu-

łowania wniosków [. . . ];

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy infor-
macji [. . . ].

Mimo, iż pojęcia „korelacja międzyprzedomiotowa” i „ścieżki edukacyjne” nie
są już cytowane w w/w podstawie, to nie możemy o nich zapominać. Jako na-
uczyciele, powinniśmy wyposażyć naszego Absolwenta w takie umiejętności,
aby umiał znaleźć się w natłoku informacji, przeanalizować dane pod różnym
kątem i aby jego wiedza nie była zaszufladkowana, podzielona do – podpi-
sanych nazwami przedmiotów – pudełek. Wiadomości zdobywane na innych
lekcjach mogą uatrakcyjnić lekcję matematyki i pokazać, że jest ona obecna
w każdej dziedzinie życia.
Korelacja matematyki z fizyką czy chemią jest oczywista, ale czy można

połączyć na jednej lekcji matematykę i historię? Zaproponowany poniżej ze-
staw zadań realizuje ten cel. Zadania były wykorzystane na lekcji w klasie III
gimnazjum, ale z niewielkimi poprawkami z powodzeniem można je stosować
również w szkole podstawowej. Autorką zadań jest Jolanta Kopij.

Planowany przebieg zajęć z korelacji międzyprzedmiotowej

Historyczna matematyka

1. Przypomnienie cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25.

2. Podział na dwuosobowe grupy , które rozwiązują takie zadanie : Podaj
liczby trzy lub cztero-cyfrowe podzielne przez 3 lub 4 lub 5. Podana
przez Was liczba to rok – znajdź wydarzenie w historii, które w tym
roku miało miejsce.

3. Przeczytaj notatkę 3a lub 3b i ułóż do niej trzy pytania.

3a) Chiny są najstarszą do dziś istniejącą cywilizacją świata. Od 221 roku
p.n.e. do 1912 roku stanowiły jedno cesarstwo. Wiele ciekawych wyna-
lazków pochodzi z Chin. Między innymi w 1090 roku urzędnik służby
cywilnej Su Song zbudował zegar astronomiczny, który wskazywał czas
dnia , a także położenie gwiazd i planet.

3b) Trzy tysiące lat temu Salomon zbudował w Jerozolimie świątynię.
Miała ona kształt prostopadłościanu o długości 54 m, szerokości 30 m
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i wysokości 15 m. Ile metrów kwadratowych płyt użyto na wyłożenie jej
ścian bocznych?

4. Ulubioną rozrywką starożytnych Rzymian było oglądanie walk gladia-
torów. Gladiatorami byli przeważnie przestępcy skazani na śmierć. Jed-
nym z najpopularniejszych gladiatorów był Petroniusz Oktawiusz, któ-
ry otrzymał wolność po wygraniu ................. walk. (W miejsce kropek
wpisujemy działanie, którego wynikiem jest liczba 303). Co Ci mówi ta
liczba?

5. Zaznacz osie symetrii w poszczególnych literach słowa DYWIZJON.
6. W czasie II wojny światowej polscy matematycy RÓŻYCKI , ZYGAL-
SKI , REJEWSKI odkryli działanie niemieckiej maszyny szyfrującej ENIG-
MA. Przyczyniło się to do zakończenia II wojny światowej. Zadanie – jaki
procent wszystkich liter w wyrazie ENIGMA stanowią samogłoski?

7. Podaj dokładną datę zakończenia II wojny światowej, podkreśl w niej
liczby parzyste.

Historia zatoczyła koło

Następna część warsztatów miała charakter konkursowy (bo my – nauczy-
ciele lubimy czasem wcielić się w rolę uczniów). Podzieliłyśmy uczestników
zajęć na dwuosobowe drużyny. W tym celu przygotowałyśmy zaszyfrowane
dwuwyrazowe hasła. Każdy uczestnik otrzymał karteczkę z wyrażeniami alge-
braicznymi. Polecenie brzmiało: zredukuj i ułóż wyraz z podanych liter.

Oto przykład:
P + 6L + (L – 6A ) = 3Ł – (Ł + 4E) + 7E + 4(T + W) +W =
Odpowiedź: PŁETWAL
Pozostałe wyrazy to: błękitny, first, lady, szósty, zmysł, fobia, szkolna, homo,
sapiens, Brzeg, opolski, odmiana, rzeczowników, login, hasło . . .
Gdy wszyscy ułożyli wyrazy zaczęli szukać swojej „pary” i tak na przy-

kład „fobia” usiadła ze „szkolną”, „login” z „hasłem” . . . Każda para odczytała
swoje dwuwyrazowe hasło i omówiła jakiego przedmiotu dotyczy. Na pytanie:
„Z jakiej dziedziny nie pojawiło się hasło?” padła przerażająca odpowiedź:
„Z matematyki”. Ale przecież dzięki niej odnaleźliśmy rozwiązania! Zapropo-
nowane ćwiczenie można wykorzystać na lekcjach matematyki, przy temacie
„Redukcja wyrazów podobnych”. Zainteresowanych zachęcamy do lektury cza-
sopisma: „Matematyka w szkole” nr 34 s. 44–45.

Właściwy konkurs przeprowadzony podczas warsztatów został zatytułowa-
ny: Matematyka pomaga zdobywać wiedzę o społeczeństwie! Pary rozwiązywa-
ły wskazane przez nas zadania, zgłaszały rozwiązanie i trzy pierwsze druży-
ny, które otrzymały poprawne rozwiązanie otrzymywały po jednym punkcie.
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Emocje były ogromne. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody – upominki, ufun-
dowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego i Burmistrza Miasta Brzeg.

Poniżej prezentujemy zadania, które rozwiązywali uczestnicy konkursu.

Zadanie 1

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem stanowiącym unijne prawo.
W jej skład wchodzą ministrowie państw członkowskich. Decyzje w Radzie za-
padają zwykłą większością głosów, większością kwalifikowaną lub jednomyśl-
nie. Najczęściej stosowanym kryterium jest większość kwalifikowana. Każdy
członek Rady dysponuje głosem o innej wadze, na przykład Francja ma 10
głosów, a Finlandia tylko 3. Liczba wszystkich głosów w Radzie wynosi 87,
natomiast większość kwalifikowana to 62. Ile wyniosłaby większość kwalifiko-
wana, gdyby skład Rady został poszerzony o 12 nowych państw, które dyspo-
nowałyby 348 głosami?

Zadanie 2

Rozwiązując podane przykłady, dowiesz się, ile osób liczą główne instytu-
cje Unii Europejskiej.
- Rada Europejska – naczelny organ polityczny:

(
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)
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:
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2
5

)
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+ 3 · 22 =

- Rada Unii Europejskiej – główny organ decyzyjny:
(

√

2
2
3
:
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2
3

)

3

· 2 + 11 =

- Parlament Europejski – reprezentuje interesy społeczeństw:
(

5 · 3
√

2
)

3

·+2, 6 · 101 + 5 · 20 + 11 · 10 =

- Komisja Europejska – główny organ wykonawczy:
(

53 · 58

511 : 52

)

+ 2 =

- Europejski Trybunał Sprawiedliwości:
√

102 · 122

2
: 3 · 2−

√

169 =
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- Europejski Trybunał Obrachunkowy:

(

32
)3
· 35

310
· 32 =

Zadanie 3

Ombudsman to Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Urząd ten funkcjonuje
od 1995 roku, lecz oficjalną działalność rozpoczął w 1997r. w Strasburgu. Ka-
dencja Ombudsmana jest równoległa do kadencji Parlamentu Europejskiego.
Jak długo ona trwa dowiesz się rozwiązując równanie:

(x+ 2)(x− 2) = x+ (x− 1)2

Zadanie 4

Nadrzędnym celem ONZ – Organizacji Narodów Zjednoczonych – jest za-
pewnienie światowego pokoju, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie przyja-
znych stosunków między narodami, ochrona praw człowieka. ONZ została za-
łożona latem, 26 dnia pewnego miesiąca i pewnego roku. Rozwiązanie układu
równań da odpowiedź na pytanie o dokładną datę tego wydarzenia.

{

2x+ 1
5
y = 401

−
1

2
x+ 2y = 3893

.

Zadanie 5

Wszystkie oficjalne dokumenty Unii, sesje Parlamentu Europejskiego,
a nawet komisji, są tłumaczone na wszystkie oficjalne języki. Ile jest oficjalnych
języków UE? Odpowiedź przyniesie rozwiązanie poniższego zadania. Oblicz
wartość podanego wyrażenia algebraicznego dla x = 1.

5(3x2 − 4) + (1− 4x)2 + 11 + 4x2 − (2x− 3)2 + 5x =

Zadanie 6

Jurek miał monety 20 centowe i 50 centowe. Razem 10 euro. Czy monet
50 centowych mogło być 11? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 7

Jaką wysokość będzie miała wieża ułożona z 500 monet o nominale 10
centów, położonych jedna na drugiej? Wynik podaj w metrach. A 500 monet
po 10 centów ile to euro? (10 centów ma 1,5 mm grubości).
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Zadanie 8

Czekolada jest jednym z głównych produktów spożywczych eksportowa-
nych przez Belgię. Jednym z legendarnych wytwórców czekoladek jest firma
Neuhaus. W eleganckim sklepie tej firmy turystka kupiła piękne pudełko cze-
koladek za 350 franków belgijskich. Oblicz ile euro kosztowały czekoladki?

Zadanie 9

Jacek ma 10 euro, a Piotr 2 euro oraz 6 monet po 50 centów i pewną
ilość monet po 5 centów. Ile monet pięciocentowych musiałby mieć Piotr, aby
chłopcy mięli taką samą ilość pieniędzy?

Zadanie 10

Jonathan Swift (1667 – 1745), pisarz angielski irlandzkiego pochodzenia,
jest autorem przygodowej powieści „Podróże Guliwera”, która stała się bardzo
popularną lekturą wielu pokoleń młodzieży i dorosłych. A oto fragment tej
powieści:

Jakie było moje zdziwienie, gdym ujrzał osóbkę malutką,
ludzką, nie więcej jak sześć cali wysoką, z łukiem i strzałą w ręku
i z kołczanem na ramieniu!

Ile centymetrów mierzyła ta malutka osóbka?
(CAL – jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, oznaczenie: in,
1 cal = 1 in = 25,4 mm)

Zadanie 11

Matematycy posługują się w oznaczeniach wieelkości niewiadomych kla-
sycznym alfabetem greckim. Do greckiej litery epsilon nawiązuje symbol euro.
Które z przedstawionych poniżej dużych liter greckich mają oś lub środek
symetrii?

A B Γ E
α – alfa β – beta γ – gamma ε – epsilon

O Π Σ X
o – omikron π – pi σ – sigma χ – chi

Zadanie 12

Turysta przywiózł z wycieczki do Paryża miniaturkę wieży Eiffla, głównej
atrakcji turystycznej tego miasta, wykonaną w skali 1:2000. Jej wysokość wy-
nosiła 15 cm. Jaką wysokość ma ta wieża w rzeczywistości?
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Zadanie 13

Europejski Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów i 9 rzeczników
generalnych mianowanych przez rządy państw członkowskich na okres 6 lat.
Kadencja sędziego jednego z państw UE kończy się w 2004 roku. Ile razy od
2003 do 2041 roku zmieni to państwo w składzie Trybunału swojego sędziego?

Zadanie 14

Niemcy z 82 mln mieszkańców zajmują pod względem ludności pierwsze
miejsce wśród państw UE. W lutym 2000 roku bezrobocie w tym kraju wyno-
siło 8,4%. Odpowiedz:
a) Ilu mieszkańców Niemiec nie pracowało w 2000 roku?
b) Co który mieszkaniec pozostawał bez pracy?

Zadanie 15

W historii integrującej się Europy jest wiele ważnych umów, aktów praw-
nych. Poniżej wymienione są te o szczególnym znaczeniu. Rok, w którym zo-
stały podpisane, wskaże rozwiązanie przykładu przypisanego każdemu trakta-
towi.

- Traktat Paryski – powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
(EWWiS):

rok =
1804
2
+
2707
3
+
880
6

- Traktaty Rzymskie – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom):

rok = 24, 3 + 57 · 19− 0, 075 · 4 + 292 + 10

- Traktat z Maastricht – ustanowienie Unii Europejskiej:

rok = 26
10
19
:
21
57
+ 96 :

1
20

- Traktat Amsterdamski – reformy instytucji unijnych:

rok = 1 · 3 · 5 · 7 · 9 + 2 · 4 · 6 · 8 + 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6− 52

- Traktat Nicejski – deklaracja o przyjęciu nowych członków do UE:

rok = 152 + 348 + 272 + 732 − 30
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Nie zabrakło również zadań z oczywistej korelacji z fizyką i chemią, jednak
tu skupiłyśmy się na różnych sposobach rozwiązania tego samego zadania.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować i omówić własne pomysły.
Była to wspaniała wymiana doświadczeń!

Wyszukane przez nas zadania z korelacji matematyki z biologią i geografią
można wykorzystać w każdym momencie roku szkolnego i na każdym eta-
pie kształcenia (zastępstwa, lekcje przed feriami, klasy łączone). Poniżej za-
mieszczamy zadania „biologiczne”, a pochodzą one z czasopisma „Matematyka
w szkole” nr 4 (s. 35 – 36).

Pytania do treści:

1. Ile kilogramów ziemniaków zjada słoń z oliwskiego ZOO w ciągu dnia?
Ile to gramów? Ile to ton?

2. Ile ryżu zjada ten słoń w ciągu tygodnia?

3. Ile ważą warzywa i owoce zjadane przez słonia w ciągu 1 dnia?

4. Co waży więcej: zapas jabłek dla słonia na tydzień czy zapas buraków
na dwa tygodnie? O ile kilogramów?

5. Co waży więcej: zapas jabłek dla 12 słoni na tydzień czy zapas buraków
dla 3 słoni na dwa tygodnie? O ile kilogramów więcej?

6. Na ile dni wystarczy słoniowi 100 kg kapusty?
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7. Na ile dni wystarczy trzem słoniom tona marchwi?

8. Jaką część pożywienia dla słonia stanowi siano?

Podsumowanie

Jak wykorzystać korelację międzyprzedmiotową do promocji szkoły? Od-
powiedź na to pytanie rozpoczęłyśmy od omówienia działalności kółka „Zdolni
matematycy – Lubię matematykę” – projektu SNM i fundacji PZU, działające-
go w 2006 roku, które jedna z nas prowadziła. (Opis działalności koła w NiM nr
60.) Uczniowie w ramach tych zajęć przygotowali imprezę szkolną propagują-
cą matematykę – Gimnazjadę klas pierwszych. Zadania konkursowe dotyczyły
powiązania matematyki z różnymi przedmiotami. Wszyscy bawili się świetnie,
stąd kilka lat później zrodził się pomysł, aby imprezę powtórzyć, ale nie dla
klas pierwszych gimnazjum, tylko dla klas szóstych wszystkich brzeskich szkół
podstawowych. W ten sposób zapraszamy do siebie przyszłych uczniów gim-
nazjum, gwarantując im przeżycie czegoś ciekawego. Promujemy też brzeskie
Gimnazjum nr 3 w środowisku uczniowskim, ale i wśród nauczycieli. Intencją
naszą jest coroczne kontynuowanie imprezy, łącząc matematykę z co raz to in-
nym przedmiotem. W tym roku będzie to historia. Konkurs odbywa się około
14 marca, zatem zawsze wspominamy o liczbie π.
Z liczbą π związana jest również korelacja z językiem polskim – mnemo-

technika. Najczęściej uczniowie mają za zadanie ułożyć w domu opowiadanie
(a zdarzały się również wiersze), pisząc kolejne wyrazy według kolejnych cyfr
rozwinięcia liczby π. Na zebraniach z rodzicami dowiadujemy się potem, że
w tak postawione przed uczniem zadanie zaangażowana była cała rodzina.
Na zajęciach pokazałyśmy jak można uatrakcyjnić lekcje matematyki, jak

pomóc uczniowi nie „szufladkować” wiedzy. Warsztaty te, to nasz debiut w roli
prowadzących zajęcia dla nauczycieli. Jeśli ktoś chciałby się podzielić z nami
swoimi spostrzeżeniami, albo coś doradzić, prosimy o kontakt e-mailowy.

Autorki pracują w Publicznym Gimnazjum nr 3
w Brzegu

jkopij@op.pl, skow@op.pl
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XIX Krajowa Konferencja SNM

DOWODZENIE

Krystyna Dałek (Warszawa)

Dowodzenie i rozumowanie w szkole

Streszczenie

W artykule zajmuję się postrzeganiem nauczania dowodzenia w szkole w sytuacji

kolejnej nowej podstawy programowej, trudnościami z tym związanymi oraz rozróż-

nieniem między dowodzeniem a rozumowaniem.

Wprowadzenie do obecnej sytuacji

Podczas trwającej prawie 10 lat dyskusji na temat obowiązkowej matury
z matematyki, często padało pytanie/stwierdzenie – a po co im (nam) ta ma-
tematyka w szkole. Wystarczy to co jest w szkole podstawowej i gimnazjum,
a i tak jest tej matematyki za dużo. Wśród zwolenników obowiązkowej matury
z matematyki żelaznym argumentem było stwierdzenie, że matematyka uczy
rozumowania i logicznego myślenia, które potrzebne jest w życiu na każdym
kroku. Obecnie, mamy te dyskusje szczęśliwie za sobą i w Podstawie Progra-
mowej „rozumowanie i logiczne myślenie” są jednym z istotniejszych celów
nauczania. Ma to być uzasadnienie ważności matematyki, gdyż uznaje się, że
z logicznym myśleniem i rozumowaniem uczeń spotyka się przede wszystkim
na lekcjach matematyki. Jest to tylko pół prawda, gdyż rozumowanie logiczne
potrzebne jest w każdej sytuacji, ale prawdą jest, że dowodzenie występuje tyl-
ko na lekcjach matematyki. Tak więc, po latach wracamy do nauczania sztuki
dowodzenia.
Niestety, nie jest to łatwe. W latach minionych, przy silnym nauczaniu

algorytmicznym, dowodzenie stało się zbędnym balastem, zajmującym czas,
spychanym na bok. Doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie uczeń nie rozumie po
co są dowody, nie widzi potrzeby dowodzenia, a na zadania typu udowodnij,
że . . . reaguje alergicznie.
Przez lata, matematyka była postrzegana jako zbiór wzorów, prawd poda-

wanych przez nauczyciela, reguł, które należało wyćwiczyć, algorytmów, które
trzeba było w odpowiedniej sytuacji zastosować. O dowodzeniu a nawet o uza-
sadnianiu nikt nie myślał. Trzeba niestety przyznać, że doprowadziliśmy do
karykatury matematyki w szkole.
Odwrócenie tego typu myślenia i postawienie nowych wymagań w szkole

będzie bardzo trudne i będzie zależało od wielu czynników. Jeśli znowu na-
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uczanie dowodzenia będzie oparte w większości na zadaniach typu a) lub b)
będą nas spotykać przykre niespodzianki.

a) Udowodnij, że suma dwóch liczb nieparzystych jest parzysta.

b) Udowodnij, że środkowa trapezu równoramiennego opisanego na okręgu,
ma tę samą długość co ramię trapezu.

W pierwszym przypadku możemy się spotkać ze stwierdzeniem – a co tu jest do
zrobienia, przecież wiadomo, że tak jest : 5+7 = 12 i tak jest zawsze. Zresztą tak
napisane jest w podręczniku, więc o co tu jeszcze chodzi? W drugim przypadku
bardziej prawdopodobne jest ciężkie westchnie, wsparte stwierdzeniem – nic
nie rozumiem i w ogóle mnie to nie obchodzi.

Spotkałam się z sytuacją, gdzie 12–letni uczeń świetnie operujący własno-
ściami podzielności, na moją prośbę o podanie dowodu własności podzielności
przez 3 lub 9, najpierw nie zrozumiał mojego polecenia, potem, gdy zwyczaj-
nie zapytałam, czy może mi wyjaśnić dlaczego liczba jest podzielna przez 3,
jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3, odparł, że szkoda na to czasu, bo
wie, że tak jest, od swojej pani nauczycielki i zresztą wszystko, czego uczą się
na lekcjach zostało już dawno sprawdzone, więc nie ma sensu tego powtarzać.
Niewątpliwie było tu zastosowane przez tego ucznia pewne rozumowanie, na-
wet zupełnie racjonalne, ale nie było to rozumowanie matematyczne. Wydaje
mi się, że takie podejście i postrzeganie matematyki przez młodych ludzi jest
najgorszą pozostałością karykaturalnego algorytmicznego nauczania.

Tak więc sytuacja nauczyciela, chcącego wprowadzić do swojego nauczania
dowodzenie nie jest i nie będzie łatwa.

Dowód matematyczny i różne rodzaje dowodów w szkole

Czym jest w ogóle dowód? Można powtórzyć za Vikipedią:

Dowód w matematyce – wykazanie, że pewne zdanie jest prawdzi-
we. Każdy krok dowodu musi jasno wynikać z poprzednich lub być
przyjętym aksjomatem; rozumowanie nie spełniające tego warun-
ku nie jest dowodem. Udowodnione zdanie staje się twierdzeniem
danej teorii.

Są różne rodzaje dowodów. Przypomnijmy podstawowe, występujące w na-
uczaniu szkolnym.

1. Dowód wprost, polegający na przyjęciu założeń i bezpośrednim wykaza-
niu tezy (przykład zadania a).

2. Dowód nie wprost, polegający na zaprzeczeniu tezy i doprowadzeniu do
sprzeczności. Klasycznym przykładem szkolnym jest dowód niewymier-
ności

√

2.
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3. Dowód geometryczny, polegający na wykorzystywaniu własności geome-
trycznych (przykład zadania b).

4. Dowód konstruktywny, polegający na znalezieniu obiektu spełniającego
wymagane złożenia. Na przykład, aby udowodnić, że liczbę 100 można
przedstawić jako sumę dwóch liczb pierwszych, wystarczy przedstawić
100 = 7 + 93.

5. Dowód niekonstruktywny, gdzie dowodzimy, że szukany obiekt istnieje
(lub spełnia wymagane warunki), ale nie wskazujemy go explicite. Na
przykład aby udowodnić, że istnieje co najmniej jeden pierwiastek rze-
czywisty funkcji f(x) = 3x2 − x2 + 12x − 4, wykazujemy na podstawie
łatwej do sprawdzenia zależności : f(0) · f(1) < 0 oraz ciągłości funkcji
f(x).

Istnieją także dowody komputerowe w których wielość możliwości jest spraw-
dzana przez komputer (jak na przykład w problemie 4–ech barw), ale takimi
dowodami nie zajmujemy się w szkole. Należy też pamiętać, że nie wszyscy ma-
tematycy zgadzają się, że takie postępowanie jest dowodem, gdyż niemożliwe
jest prześledzenie każdego wykonanego kroku.

Na ogół w szkole mamy wiele przykładów dowodów, w których występuje
kilka podanych tu rozumowań, na przykład może być dowód geometryczny
wprost lub nie wprost.

Dowodzenie a rozumowanie na lekcjach matematyki

Wiele osób, także nauczycieli i nauczycieli akademickich, uważa, że ogół
uczniów nie jest w stanie pojąć czym jest dowód w matematyce , a co zatem
idzie usiłowanie przekonania ich do tego nie ma większego sensu. Uważam, że
jest to błędne przeświadczenie. Doprowadzenie większości uczniów do uznania,
że istotą w matematyce jest myślenie matematyczne czyli dedukcja matema-
tyczna, dowodzenie, a wzory są jedynie końcowym efektem jest całkowicie
możliwe. Zależy to jednak od oparcia nauczania matematyki od początku na
systematycznej matematycznej dedukcji.

Małe dziecko, od początku swoich działalności pyta „dlaczego – dlaczego
dzieje się tak i tak, dlaczego muszę to zrobić”. To samo należy robić na lek-
cjach matematyki. Nasze efekty w pokazaniu uczniom potrzeby dowodzenia
czyli rozumowania dedukcyjnego w matematyce będą zależały od umiejętno-
ści dostarczania uczniom różnych sytuacji i odpowiedniego stawiania im pytań
– już od samego początku ich szkolnej kariery.

Nauczyciel musi dobrze zdawać sobie sprawę z różnicy jaka jest między
„uzasadnianiem i argumentowaniem” a dowodzeniem. W szkole nie możemy
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zaczynać od dowodzenia- możemy natomiast od początku wdrażać uczniów do
poszukiwania uzasadnień i wynajdywania argumentów, chociażby częściowych.

Bardzo wiele dobrych sytuacji znajdujemy w geometrii – i to już tej naj-
prostszej. Oczywiście, styl „udowodnij , że” lepiej zastąpić pytaniami lub wy-
rażeniami typu – dlaczego tak jest, przekonaj mnie, że tak jest. Dlaczego pole
równoległoboku jest iloczynem długości podstawy przez wysokość, dlaczego
przekątne równoległoboku dzielą się na połowy, dlaczego przekątne rombu
przecinają się na połowy, pod kątem prostym? Można również postawić całko-
wicie otwarte pytanie, dając uczniom możliwość własnego odkrycia własności,
poprzez doświadczenie (na przykład jak zachowują się przekątne rombu?)

Wielu dobrych sytuacji dostarczają popularne już zajęcia z kartką papie-
ru. Najprostsze to wykonanie kwadratu i pytanie, dlaczego myślisz, że takie
zagięcie daje kwadrat? Mimo łatwości zdania, ważne jest, w jaki sposób uczeń
artykułuje swoje argumenty. Czy potrafi pokazać/wypowiedzieć drogę wyni-
kania?

Trudniejszym zadaniem jest uzasadnienie, przy budowaniu trójkąta rów-
nobocznego:

zginamy kartkę A4 na pół, wzdłuż dłuższej osi symetrii a następnie
przytrzymując jeden z wierzchołków ( rogów) kartki , drugi nakła-
damy na zaznaczoną zgięciem oś symetrii. Powstaje trójkąt pro-
stokątny. Ponownie zaginamy kartkę, tym razem, wzdłuż krótszego
boku powstałego trójkąta. Odcinając lub zaginając wystający trój-
kątny kawałek uzyskujemy trójkąt. Dlaczego jest on równoboczny?
Jakie są miary kątów pierwszego trójkąta prostokątnego? Jak się
ma mały, odcięty trójkącik do pozostałych?

Pytania są proste, ale znalezienie odpowiedzi nie. Dodatkowo łatwo wpaść w
pułapkę przyjmowania za argument wyjściowy tego co się chce dowieść (tu
jest 60◦, bo kartka w rogu równo zagina się na 3 części).

Oczywiście takie rozumowania można przeprowadzać z uczniami, którzy
mają już pewną podstawową wiedzę o trójkątach, symetrii, podobieństwie.

Podobnie wiele ciekawych rozumowań, uzyskuje się, przy konstruowaniu
innych figur z kartki papieru. Są to bardzo dobre zajęcia – uczniowie wykonują
proste czynności i stawianie pytań o uzasadnienie w sposób naturalny wynikają
z ich działań. Bardzo często są stawiane przez samych uczniów.

Wróćmy do przykładu a) z początku tego opracowania. W podanym „uza-
sadnieniu” pojawił się bardzo popularny błąd – przejście w rozumowaniu od
szczegółu do ogółu. Dobrze jest wtedy zapytać ucznia – a co będzie z innymi
przykładami? Czy możesz przewidzieć wszystkie przypadki? Jak uzasadnisz
sytuację, gdy nie wiesz, o jakie liczby chodzi? Czy widzisz jakieś wspólne ar-
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gumentowanie? Czasami pomocne jest zapytanie – a co, jeśli jedna z liczb,
albo obie są nieparzyste?

Często mamy do czynienia z sytuacją, że uczeń z uporem posługuje się
przykładami. Nie jest to tak całkowicie pozbawione sensu, gdyż w pewnym
momencie uczeń zaczyna dostrzegać prawidłowość - może nawet nie umieć
tego wyartykułować, ale dostrzega, widzi- i to już jest początek dowodu.

Przypomnijmy sobie dowody kamyczkowe.
Najpierw mamy jeden kamyczek: .

Potem bierzemy jeszcze 3 kamyczki: . Mamy 1 + 3 = 4, czyli kwadrat.

Potem dokładamy 5 kamyczków: .
Mamy 1 + 3 + 5 = 9, czyli znowu kwadrat.

Możemy tę sytuację powtarzać – na kamyczkach, dokładając kolejno nie-
parzystą liczbę kamieni. W pewnym momencie, jako efekt swojego działania,
układający zaczyna widzieć prawidłowość postępowania. W tym momencie
następuje oderwanie się od konkretu i można wprowadzić symbolikę wzoru:
suma liczb nieparzystych jest liczbą kwadratową.

Zadanie takie zapisane w postaci: ”udowodnij, że . . . ”, wymaga na przy-
kład indukcji i nie jest możliwe na poziomie elementarnym.

Na portalu www.nrich.maths.org.uk można znaleźć dla uczniów 8 – 12
lat wiele ciekawych i dobrych zadań, wspomagających sztukę argumentowania
i uzasadniania.

Oto jedno z nich.

Masz przed sobą do wyboru cztery liczby: 1, 3, 5, 7. Czy zdołasz,
biorąc dokładnie 10 takich liczb utworzyć przez dodawanie liczbę
37?

Zazwyczaj i mali uczniowie i dorośli postawieni przed tym problemem, zaczy-
nają od prób – próby nie przynoszą rozwiązania i wtedy w sposób natural-
ny zaczyna się poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego nie mogę znaleźć takiego
układu. Problem ten jest bardzo dobrym przykładem istotności argumentacji
i przekonuje uczniów bardziej, niż wszelkie naciski nauczyciela.

Innymi dobrymi przykładami są dwa bliźniacze przykłady.

• Wyobraź sobie, że istnieją tylko monety 2 i 5 złotowe. Ty i sprzedawca
nie macie żadnych innych. Czy każdą sumę można zapłacić tymi mone-
tami?

• A czy każdą sumę możesz zapłacić, jeśli Ty i sprzedawca macie jedynie
monety 3 i 5–ciozłotowe?

81



Krystyna Dałek

Nauczyciel, jeśli chce pomóc uczniom znaleźć odpowiedź i zrozumieć „drogę
dowodzenia” tego problemu w szerszym ujęciu, może postawić pytanie pomoc-
nicze: Czy można zapłacić każdą sumę dysponując tylko monetami na przykład
2 – 6–cio złotowymi?
Bardzo ważną częścią lekcji, przy takich przykładach jest dyskusja między

uczniami – sposób w jaki przekonują do swoich racji, dobór przykładów, język
jakim się posługują. Czasami, jak przy podanych powyżej przykładach, mogą
rozszerzyć podany problem na inne przypadki – czyli dostrzec występujące
analogie. Wtedy możemy już mówić o postępującym abstrahowaniu w myśle-
niu. Taki etap trudno jest uzyskać, jeśli pokazujemy uczniom nawet bardzo
ciekawe i ładne przykłady dowodów. Uczniowie mogą się nimi zachwycić, zro-
zumieć lub nawet nauczyć się pewnego sposobu postępowania w analogicznych
sytuacjach – ale będą to już uczniowie specjalnie zainteresowani matematyką.
Każdy nauczyciel orientuje się, że inaczej trzeba postępować z uczniem

biernym lub przeciętnym, którego chcemy zainteresować matematyką a zupeł-
nie inaczej z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Kilka ciekawych przykładów

A oto kilka ciekawych przykładów zadań (zagadek), które mogą być po-
mocne w nauce rozwijania i prowadzenia rozumowania i dowodzenia.

• Na papierze trójkątnym o boku 1 narysuj cztery kształty: trójkąt rów-
noboczny, romb, pięciokąt foremny, trapez równoramienny. Wszystkie
formy mają boki równe 1 (trapez ma podstawę równą dwa). Narysuj
„pociąg” z takich kształtów, biorąc dokładnie po dwa kształty każdego
rodzaju oraz przyjmując zasadę, że każdy następny „wagon” przylega
do poprzedniego tylko jedną ścianką. (Możesz wyciąć i traktować je jak
klocki). Oblicz, jaka będzie długość obwodu twojego „pociągu”. Zbu-
duj inny pociąg (też biorąc po dwa kształty). Jaka jest teraz długość
obwodu? Spróbuj jeszcze raz. Jak wyjaśnisz zauważoną prawidłowość?
Spróbuj rozszerzyć ten problem na inne ilości branych kształtów (na
przykład po trzy, albo jeszcze inaczej).

• Mamy tabelę 10 x10 ze 100 miejscami. Na miejscu 42 stoi pionek. Możesz
go przesuwać na inne pola stosując działania „razy 2” i „odjąć 5”. Czy
możesz przejść przez wszystkie pola w tabeli?

• Organizacja wysyła ciężarówkami pomoc dla potrzebujących . Każdy
ma otrzymać dokładnie 6 kg cukru. Cukier przysłano do załadowania
w workach 3 kg i 8 kg. Ile i jakich worków załadować, aby taką pomoc
otrzymało 300 osób. A 500 osób?

• Weź dwie zwykłe kostki i rzuć nimi. Teraz oblicz:
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a) iloczyn liczb wskazanych przez górne ścianki obu kostek,
b) iloczyn liczb wskazanych przez dolne ścianki obu kostek,
c) iloczyn liczby z górnej ścianki pierwszej kostki przez liczbę z dolnej
ścianki drugiej kostki,
d) iloczyn liczby z dolnej ścianki pierwszej kostki przez liczbę z górnej
ścianki drugiej kostki,
e) dodaj uzyskane wyniki i odejmij liczbę 9.
Zanotuj otrzymany wynik, rzuć ponownie kostkami i powtórz opisany
algorytm. Wyjaśnij matematycznie zaobserwowany algorytm.

• Czy można wyposadzkować posadzkę dowolnym czworokątem?

• Narysuj dowolny trójkąt i zaznacz w podstawie trójkąta punkt K bę-
dący środkiem podstawy. Przeprowadź przez punkt K, prostą dzieląca
pole tego trójkąta na połowy. A czy znajdziesz taką drugą prostą prze-
chodzącą przez K, która podzieli dzielącą obwód trójkąta na dwie równe
części? Spróbuj zrobić to samo jeśli punkt K będzie dowolnie zaznaczony.

• Sztywny pręt zamocowany w punktach A i B ma długość 24 cm. W lecie
pod wpływem słońca pręt wydłuża się o 2 cm. Zakładając, że powstaje
wtedy trójkąt równoramienny o sumie długości ramion 26, znajdź wyso-
kość tego trójkąta. Zanim zaczniesz obliczenia, postaw swoją hipotezę,
jakiej długości może być mniej więcej ta wysokość.

• Narysuj dowolny prostokąt ABCD, nie będący kwadratem (AB > BC).
Zaznacz dowolnie punkt P na boku AB i punkt S na boku równoległym
CD. Wykaż, że istnieje dokładnie jedno położenie punktu P i punktu S
takie, że APCS jest rombem.

• Udowodnij, że jeśli a2 + b2 jest liczbą będącą wielokrotnością trójki, to
obie liczby a i b muszą być podzielne przez 3 (a i b są liczbami natural-
nymi).

Podsumowanie

Jeśli chcemy, aby nasze lekcje rzeczywiście wykształciły w naszych uczniach
umiejętności argumentowania, rozumowania logicznego i wreszcie dowodzenia,
dobrze jest uporządkować sobie kolejne nasze cele.

• Po pierwsze zaczynamy od początku kształcenia.

• Naszym początkiem powinna być próba określenia u naszych uczniów
jakie jest ich pojęcie matematycznego dowodu, ich podejście i przekona-
nia o słuszności poszukiwania uzasadnień faktów, z którymi spotykają
się na lekcjach.

• Powinniśmy rozwijać u młodszych uczniów te czynniki, które wspoma-
gają konstruowanie dowodzenia czy po prostu argumentacji, takie jak
wspólna dyskusja i/lub symboliczna i wizualna reprezentacja.
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• Zwracać uwagę na to jak korzystają z już posiadanej wiedzy, czy potrafią
dostrzec analogie do wcześniejszych przykładów, czy potrafią dostrzegać
i konstruować uogólnienia (nawet, jeśli są one błędne).

• Mieć stale na celu kształtowanie umiejętności dowodzenia – tzn. na przy-
kład sprawdzać u uczniów klas starszych, na ile nasze wcześniejsze za-
biegi przyniosły zakładane przez nas efekty.

• Bardzo wskazane jest być w kontakcie z innymi nauczycielami w celu
dzielenia się doświadczeniami, zbieraniem dobrych zadań i działań. Po-
winniśmy stale poszukiwać dobrych wzorców.

• Należy zdawać sobie sprawę i akceptować, że rozumowanie nie zastępuje
dowodu, ale może być jego częścią i jest niezbędnym elementem kształ-
towania umiejętności dowodzenia.

• Musimy rozumieć i akceptować, że przeprowadzenie dowodu formalne-
go, nie musi być szczytowym osiągnięciem naszych uczniów i może udać
się jedynie z niewielką grupą uczniów. Daleko ważniejsze jest, aby zna-
komita większość wyszła z naszych rąk z przekonaniem o konieczności
przeprowadzania rozumowań, poszukiwania logicznych argumentów i to
nie tylko w odniesieniu do matematycznych problemów.
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XIX Krajowa Konferencja SNM

TI W NAUCZANIU MATEMATYKI

Henryk Kąkol, Katarzyna Parcia (Bielsko-Biała)

Technologia Informacyjna na egzaminie

maturalnym z matematyki

Streszczenie

Czy w polskiej szkole można na egzaminach używać kalkulatorów graficznych?

A może komputera? Oczywiście nie. Powstaje naturalne pytanie: dlaczego? Skoro

w większości krajów świata jest to dozwolone, a w wielu obowiązkowe.

1. Wstęp

Na całym świecie, także i w Polsce, rośnie świadomość podniesienia pozio-
mu wykształcenia matematycznego społeczeństw jako warunku koniecznego
szybkiego i dynamicznego rozwoju gospodarczego wszystkich państw. W pod-
niesieniu poziomu wykształcenia matematycznego, jak pokazują wyniki badań
naukowych w tym zakresie, dużą rolę może odegrać Technologia Informacyj-
na (TI). W Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, nauczyciele
matematyki jeszcze w małym zakresie wykorzystują TI w procesie nauczania
matematyki.

Z tego też powodu istnieje pilna konieczność zmiany w tym zakresie. Zmia-
ny te powinny iść dwukierunkowo:

• szkolenie i przekonywanie nauczycieli matematyki do stosowania TI na
lekcjach matematyki;

• przekonywanie twórców Podstawy Programowej, władz oświatowych
o korzyściach wynikających ze stosowania TI w procesie nauczania
i uczenia się matematyki, a także w trakcie egzaminów zewnętrznych
z matematyki.

Od szeregu lat na różnorodnych kursach, konferencjach pokazujemy, uczy-
my, przekonujemy nauczycieli matematyki o korzyściach stosowania Technolo-
gii Informacyjnej w procesie nauczania matematyki. Swoje przekonanie opiera-
my na wynikach badań naukowych, zarówno za granicą, jak i w Polsce. Mimo
korzyści, jakie wynikają ze stosowania TI w nauczaniu matematyki, w polskich
szkołach jeszcze rzadko można zobaczyć lekcje matematyki, na których wyko-
rzystywane są kalkulatory graficzne, programy komputerowe, Internet, czy też
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platforma e-learningowa. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak
odpowiednich zapisów w obowiązującej Podstawie programowej z matematyki,
nie mówiąc o zakazach używania kalkulatorów graficznych na maturze. Tym-
czasem, jak pokazują wycinkowe badania, uczniowie korzystający w uczeniu
się matematyki, choć nieobowiązkowo, z kalkulatorów graficznych, programów
komputerowych osiągają na maturze lepsze wyniki od pozostałych uczniów.
Z tego też powodu SNM prowadzi badania pokazujące zależność między

stosowaniem w nauczaniu matematyki Technologii Informacyjnej
a wynikami z matematyki na maturze.

2. Ogólne wyniki sondażu

Sondaż przeprowadzono w porozumieniu z Centralną Komisją Egzamina-
cyjną oraz przy pełnej aprobacie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polegał
na tym, że kilku nauczycieli – entuzjastów wykorzystywania TI na lekcjach
matematyki (deklarowali wykorzystywanie TI na swoich lekcjach matematy-
ki) zgodziło się, aby wyniki ich uczniów z egzaminu maturalnego przepro-
wadzonego w maju 2009 poddać pewnej analizie statystycznej i porównać je
z średnimi wynikami pozostałych uczniów na obszarze odpowiedniego okręgu
egzaminacyjnego.
Wyniki te otrzymaliśmy z czterech okręgów egzaminacyjnych dzięki osobi-

stemu zaangażowaniu się w ten eksperyment Dyrektorów odpowiednich OKE.
W ten sposób udało się zgromadzić wyniki uczniów z 7 klas. Dane te zostały
zebrane w tabelach 1 i 2 odpowiednio dla poziomu podstawowego i rozszerzo-
nego oraz zilustrowane na wykresach 1 i 2.
Klasy biorące udział w sondażu, w których na lekcjach matematyki nauczy-

ciele wykorzystywali TI, będziemy w dalszej części artykułu nazywać klasami
TI.

2.1. Poziom podstawowy

Tabela 1. i Wykres 1. ilustrują średnie wyniki matury z matematyki
w maju 2009 na poziomie podstawowym, uzyskane na obszarze 4 okręgów
egzaminacyjnych.

Tab. 1
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Rys. 1

Analiza tabeli i wykresu pozwala zauważyć, że uczniowie uczeni mate-
matyki z wykorzystaniem TI, którzy zdawali maturę na poziomie podstawo-
wym i brali udział w sondażu, w każdym z czterech okręgów egzaminacyjnych
objętych naszym badaniem, osiągnęli wyniki wyższe niż uczniowie nauczani
w sposób tradycyjny (tj. bez stosowania nowoczesnych technologii). Bardziej
szczegółowe omówienie tych wyników będzie przeprowadzone w punkcie 3.

2.2. Poziom rozszerzony

Tabela 2. i Wykres 2. ilustrują średnie wyniki matury z matematyki
w maju 2009 na poziomie rozszerzonym, uzyskane na obszarze 4 okręgów eg-
zaminacyjnych.

Tab. 2

Rys. 2
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Analiza tabeli i wykresu pokazują, że w tym przypadku uczniowie z klas
TI, którzy zdawali maturę na poziomie rozszerzonym osiągnęli na niej wyniki
co najmniej tak samo dobre, jak uczniowie nauczani w sposób tradycyjny,
a w przypadku uczniów z OKE Kraków istotnie wyższe. Minimalnie niższy
wynik uczniów z klas TI można dostrzec jedynie w okręgu warszawskim.
Tak więc z powyższych ogólnych wyników matury z matematyki wynika,

że uczniowie nauczani matematyki z wykorzystaniem TI, którzy brali udział
w sondażu, osiągnęli na maturze wyniki co najmniej tak samo dobre, jak
rówieśnicy uczeni w sposób tradycyjny, a niejednokrotnie znacząco wyższe.
Zależność taka prawdziwa jest zarówno dla uczniów, którzy zdawali maturę
w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Oczywistym jest, że na podstawie wyników tego sondażu, który miał cha-

rakter pilotażowy i obejmował stosunkowo niewielką – jak na badania staty-
styczne – grupę uczniów nauczanych z wykorzystaniem TI, nie sposób wycią-
gać kategorycznych wniosków. Tym bardziej, że próbka klas TI nie została
wybrana w sposób losowy, lecz ukształtowała się na podstawie zgłoszeń na-
uczycieli, którzy z własnej woli chcieli wziąć udział w tym sondażu. Już to,
może świadczyć o ich ponadprzeciętnym zaangażowaniu zawodowym, co praw-
dopodobnie przekłada się również na bardzo dobre efekty ich pracy.

3. Wyniki sondażu z poszczególnych zadań

3.1. Poziom podstawowy

Poniższy wykres (rys. 3) przedstawia średnie wyniki matury z matema-
tyki na poziomie podstawowym z uwzględnieniem podziału na poszczególne
zadania1.

Rys. 3

1Średnia z czterech okręgów została policzona, jako średnia z poszczególnych okręgów
(przy dużej liczbie elementów popełniony błąd nie jest duży).
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Aby zinterpretować wyniki widoczne na powyższym diagramie sięgnęli-
śmy do narzędzi stosowanych powszechnie w interpretacji danych uzyskanych
z egzaminów zewnętrznych, a mianowicie do wskaźnika łatwości zadania. Na
podstawie danych uzyskanych z czterech OKE oraz sprawozdania z matury
2009 zamieszczonego na stronie internetowej
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Wyniki 09/raport matura 2009.pdf
dokonaliśmy porównania wskaźników łatwości poszczególnych zadań w wy-
różnionych dwóch grupach. Tabela 3. ilustruje wskaźniki łatwości zadań za
poszczególne zadania na poziomie podstawowym.

Tab. 3

Tabela 4. ilustruje porównanie zadań ze względu na interpretacje wskaźnika
łatwości na poziomie podstawowym.

Tab. 4

W tabeli 4. zestawiliśmy poziom wykonania zadań w obu wyróżnionych
grupach uczniów piszących maturę z matematyki na poziomie podstawowym,
ze względu na interpretacje wskaźnika łatwości zadań.
Bardziej szczegółowa analiza danych zamieszczonych w tabelach 3 i 4 po-

zwoliła wyodrębnić grupy zadań, które okazały się łatwiejsze, znacząco łatwiej-
sze, trudniejsze, znacząco trudniejsze oraz w zbliżonym stopniu łatwe dla obu
grup uczniów 2 oraz dokonać ich charakterystyki ze względu na tematykę do
której można zaliczyć zadanie. Tabela 5. pokazuje podział zadań ze względu

2Przez określenia: zadanie jest znacząco łatwiejsze/znacząco trudniejsze rozumiem, że
wyniki mieszą się w różnych grupach ze względu na interpretację wskaźnika łatwości zada-
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na różnice w poziomie trudności pomiędzy klasami TI, a pozostałymi uczniami
na poziomie podstawowym.

Tab. 5

Powyższa tabele pozwala zauważyć pewne prawidłowości.

• Uczniowie z klas, w których w tok nauczania matematyki wpleciona była
technologia informacyjna lepiej wykonywali wszystkie polecenia dotyczą-
ce tematyki funkcji (funkcja kwadratowa, wielomiany, własności funkcji,
ciągi, równania liniowe). Narzędzia TI umożliwiają szybkie i łatwe ryso-
wanie wykresów funkcji, praktycznie nie wymagając od ucznia wysiłku
intelektualnego a jedynie zastosowania odpowiedniego polecenia progra-
mu komputerowego czy kalkulatora graficznego. Na maturze uczniowie
nie mieli do dyspozycji tych narzędzi, a jednak uczniowie przyzwycza-
jeni do używania TI uzyskali wyniki lepsze niż ich rówieśnicy nauczani
w sposób tradycyjny. Może to świadczyć o tym, że używanie nowocze-
snych technologii do wizualizacji zagadnień związanych z funkcjami nie
tylko nie obniża umiejętności rozwiązywania tradycyjnych zadań z tego
zakresu, a dodatkowo - jak wskazują przeprowadzone badania nauko-
we – wpływa na rozwój różnych aktywności matematyczne takich jak

nia wyróżnioną w tabeli 4. rozumiemy, że zadanie się nieznacznie łatwiejsze/ nieznacznie
trudniejsze, jeżeli wskaźnik łatwości mieści się w tej samej grupie, ale różni się co najmniej
o 0,1.
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wnioskowanie empiryczne, algorytmizowanie, dedukcja, wyrażanie wła-
snej myśli matematycznej uczniów (Herma 2004) oraz pozwala uaktyw-
nić indywidualne strategie uczniów podczas rozwiązywania zadań mate-
matycznych dotyczących tematyki funkcji (Juskowiak 2004)..

• Zadania dotyczące geometrii (stereometrii, planimetrii, geometrii anali-
tycznej) były przez uczniów nauczanych z wykorzystaniem TI napisane
co najmniej tak samo dobrze jak przez pozostałych uczniów. Niestety
nie dysponujemy szczegółowymi informacjami, w jakim stopniu i czy
w ogóle do ilustracji zagadnień związanych z geometrią stosowane by-
ły przez nauczycieli programy komputerowe. Badania naukowe pokazu-
ją, że programy z grupy DGS (Dynamic Geometry System) wplecione
w proces nauczania geometrii przynoszą wspaniałe rezultaty. W związku
z tym spodziewaliśmy się bardzo dobrych wyników uczniów z klas TI
w zadaniach z geometrii i zaprezentowane powyżej wyniki matury są
pod tym względem dla nas zaskakujące.

• Grupa badanych uczniów nauczanych z TI nieznacznie gorzej napisała
tylko jedno zadanie, było to zadanie o tematyce związanej ze statystyką
opisową i rachunkiem prawdopodobieństwa. W tym przypadku również
mamy zbyt mało danych, aby próbować wytłumaczyć ten wynik.

3.2 Poziom rozszerzony

Poniższy wykres przedstawia średnie wyniki matury z matematyki na po-
ziomie rozszerzonym z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania.

Rys. 4
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Aby zinterpretować wyniki zilustrowane na rysunku 4., podobnie jak dla
poziomu podstawowego uwzględniliśmy wskaźnik łatwości zadania oraz jego
interpretację. W ten sposób uzyskaliśmy odpowiednio tabele 6. i 7.

Tab. 6

Tab. 7

W tabeli 7 zadania zostały podzielone ze względu na stopień trudności
w obu badanych grupach, ujawniły się tutaj zadania, które okazały się ła-
twiejsze dla uczniów nauczanych z wykorzystaniem TI. W tabeli 8 zestawiono
numery tych zadań oraz ich charakterystykę ze względu na dział matematyki
szkolnej którego dotyczą. Zadania z zestawu rozszerzonego najczęściej trud-
no przyporządkować do jednego działu matematyki szkolnej, dlatego oprócz
działu który uznaliśmy za dominujący w danym zadaniu, w nawiasie została
podana tematyka, której znajomością uczniowie również musieli się w danym
zadaniu wykazać.
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Tab. 8

Na podstawie tej analizy można powiedzieć, że uczniowie nauczani mate-
matyki z wykorzystaniem TI, którzy w maju 2009 pisali maturę na poziomie
rozszerzonym napisali ją lepiej niż pozostali uczniowie. Trudno doszukać się
tutaj jakiś prawidłowości dotyczących tego, jakie działy matematyki okazały
się dla nich łatwiejsze, a więc także trudno snuć hipotezy czy TI mogła się do
tego stanu rzeczy przyczynić.

4. Podsumowanie

Wyniki uzyskane w opisywanym sondażu pozwalają stwierdzić, że ucznio-
wie, którym w procesie uczenia się matematyki w liceum towarzyszyła techno-
logia informacyjna uzyskali na maturze wyniki na ogół lepsze od pozostałych
uczniów. Prawidłowość ta prawdziwa jest zarówno dla uczniów, którzy pisali
maturę na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
W sposób naturalny pojawiają się tutaj pytania: dlaczego tak jest? Czy do

tego stanu rzeczy przyczyniła się TI obecna na lekcjach matematyki czy też
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jakieś inne zmienne? A jeśli TI, to w jaki sposób? Na podstawie przeprowa-
dzonego sondażu trudno odpowiedzieć na tak sformułowane pytania, ponieważ
posiadamy zbyt mało danych. Nie wiemy w jakim zakresie, przy jakich zagad-
nieniach i w jaki sposób stosowano narzędzia TI, nie mamy również informacji
jakie zaangażowanie uczniów i nauczycieli towarzyszyło temu procesowi.

Hipotezy i przypuszczenia, które nasuwają się w trakcie analizy tego ma-
teriału statystycznego wynikają bardziej ze znajomości badań naukowych do-
tyczących wykorzystania TI na lekcjach matematyki i lektury literatury do-
tyczącej tego tematu. Badania te prowadzone od kilkunastu lat pokazują
w szczególności wpływ nowoczesnych środków technicznych na rozwijanie nie-
których aktywności matematycznych uczniów (Herma, 2004), w tym aktyw-
ności twórczej (Duda, 2008), a także ich rolę w procesie ksztaltowania pojęć
matematycznych (Kutzler, 2000), (Wadoń-Kasprzak, 2008), w procesie rozwi-
jania u uczniów umiejętności prowadzenia rozumowań w stylu matematycznym
(Parcia 2004) oraz w pozalekcyjnej pracy ucznia (Wojtuś 2008). Nieodłącznym
i chyba najważniejszym elementem procesu nauczania matematyki jest rozwią-
zywanie zadań, badania pokazują, że także w tym zakresie TI ma olbrzymie
znaczenie zarówno podczas samodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów
(Kąkol, Ratusiński, 2004), (Juskowiak 2004) jak i w procesie nauczania roz-
wiązywania zadań matematycznych (Demana, 1990). Trudno nie wspomnieć
także o nieocenionej roli tych środków w zakresie wizualizacji. Poglądowość
w kształceniu przyjęła rangę zasady nauczania. Komputer jest w stanie nie
tylko efektywnie zastąpić tradycyjne środki upoglądowiające, ale wzbogacić je
o nowe, nieznane dotąd możliwości (Rybak, WWW), dzięki czemu matematy-
ka może stawać się lepiej rozumiana a przez to bardziej przyjazna dla uczniów.
Stosowanie TI na lekcjach matematyki prowadzi także do kształtowania nawy-
ków intelektualnych uczniów, a nawet do kształtowania się określonych postaw
uczniów tak w ich poznawczo – behawioralnym jak i emocjonalno – motywacyj-
nym zakresie (Parcia 2005). Ze stosowaniem TI w procesie nauczania, w tym
także w procesie nauczania matematyki wiąże się wiele trudności, o których
piszą m.in. Pawlak (2005) oraz Pająk (2003), dlatego tak wielu nauczycieli od-
czuwa strach i wyraża opór wobec włączenia nowoczesnych środków w proces
nauczania. Dobrze uczyć z wykorzystaniem TI nie jest łatwo, oprócz odpowied-
niej wiedzy matematycznej i dydaktycznej nauczyciel musi mieć świadomość
wad i zalet tych narzędzi, a to wymaga od niego ustawicznego kształcenia się.

F. Demana i B. Waits, na podstawie swoich doświadczeń w pracy z nowo-
czesnymi technologiami zauważyli, że ich stosowanie na lekcjach matematyki
przynosi dodatkowe korzyści, przede wszystkim użycie TI pozwala: stosować
bardziej ogólne metody, rozwiązywać problemy nie mające dokładnych roz-
wiązań (a praktyczne zastosowania matematyki są właśnie tego typu proble-
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mami), a także rozwiązywać problemy, które środkami papier – ołówek nie są
możliwe do rozwiązywania w szkole. Komputery i kalkulatory graficzne po-
wodują także zmiany w sposobie nauczania i w sposobie w jaki uczniowie się
uczą. Przede wszystkim przenosi się ciężar z opanowywania rachunków i al-
gorytmów na rozwijanie aktywności matematycznych takich jak: krytycyzm
myślenia czy umiejętność rozwiązywania problemów, co jest zgodne z ideą
A. Z. Krygowskiej uczenia przez matematykę. Wydaje się więc zasadne stwier-
dzenie, że komputery wprowadzając zupełnie nowe możliwości mogą zmieniać
matematykę, a przede wszystkim jej nauczanie.

Uważamy, że formułowanie ogólnych wniosków, na podstawie tych ma-
teriałów byłoby obarczone zbyt dużym błędem, ze względu na wspomniany
już brak wielu istotnych informacji. Tym niemniej sondaż ujawnił interesują-
cy stan rzeczy, który wydaje nam się wart bardziej szczegółowego badania
z uwzględnieniem tych czynników, do których teraz nie mieliśmy dostępu.
Z tego powodu w niedalekiej przyszłości planowane są bardziej dokładne
i o większym zasięgu badania w tym zakresie. Chcemy wdrożyć Projekt, który
– mamy nadzieję – pokaże interesujące wyniki i pozwoli ustalić ich przyczyny.

Cele projektu

Celem projektu jest pokazanie korzyści wynikających ze stosowania kal-
kulatorów graficznych, jako najprostszego elementu TI, w procesie nauczania
i uczenia się matematyki. W szczególności:

• przekonanie zarówno nauczycieli matematyki, jak i uczniów, do wyko-
rzystania kalkulatorów graficznych w procesie rozwiązywania matema-
tycznych problemów;

• pokazanie korzyści ze stosowania tego środka w rozwiązywaniu zadań
matematycznych (kalkulator graficzny nie tylko pomaga w rozwiązywa-
niu zadań, ale także pokazuje dodatkowo cały szereg własności pojęć
matematycznych związanych z rozwiązywanym zadaniem);

• przyzwyczajanie nauczycieli i uczniów do obserwacji, analizy obrazów
pojawiających się w oknie kalkulatora graficznego, stawiania i formuło-
wania hipotez matematycznych, także konieczności ich dowodzenia (jed-
na z najważniejszych aktywności matematycznych, występująca nie tylko
na lekcjach matematyki, ale także w dorosłym życiu człowieka);

• uzasadnienie, że umożliwienie uczniom korzystania z kalkulatorów gra-
ficznych w trakcie zdawania egzaminu maturalnego z matematyki, nie
wpłynie ujemnie na możliwość sprawdzenia u uczniów odpowiednich wia-
domości, sprawności i umiejętności z matematyki, ale dodatkowo pokaże
jakimi matematycznymi aktywnościami uczeń dysponuje.
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Grupy docelowe

Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą wybrani uczniowie i nauczycie-
le matematyki z całej Polski (po kilku nauczycieli z każdego województwa
i ich uczniowie). Szkoły do badań zostaną wybrane w sposób losowy. Odbior-
cami pośrednimi będą wszyscy nauczyciele matematyki, którzy poznają wyniki
przeprowadzonego eksperymentu z opublikowanego raportu, a także dowiedzą
się o tych wynikach na różnorodnych spotkaniach i konferencjach.

Okres realizacji projektu

• Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu luty 2011 rok.

• Planowany termin zakończenia projektu grudzień 2012 rok.

Opis działań

Projekt będzie kierowany przez zespół składający się z członków SNM, bę-
dących uczestnikami ogólnopolskiego seminarium ”Wykorzystanie TI w trak-
cie uczenia się i nauczania matematyki” (www.up.krakow.pl/mat) oraz dok-
torantów - wychowanków tego seminarium. Do udziału w projekcie zostanie
wybranych po 8 klas ze szkół ponadgimnazjalnych z każdego województwa (w
4. z nich będą prowadzone badania, pozostałe będą klasami kontrolnymi). We
wszystkich klasach na początku badań przeprowadzone zostaną sprawdziany
z matematyki. Wybrani do badań nauczyciele będą przeszkoleni w zakresie
obsługi kalkulatorów graficznych oraz ich wykorzystaniu w procesie rozwią-
zywania zadań, a także nauczeni pracy na platformie e-learningowej. Szkoły,
których nauczyciele będą brali udział w badaniach, otrzymają pracownie kal-
kulatorowe. Nauczyciele w klasach eksperymentalnych przeprowadzą szkolenie
z uczniami z zakresu obsługi kalkulatorów graficznych w wymiarze 4 dodat-
kowych godzin lekcyjnych, a na lekcjach matematyki będą wykorzystywali
kalkulatory graficzne w procesie rozwiązywania zadań w oparciu o specjalnie
przygotowane zadania, zamieszczone w wydanym zbiorze zadań, a także za-
mieszczane systematycznie na platformie e-learningowej, specjalnie stworzonej
na potrzeby badań (http://snm.edu.pl/projektkalkulatory).

Codzienna praca zespołu kierującego projektem z nauczycielami biorący-
mi udział w badaniach odbywać się będzie na platformie e-learningowej oraz
na specjalnie organizowanych konferencjach (3 konferencje), na których będą
omawiane i analizowane efekty pracy z uczniami. Na konferencjach tych zosta-
ną przygotowane zadania do sprawdzianu kontrolnego (specjalne karty pracy
i odpowiedzi, punktacja zadań), który zostanie przeprowadzony w klasach eks-
perymentalnych.

Po przeprowadzonych w poszczególnych szkołach sprawdzianach zostaną
przygotowane przez nauczyciela raporty, które zostaną zreferowane na ostat-
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niej podsumowującej konferencji. Wszystkie prace uczniów (zarówno z klas
eksperymentalnych, jak i kontrolnych) zostaną zgromadzone w SNM i podda-
ne zostaną specjalnej analizie jakościowej.
Biorący udział w badaniach uczniowie będą zdawali egzamin maturalny

w tradycyjnej formie (w obecnej chwili obowiązuje zakaz używania kalkulato-
rów graficznych na maturze). Wyniki tych uczniów (otrzymane z OKE) będą
porównane z wynikami uzyskanymi w klasach kontrolnych i wraz z wynikami
sprawdzianu wstępnego poddane zostaną analizie ilościowej z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi statystycznych.
Na podstawie raportów nauczycieli, wyników analizy jakościowej i ilościo-

wej zostanie opracowany i wydany końcowy raport pokazujący przebieg i wy-
niki przeprowadzonego eksperymentu.
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Elementy algorytmiki na kalkulatorze

graficznym TI 83 plus

Streszczenie

Elementy algorytmów pojawiają się już w szkole podstawowej na lekcjach infor-
matyki, jak również matematyki [5], gdzie nauczyciel wykorzystuje między innymi
program Logo. Nowa podstawa programowa mówi, że na III etapie edukacyjnym do-
puszcza się wprowadzenie języków programowania, takich jak Logo lub Pascal, które
mają duże walory edukacyjne i mogą służyć kształtowaniu pojęć informatycznych
[1]. Wiele podręczników do informatyki (dostosowanych do obecnej podstawy progra-
mowej) korzysta również z programu Eli. Z tym programem jak i jemu podobnymi
wiążą się dwa pojęcia: „algorytm” oraz „program”. Używając nie tylko programów
komputerowych, ale również kalkulatorów graficznych możemy kształtować pojęcia
informatyczne, o których mówi nowa podstawa programowa oraz pojęcia matema-
tyczne.

Algorytm to pojęcie używane zarówno przez matematyków, jak i przez in-
formatyków. Według encyklopedii matematycznej algorytm jest zbiorem okre-
ślonych reguł postępowania, które zgodnie z ustalonym porządkiem umożliwiają

rozwiązanie danego zadania. Powinna go cechować uniwersalność, tzn. moż-

liwość stosowania danego algorytmu do rozwiązania pewnej klasy problemów,

oraz powinien być precyzyjny, aby posługiwanie się nim polegało na automa-

tycznym wykonywaniu instrukcji [2, s. 4]. Natomiast w słowniku encyklope-
dycznym z informatyki można przeczytać, że algorytm komputerowy prowadzi
od danych wejściowych do danych wyjściowych w skończonej liczbie kroków

dających się przełożyć na operacje maszynowe, przy czym w trakcie działania

algorytmu mogą napływać dodatkowe dane wejściowe [3, s. 29].
M. M. Sysło pisze, że można przyjąć, że algorytm opisuje krok po kroku

rozwiązanie postawionego problemu lub sposób osiągnięcia jakiegoś celu.
Zwraca również uwagę na sposób opisania algorytmu jako listy kroków, sche-
matu blokowego, języka lub pseudo języka programowania [4, s. 20].
Program jest zbiorem linii poleceń pisanych w określonym języku pro-

gramowania. Każda linijka może zawierać jedną lub więcej instrukcji, które
kalkulator TI 83 plus wykonuje w kolejności w jakiej zostały wprowadzone.
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Liczbę i rozmiar programów ogranicza wyłącznie rozmiar dostępnej pamięci

[6, s. 16 – 4].
Korzystając z narzędzi informatycznych możemy kształtować pojęcia ma-

tematyczne. Uczestnikom warsztatów zaproponowałam przykład wykonania
materiałów przez uczniów na kole matematycznym, a następnie wykorzystanie
ich podczas lekcji powtórzeniowej z matematyki na temat pól figur płaskich.
Oto przykładowy scenariusz zajęć pozalekcyjnych koncentrujący się na za-

gadnieniach obliczania pól wielokątów.

Temat: Pola wielokątów z kalkulatorem graficznym

Cele lekcji

Celem zajęć jest stworzenie programu, który umożliwiłby obliczanie
pola dowolnego wielokąta (z wymienionych: trójkąt, trapez, romb,
równoległobok, prostokąt, kwadrat), który zostanie wykorzystany na lek-
cji matematyki.
W wyniku lekcji:
uczeń zna:

• pojęcia: algorytm, algorytm liniowy, schemat blokowy, program, język
programowania;

• niezbędne komendy języka programowania dla kalkulatora TI 83 plus
takie jak: :ClrHome, :Disp, :Input, :Menu, :Lab, :prgm, :Stop.

uczeń rozumie:

• znaczenie pojęć: algorytm, algorytm liniowy, schemat blokowy, program,
język programowania;

• schemat rysowania algorytmu blokowego;

• schemat pisania programu;

• wprowadzane komendy potrzebne do napisania programu.

uczeń potrafi:

• rozłożyć problem na mniejsze problemy;

• naszkicować algorytm liniowy blokowy na prostym przykładzie;

• napisać prosty program na kalkulatorze TI 83 plus.

Formy pracy: indywidualna z elementami pracy zbiorowej.
Metody pracy: wykład, pogadanka, poszukująca, prezentacja.
Środki dydaktyczne: kalkulator TI 83 plus, karta pracy (załącznik nr 1).
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Przebieg zajęć

Na początku zajęć przedstawiamy uczniom cel pracy podczas lekcji. Następ-
nie objaśniamy nowe pojęcia (algorytm, algorytm liniowy, schemat blokowy,
program i język programowania), czyli wprowadzamy uczniów w terminologię
używaną podczas rozwiązania postawionego przed nimi problemu.
Pierwszym krokiem do stworzenia programu będącego rozwiązaniem zada-

nia jest przemyślenie algorytmu działań. W tym celu problem podzielony musi
być na mniejsze zadania, takie jak: napisanie programu liczącego pole trójką-
ta, stworzenie programów liczących pola pozostałych wielokątów, a następnie
połączenie tych programów w jeden.
Szkicujemy algorytm blokowy na pole trójkąta (algorytm trójkąta).

Pokazujemy uczniom jak uruchomić aplikacje do pisania programów oraz
jak wprowadzamy znaki.

• Po włączeniu kalkulatora korzystając z klawisza PRGM przechodzimy
do aplikacji tworzenia programów.

• Przed każdym znakiem alfabetu należy przycisnąć klawisz ALPHA lub
przed rozpoczęciem wprowadzania łańcucha znaków alfabetycznych na-
leży zablokować klawiaturę wprowadzania tych znaków poprzez 2nd,
a następnie ALPHA.
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Rys. 1. Szkic wyglądu kalkulatora [6]

• Postępujemy według instrukcji, aby utworzyć nowy program: PRGM, na-
stępnie używając strzałek NEW zatwierdzamy klawiszem ENTER. Na
ekranie pojawi sięName=, gdzie należy wprowadzić nazwę pliku - tylko
w tym miejscu klawiatura alfabetyczna jest automatycznie włączona.

• Wyjść z trybu wprowadzania kodu programu możemy po wciśnięciu kom-
binacji klawiszy 2nd oraz QUIT.

Wspólnie z uczniami piszemy pierwszy program (liczący pole trójkąta)
analizując każdą wprowadzoną komendę.

102



Elementy algorytmiki na kalkulatorze graficznym TI 83 plus

Tab. 1. Kod programu liczącego pole trójkąta (Metoda wprowadzania)1

Warto poświęcić więcej czasu i uwagi na zadbanie o komentarze. Kiedyś
usłyszałam takie sformułowanie: jak nauczyciel tak się nauczy, to tak będzie
uczył oddaje ono zasadność takiego postępowania. Doświadczenie z pierw-
szymi wersjami oprogramowania pokazuje, że brak komentarzy nie wpływa
istotnie na funkcjonalność programu lecz znacznie obniża komunikatywność.
Uczniowie pracując na kolejnych wersjach programu czasami mieli problemy i
mylili znaczenie oznaczeń mimo, że wzór był podany.

1Metoda wprowadzania instrukcji podana jest dla modelu kalkulatora graficznego TI 83

plus. Natomiast dla kalkulatora typu TI 83 może się ona nieznacznie różnić.
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W następnej części zajęć w analogiczny sposób możemy napisać program
liczący pole trapezu. Szkicujemy algorytm blokowy na pole trapezu (algorytm
trapezu).

Prosimy uczniów, aby poszukali różnic pomiędzy kodem nowego programu,
a stworzonego już programu na pole trójkąta. Ponieważ różnice między tymi
dwoma programami są niewielkie, dobrym rozwiązaniem byłoby kopiowanie
kodu jakie daje kalkulator TI 83 plus.
Kopiowanie kodu istniejącego programu odbywa się według następującego

schematu. Po utworzeniu nowego programu naciskamy klawisz 2nd oraz RLC,
następnie PRGM i strzałkami przechodzimy do EXEC, kolejno szukamy nazwy
programu, którego kod chcemy skopiować i zatwierdzamy dwukrotnie klawi-
szem ENTER.
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Tab. 2. Kod programu liczącego pole trapezu

W analogiczny sposób możemy napisać program liczący pole rombu ko-
rzystając z możliwości kopiowania kodu istniejącego programu. Szkicujemy
algorytm blokowy na pole rombu (algorytm rombu).
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Modyfikujemy program liczący pole trójkąta w taki sposób by liczył pole
rombu.

Tab. 3. Kod programu liczącego pole rombu
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Analogicznie możemy wykonać programy, które będą liczyły pola pozosta-
łych wielokątów (kwadratu, prostokąta, równoległoboku). Dobór wielokątów i
metody obliczania pola zależy od inwencji nauczyciela oraz zadań jakie zostaną
postawione przed uczniami na lekcji matematyki.
W dalszych rozważaniach będę wykorzystywała tylko programy na pole

trójkąta, trapezu i rombu.
Szkicujemy algorytm blokowy, który umożliwi obliczanie pola dowolnego

wielokąta (trójkąta, trapezu, rombu) (algorytm całego).

Sposób połączenia programów w jeden ilustruje tabela komend poniżej.

Tab. 4. Kod programu

Prosimy uczniów o skopiowanie programów na pozostałe kalkulatory, które
będą wykorzystywane podczas lekcji matematyki.
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W efekcie otrzymaliśmy program, który jest na tyle uniwersalny, że uczeń
może szybko dobrać właściwą metodę obliczenia pola wskazanego wielokąta.
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Załącznik nr 1 – karta pracy ucznia

Metoda wprowadzenia2

Autorka jest nauczycielką w SP im. H. Kołłątaja w Wieszczętach.

Jest członkiem Grupy roboczej SNM „Matematyka i Komputery”

marzenaplachciok@gmail.com

2Metoda wprowadzania instrukcji podana jest dla modelu kalkulatora graficznego TI 83

plus. Natomiast dla kalkulatora typu TI 83 może się ona nieznacznie różnić.
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Wykorzystanie darmowego programu

GeoGebra do geometrii do tworzenia

materiałów dydaktycznych

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przykładów wykorzystania dar-

mowego oprogramowania typu DGS (Dynamic Geometry Software) do tworzenia bazy

materiałów dydaktycznych takich jak elementy lekcji powtórzeniowej, wprowadzają-

cej czy też prowokującej do dyskusji i wnioskowania – argumentowania dla uczniów,

którzy urodzili się w epoce technologii informacyjnej.

Wstęp

Coraz częściej możemy odnosić wrażenie, że nasi uczniowie wręcz „rodzą”
się z umiejętnością obsługi komputera, przez co z łatwością eksperymentują
i odważnie testują nowe programy. Na co dzień uczniowie wykorzystują mini-
malne możliwości tego narzędzia, przez co nie zauważają, iż komputer może
być „kopalnią” odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele programów typu DGS, między in-
nymi: Geometria, C.a.R., Cabri, GeoGebra. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługuje darmowy program – GeoGebra1. Można wykorzystać go na każdym
etapie nauczania, do geometrii płaskiej, przestrzennej, analitycznej, analizy
jak również algebry. Zaletą GeoGebry jest także możliwość uruchomienia tej
aplikacji bez konieczności instalacji2. Posiada on również intuicyjny interfejs
użytkownika, który składa się z paska narzędzi, widoku: algebry, grafiki i ar-
kusza oraz pola wprowadzenia. W pasku narzędzi możemy znaleźć wszyst-
kie konieczne narzędzia do wykonania podstawowych konstrukcji. Program
umożliwia modyfikację tego paska poprzez tworzeniu nowych narzędzi oraz
ukrywanie wbudowanych. W widoku grafiki wykonujemy konstrukcje w kar-
tezjańskim układzie współrzędnych, który możemy ukryć. Opcjonalnie moż-
na również pokazywać i ukrywać obiekty konstrukcji pomocniczej. Natomiast

1Oficjalna strona programu GeoGebra - www.geogebra.org
2www.geogebra.org/webstart/geogebra.html
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w widoku algebry wyświetlane są wszystkie obiekty znajdujące się w widoku
grafiki. Podzielone zostały one na dwie grupy: obiekty swobodne oraz obiekty
zależne, które w jakiś sposób są związane z innym obiektem. Widok arkusza,
to znany wszystkim z pakietu biurowego arkusz kalkulacyjny, który pozwala
wykonywać obliczenia na wielkościach dotyczących różnych obiektów. Nato-
miast pole wprowadzania umożliwia bez użycia narzędzi z paska podawanie
przepisu na funkcję, czy wprowadzenie wartości lub zmianę parametrów itp.
W GeoGebrze wprowadzając wzór funkcji czy też kreśląc krzywą tak napraw-
dę tworzymy nowy obiekt, który może mieć swą wizualizację w oknie grafiki
w formie na przykład wykresu, bądź określone równanie w oknie algebry. Każ-
de narzędzie, jakie jest wykorzystywane przez nauczycieli podczas ich pracy
dydaktycznej jest na tyle dobre na ile można go wykorzystać w konkretnych
sytuacjach, na przykład podczas rozwiązywania zadań.
Każdego dnia przed uczniami stawiamy różne zadania – kształcą one bo-

wiem różne funkcje myślenia, różne umiejętności, z różnych stron oświetlają
teorię i pogłębiają jej rozumienie, sprzyjając przyswojeniu uczniom różnych
elementów matematycznej metody różnymi sposobami, utrwalają wiadomości
i ćwiczą sprawności matematyczne (Krygowska, s. 14). Skoncentruję się na
przykładach ilustrujących użycie programu GeoGebra w procesie rozwiązywa-
nia zadań.
W jaki sposób program GeoGebra może okazać się pomocny w procesie

rozwiązywania zadań? Przekonać się o tym mogli uczestnicy warsztatów, któ-
rzy po zapoznaniu się z przykładowymi konstrukcjami mieli również czas na
dyskusję. Oto pierwsze z omawianych zadań.

Zadanie 1

Narysuj dowolny trójkąt ABC i wyznacz jego wysokości wykorzy-
stując program GeoGebra.

Rozwiązanie

1. Przed przystąpieniem do pracy musimy przygotować sobie „warsztat
pracy”. Program GeoGebra umożliwia ukrywanie elementów pomocni-
czych, z których nie korzysta się w danej chwili (w naszym przypadku:
Widok Algebry, Pole Wprowadzania oraz Osie (rys. 1)).
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Prezentowane zadanie jest typowym zadaniem konstrukcyjnym na płasz-
czyźnie, dlatego też pracujemy na płaszczyźnie bez układu współrzęd-
nych.

Rys. 1

2. Korzystając z narzędziaWielokąt konstruujemy trójkąt ABC (rys. 2).

Rys. 2

3. Aby nasza konstrukcja była poprawna dla każdego trójkąta musimy po-
prowadzić proste zawierające boki trójkąta używając narzędzia Prosta
przechodząca przez dwa punkty.
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4. Następnie prowadzimy Proste prostopadłe do prostych zawierających
boki trójkąta przechodzące przez przeciwległe wierzchołki trójkąta
(rys. 3). Wykonane kroki gwarantują poprawność konstrukcji dla do-
wolnego trójkąta, w tym szczególności trójkąta rozwartokątnego.

Rys. 3

5. Wyznaczamy punkty przecięcia odpowiednich prostych skonstruowanych
w punkcie 4 używając narzędzia Przecięcie dwóch obiektów.

6. Ostatnim krokiem jest poprowadzenie Odcinków o końcach w powsta-
łych punktach, czyli zaznaczenie wysokości, których szukamy.

Interaktywność otrzymanej w ten sposób konstrukcji pozwala na zmiany
położenia wierzchołków trójkąta. Umożliwia to prowadzenie obserwacji i wy-
ciąganie wniosków dotyczących wysokości dowolnego trójkąta.

Rys. 4

Praca z wykonaną w taki sposób konstrukcją pozwoli na obalenie tezy sta-
wianej przez wielu uczniów, iż „wysokości w dowolnym trójkącie przecinają
się”. Prezentowana konstrukcja pozwala na znalezienie odpowiedniego kontr-
przykładu (rys. 4).
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Rozmowa po wykonaniu konstrukcji

Uczestnicy zajęć zastanawiali się, czy można pominąć krok 2 w konstrukcji.
Wspólnie doszli do wniosku, iż zależy to od tego w jaki sposób konstrukcja
będzie wykorzystywana, ponieważ pominięcie konstrukcji trójkąta jako obiektu
w GeoGebrze niesie za sobą pewne konsekwencje.
Kolejnym problemem, nad którym dyskutowaliśmy, to w jaki sposób moż-

na wykorzystać tak wykonaną konstrukcję na lekcji matematyki. Może być
ona cenną pomocą na lekcji wprowadzającej pojęcie, powtórzeniowej, utrwa-
lającej umiejętności i wiadomości, jak również jako zadanie domowe. Oto kilka
z pomysłów, które można by wykorzystać podczas lekcji wprowadzającej.

- Pozwolić uczniom wykonać samodzielnie konstrukcję nie mówiąc jak
skonstruować wysokości dla trójkątów rozwartokątnych prowokując tym
samym do dyskusji.

- Zastosować metodę pokazu prowokując do znalezienia metody rysowa-
nia wysokości dla szczególnych trójkątów jakimi są trójkąty rozwartokąt-
ne i prostokątne. Do tego przydatny byłby uniwersalny plik działający
na każdym komputerze. GeoGebra umożliwia stworzenie takiego pliku
w formacie html.

By stworzyć plik html wystarczy wyeksponować dynamiczną kartę pracy. Na-
uczyciele uczestniczący w zajęciach byli bardzo zainteresowani takim rozwią-
zaniem.

Tworzenie dynamicznej karty pracy

Przy tworzeniu dynamicznej karty pracy należy pamiętać, o tym, że używając
pliku html z apletem na komputerze użytkownika zainstalowane było środo-
wisko Javy natomiast program GeoGebry jest niekonieczny. Należy również
pamiętać by plik html i ggb (GeoGebry) były w jednym folderze w przeciw-
nym wypadku aplet nie będzie działał.
Po stworzeniu aplikacji, którą chcemy udostępnić w postaci pliku urucha-

mianego przez dowolną przeglądarkę internetową należy Eksportować Dy-
namiczną Kartę Pracy jako stronę internetową (html) postępując według
wskazówek (rys. 5, rys. 6, rys. 7).
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Rys. 5

Zawartość pola tytuł jest nazwą dokumentu html.

Tekst przed konstrukcją jest informacją jaką chcemy przekazać uczniowi
zanim przystąpi do używania apletu, na przykład: Zaobserwuj jakie są wła-
sności wysokości w zależności od rodzaju trójkąta.

Tekst poniżej konstrukcji jest informacją jaką chcemy przekazać uczniowi
po wykonaniu konstrukcji, np. jaką notatkę musi uczeń wykonać w zeszycie.

Rys. 6

Aplet umieszczony w pliku html możemy modyfikować umieszczając ikonę
resetu konstrukcji, przesuwania etykiet czy też uruchomienia okna programu
GeoGebra (funkcjonalność) oraz poprzez umieszczeniem paska menu, narzędzi,
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pomocy oraz pola wprowadzania i rozmiaru okna apletu (interfejsu użytkowni-
ka). Ponieważ komputery pracują w różnych rozdzielczościach, aby konstrukcja
była czytelna w całości ustawiamy wymiary okna apletu na 800 x 600.

Rys. 7

Zaznaczenie Java Applet powoduje korzystanie z zasobów internetowych.
Jeśli pole nie zostanie zaznaczone powstaną dodatkowe pliki Javy, które muszą
znajdować się w jednym folderze wraz z html i ggb. Wówczas aplet będzie mógł
działać na komputerze bez dostępu do Internetu.
Kolejnym problemem omawianym na warsztatach było zagadnienie do-

tyczące trudnego działu matematyki jakim jest stereometria. Wielu uczniów
z różnych powodów ma problem z wyobraźnią przestrzenną. Nie potrafią po-
prawnie naszkicować rzutu bryły, co utrudnia zrozumienie i rozwiązanie pro-
blemów związanych z geometrią przestrzenną. Dlatego też zaproponowałam
uczestnikom zajęć zbudowanie narzędzia, które będzie pomocą w ćwiczeniu
szkicowania rzutu bryły.

Zadanie 2

Korzystając z programu GeoGebra wykonaj aplikację umożliwia-
jącą obserwację krok po kroku szkicowania rzutu ostrosłupa pra-
widłowego trójkątnego.

Rozwiązanie

1. Tak jak w zadaniu 1 przygotowujemy sobie obszar roboczy na potrzeby
zadania ukrywającWidok Algebry, Pole Wprowadzania oraz Osie.
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2. Istnieje konieczność modyfikacji siatki, tak aby obszar, na którym będzie-
my szkicować rzut bryły w pełni przypominał kartkę z zeszytu ucznia.
W tym celu w Właściwościach zmieniamy Kolor i Styl prostej
(rys. 8).

Rys. 8

3. Używając narzędzia Odcinek rysujemy trójkąt, który będzie podstawą
ostrosłupa.

4. Korzystając z narzędzia Środek wystawiamy wysokości podstawy (trój-
kąta) by znaleźć środek ciężkości podstawy, z którego prowadzić będzie-
my wysokość ostrosłupa. Następnie wyznaczamy punkt przecięcia tych
wysokości korzystając z narzędzia Przecięcie dwóch obiektów.

5. Wystawiamy wysokości ostrosłupa korzystając z narzędzi Proste pro-
stopadłe i Odcinek (rys. 9).

Rys. 9
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6. W konstrukcji skorzystamy z suwaka, który pozwoli nam na stopnio-
we rysowanie na ekranie monitora poszczególnych odcinków. Ponieważ
konstrukcja, którą wykonaliśmy składa się z 9 odcinków, więc zmienimy
ustawienia parametrów Suwaka na: minimum równe 0 oraz maksi-
mum równe 9 oraz krok 1. Gdy suwak będzie ustawiony na wartość
równą 0, kartka będzie czysta, natomiast zwiększanie wartości suwaka
będzie powodowało pojawianie się kolejnych odcinków tworzących ostro-
słup prawidłowy trójkątny.

7. Samo wstawienie suwaka nie powoduje rysowania odcinków. Musimy je
jeszcze powiązać z wartością suwaka. W tym celu w Właściwościach
wpisujemy w Warunku wyświetlenia obiektu odpowiednie nierów-
ności i w ten sposób wiążemy odcinki z wartością Suwaka (rys. 10).

Rys. 10

Przy tak powiązanych obiektach (odcinek z suwakiem) jeśli wartość su-
waka będzie równa 0 w obszarze roboczym będzie widoczny tylko suwak.
Gdy zmienimy wartość suwaka na jeden, program narysuje pierwszy od-
cinek, gdy zwiększymy wartość suwaka na dwa, program narysuje kolej-
ny odcinek itd. Dla pozostałych odcinków warunki wyświetlenia należy
uzupełnić według następującej tabelki.
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Kolejno rysowane odcinki Warunek wyświetlenia

a k  1

b k  2

c k  3

d k  4

e k  5

f k  6

g k  7

h k  8

i k  9

Cały czas jednak należy mieć na uwadze, że w tym problemie rysujemy
szkic płaski bryły przestrzennej (a nie samą konstrukcję bryły), wymaga
to od autora apletu znajomości zasad rzutu (wykonania rysunku pła-
skiego bryły przestrzennej).

Rozmowa po wykonaniu konstrukcji

Uczestnicy zajęć zastanawiali się, w jaki sposób można wykorzystać tak wy-
konaną aplikację. Ich zdaniem może ona znaleźć zastosowanie na lekcji:

• wprowadzającej, gdzie celem lekcji jest nauczenie szkicowania rzutu
bryły;

• ćwiczeniowej, gdzie celem lekcji jest odkrycie własności poszczególnych
brył;

• powtórzeniowej, gdzie można poprosić uczniów o wykonanie takiej apli-
kacji;

• jako dodatkowe narzędzie do utrwalenia umiejętności wykonywania szki-
cu rzutu bryły.

Zakończenie

Oprócz opisanych przykładów uczestnicy zajęć mieli okazję obejrzeć bazę
apletów przygotowanych przeze mnie. Między innymi były to aplety:

• Dodawanie liczb całkowitych;

• Kąty przyległe;

• Kąty wierzchołkowe;
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• Twierdzenie Pitagorasa;

• Fraktal Pitagorasa;

• Osie symetrii w wielokątach;

• Jednokładność w układzie współrzędnych;

• Wykresy funkcji liniowych prostopadłych;

• Wykresy funkcji liniowych równoległych;

• Składanie funkcji;

• Geometria trójkąta.

Mam nadzieję, że zaprezentowane przykłady będą dobrą zachętą i inspira-
cją do poszukiwań innowacyjnych pomysłów na lekcję, w których pomocnym
narzędziem okaże się program GeoGebra.
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TI W NAUCZANIU MATEMATYKI

Włodzimierz Szczerba (Anglia)

Tablica interaktywna

Streszczenie

Od paru lat pracuję w szkołach w Wielkiej Brytanii. Tam po raz pierwszy spo-

tkałem się z tablicą interaktywną. Po zapoznaniu się z możliwościami tablicy interak-

tywnej, przekonałem się, jak dużą pomocą może być ona dla nauczyciela matematyki

w jego pracy. Obecnie stale używam tablicy ineraktywnej i chciałem opowiedzieć

o tym polskim koleżankom i kolegom.

Pierwsze moje spotkanie z tablicą interaktywną było na rozmowie wstępnej
do angielskiej szkoły. Ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem,
więc poprosiłem o krótki pokaz możliwości tego urządzenia. Zostałem zaprowa-
dzony na lekcję jednego z matematyków w tej szkole który obiecał mi pokazać
kilka zastosowań tej tablicy. Lecz uprzedził mnie że nie będzie w stanie pokazać
mi wszystkich możliwości tej tablicy, ponieważ lekcja którą przygotował, nie
była przygotowana z myślą o pokazaniu wszystkich możliwości tego sprzętu.
Pokaz dla mnie i tak okazał się bardzo imponujący, ponieważ ja wtedy znałem
jedynie kredę i tablicę. W Polsce dopiero wchodziły do użycia białe tablice
z pisakami, które były bardzo drogie.
Pomyślałem sobie że takie urządzenie na pewno poprawiło by moje meto-

dy nauczania i wyniki. Dopiero po pewnym czasie, gdy zostałem zatrudniony
w jednej z londyńskich szkół zaobserwowałem, że jest kilkanaście różnych ty-
pów tablic i każda ma swoje wady i zalety.

Nie będę się tutaj skupiał na porównywaniu tychże, bo nie zamierzam robić
reklamy żadnej z firm, które produkują tablice interaktywne, jednak wszystkie
tablice posiadają wspólną cechę, a mianowicie składają się z trzech elementów:

1. komputer;

2. projektor;

3. tablica.

Na dzień dzisiejszy jest to konieczny zestaw, bez którego nie ma mowy o wy-
korzystaniu i używaniu tablicy interaktywnej. Skądinąd wiem, iż prowadzone
są prace nad zintegrowaną tablicą interaktywną, ale znowu nie jest to miejsce
ani czas na opisywanie tego sprzętu.
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Jedną z najbardziej funkcjonalnych możliwości tablicy interaktywnej oka-
zała się możliwość przygotowania lekcji i wszystkich jej elementów jeszcze
przed lekcją i zapisanie ich do późniejszego wykorzystania. Praktycznym oka-
zało się również możliwość zapisania notatek dokonanych w trakcie lekcji
i późniejsze ich wykorzystanie. Najbardziej zaskakującym zastosowaniem było
drukowanie notatek z lekcji dla nieobecnych uczniów. Zdarzyło mi się też kilka
razy, że drukowałem notatki dla uczniów, którzy mieli problemy z pisaniem
(kontuzje, czy złamania).

Jednakże okazało się, że nie jest praktyczne przygotowywanie lekcji na
oprogramowaniu opracowanym dla konkretnej tablicy. Wynika to z tego,
iż wymiana programów i przygotowanych lekcji jest bardzo utrudniona. Dlate-
go też zacząłem przygotowywać lekcje na typowym programie do prezentacji.
Osobiście pracuję z komputerem, na którym jest Microsoft Office i korzystam
z PowerPointa. Przygotowuję nie tylko lekcje i notatki które pomagają mi
w prowadzeniu lekcji ale też materiały, które mogę rozdać uczniom i pomóc
w przeprowadzeniu lekcji. Często też moje prezentacje zawierają zadania, któ-
re drukuję dla uczniów aby nie musieli ich przepisywać i mogli skupić się na
technice ich rozwiązywania.

Tak przygotowane materiały umożliwiają mi szybsze przygotowanie odpo-
wiedniej lekcji dla danej klasy. Nie jest prawdą, że wystarczy jak po prostu
wyświetlę wcześniej przygotowany pokaz i nic więcej nie muszę dodać czy wy-
jaśniać. Pokaz, owszem jest pewnym szkieletem lekcji, który sobie wcześniej
przygotowuję, ale każda lekcja i każda klasa jest inna i za każdym razem mu-
szę podjąć decyzję, czy wszystkie części pokazu wykorzystam na każdej lekcji.
Czasami muszę dokonać zmian, ponieważ moi konkretni uczniowie będą mie-
li problemy ze zrozumieniem tego tematu przedstawionego w taki czy w inny
sposób. Często też się zdarza, że wiem, iż uczniowie lepiej zrozumieją jak przed-
stawię dany temat w konkretny sposób lub przy pomocy danych przykładów.
Wtedy też modyfikuję daną prezentację.

Zdarzyło mi się, iż ucząc trzy różne klasy i omawiając ten sam temat
potrzebowałem trzech różnych prezentacji, a właściwie ich wersji, dla każ-
dej z klas inaczej zmodyfikowanych. Dlatego też uważam, że najważniejsze
jest stworzenie bazy zawierającej możliwie jak najwięcej pomysłów realiza-
cji konkretnych tematów. I myślę raczej o schematach i pomysłach realizacji
danego tematu niż gotowych materiałów lekcyjnych. Każdy z nauczycieli po-
winien mieć możliwość, a wręcz obowiązek modyfikowania i dostosowywania
tych schematów lub szkieletów lekcji na swój użytek lub potrzeby konkretnej
klasy.

Nie wspomniałem jednak o tym jak najlepiej zabrać się do przygotowywa-
nia takich materiałów, co miało być tematem tego artykułu.
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Przedstawię to krótko poniżej.
Najlepiej zacząć od ustalenia schematu i planu jak dana lekcja powinna

wyglądać i co chciało by się w niej matematycznego zmieścić. Taka notatka
lub synopsis, czyli zapowiedź lekcji jest konieczna, aby dobrze i sprawnie przy-
gotować prezentację. Jeżeli można danej prezentacji poświęcić trochę więcej
czasu i zastanowić się, jak dany problem najlepiej przedstawić, to dobrze jest
to zrobić. Nawet jak dojdziemy do wniosku, po przeprowadzeniu danej lek-
cji, że prezentację trzeba przebudować, to warto to zrobić, gdyż buduje się
w ten sposób bank własnych modyfikowanych na własne potrzeby prezentacji
do wykorzystania w późniejszym terminie.
Bardzo istotnym elementem jest jak technicznie przygotujemy naszą pre-

zentację. Trzeba dobrze dobrać takie elementy, jak typ czcionki, jej wielkość
i animacje i w jaki sposób tekst będzie się pokazywać na tablicy w trakcie
prezentacji. Nie należy przesadzać z ilością animacji i dźwięków jej towarzy-
szących. Najlepiej wybrać kilka najbardziej odpowiadających nam typów ani-
macji i dźwięków i stosować je w swoich prezentacjach. Nawet jeżeli wykorzy-
stujemy prezentacje, które zostały przygotowane przez inne osoby, możemy
i powinniśmy je przystosować do swojego stylu prowadzenia lekcji, wykorzy-
stując ulubione animacje i dźwięki, pamiętając, aby nie dodawać własnych,
lecz raczej podmieniać je.
To jest prawda, że przygotowanie jednej prezentacji zajmuje trochę cza-

su. Im ciekawsza prezentacja, tym więcej czasu trzeba do jej przygotowania.
Dlatego też uważam, że konieczna jest wymiana między nauczycielami tych
prezentacji, które zostaną już w jakimś doraźnym celu stworzone. Początkowo
nie jest istotna wartość merytoryczna czy techniczna takiej krążącej prezenta-
cji. W takim systemie wymiany, każdy z nauczycieli i tak powinien dostosować
prezentację do swoich aktualnych potrzeb i pojawiają się wtedy, coraz to nowe
wersje, do różnych specjalnych celów.
W mojej szkole są tacy nauczyciele, którym bardzo łatwo przychodzi two-

rzenie zalążków takich prezentacji. Inni są dobrzy w dopracowywaniu szcze-
gółów. Współpraca całego zespołu umożliwia rozbudowywanie i wymianę do-
świadczeń. Myślę, że na następnej XX konferencji SNM będę mógł już przed-
stawić bogatą bibliotekę wybranych prezentacji na specjalnym krążku.

Autor pracuje w Kirkley High School, Lowestoft

wlodek.szczerba@wp.eu
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GEOMETRIA

Krystyna Burczyk (Kraków), Teresa Kowal (Wieliczka)

Pracownia origami. Prosty sześcian

Streszczenie

Origami matematyczne jest doskonałym środkiem dydaktycznym pozwalającym

na samodzielne tworzenie przez uczniów modeli wielościanów. Nieskomplikowany, ale

ciekawy model sześcianu zaprojektowany przez Paula Jacksona jest łatwy do wyko-

nania, a jego budowa umożliwia modyfikacje i wykonanie w tej samej technice mode-

lu prostopadłościanu. Tworzenie modeli może stać się punktem wyjścia do dyskusji

o własnościach sześcianów i prostopadłościanów, a w szczególności do rozważań na

temat ścian równoległych i prostopadłych oraz porównywania długości krawędzi pro-

stopadłościanu.

Poziom

Szkoła podstawowa, gimnazjum.

Materiały

Kolorowe kartki A4, nożyczki (nożyki do cięcia papieru).

Sposób organizacji pracy

Uczniowie pracują indywidualnie. Każdy z uczniów otrzymuje do złożenia

6 kartek. Uczniowie składają pod kierunkiem nauczyciela, słuchając poleceń

i obserwując ruchy nauczyciela. Uczniowie są zachęcani do komunikowania się

i wspierania w składaniu i budowaniu modeli.

I. Praca z papierem (Krystyna Burczyk)

Część pierwsza. Przygotowanie papieru

Każdy uczestnik otrzymuje 6 kartek formatu A4 (po dwie w trzech róż-
nych kolorach).

Krok 1. Dwie kartki w jednym kolorze krzyżujemy (rys. 1), zagina-
my i rozcinamy (na kwadraty i prostokąty).
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Rys. 1

Krok 2. Prostokąty krzyżujemy, zaginamy i rozcinamy na kwadraty
i prostokąty (rys. 2).

Rys. 2

Krok 3. Prostokąty krzyżujemy, zaginamy i rozcinamy (na kwadraty
i prostokąty).

Rys. 3

Krok 4. Kartki w pozostałych dwóch kolorach rozcinamy powta-
rzając kroki 1. i 2. (nie wykonujemy kroku 3.) Otrzymujemy w ten
sposób następujący podział kartek A4 (jakie są wymiary poszcze-
gólnych figur?).
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Rys. 4

Duże kwadraty odkładamy (możemy je później wykorzystać do wy-
konania większych modeli sześcianu lub innych modeli origami). Modele
sześcianu i prostopadłościanu wykonamy z mniejszych kwadratów i więk-
szych prostokątów (4 mniejsze prostokąty możemy wykorzystać jako kar-
teczki do podpisania modeli lub wykonanie notatek).

Część druga. Wykonanie modelu sześcianu

Wykonujemy model sześcianu (zaprojektowanego przez Paula Jack-
sona, Wielka Brytania). Bierzemy 6 kwadratowych kartek (po dwie w
każdym z kolorów). Z każdej kartki wykonujemy jeden moduł. Każdy
z modułów składamy w ten sam sposób (rys. 5).

1. Zaznaczamy (wykonując zagięcie) środki wszystkich boków kwadra-
tu.

2. Wykonujemy tzw. „szafę” składając połowy dwóch przeciwległych
boków jeszcze raz na pół.

3. Kolejne zagięcie jest podobne do poprzedniego, ale tym razem środ-
ki krótszych boków prostokąta wędrują na środek osi symetrii pro-
stokąta. Otrzymana forma ma ponownie kształt kwadratu, ale mniej-
szego. Pytanie. Ile razy mniejszego?

4. Odginamy zagięcia wykonane w poprzednim kroku. Forma przyj-
mie postać przedstawioną na rysunku. Boczne mniejsze prostokąty
ustawiamy prostopadle do środkowej części (kwadratu).

5. Z takich sześciu części możemy wykonać model sześcianu. Wystar-
czy wystające prostokątne części przykładać (od środka) do gład-
kich (nie podgiętych) brzegów kartki. Moduły układamy tak, aby
kwadratowe ściany o wspólnym wierzchołku miały różne kolory.
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Rys. 5

Jakie wymiary ma model sześcianu w porównaniu z wielkościami kar-
tek wykorzystanych do jego wykonania?
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Część trzecia. Wykonanie modelu prostopadłościanu

Tę samą technikę, jaką wykorzystaliśmy do zbudowania modelu sze-
ścianu, zastosujemy do zbudowania modelu prostopadłościanu (który nie
jest sześcianem). Bierzemy cztery prostokąty i dwa małe kwadraty
(rys. 6).

Rys. 6

Jeden z prostokątów zaginamy w analogiczny sposób jak zaginaliśmy
kwadrat (rys. 7).

Rys. 7

Jak powinniśmy zagiąć pozostałe kartki? Drugi prostokąt zaginamy
tak samo jak pierwszy – to będą przeciwległe ściany prostopadłościanu.
Ponieważ mamy cztery jednakowe prostokątne kartki, to możemy zbudo-
wać prostopadłościan o czterech jednakowych ścianach bocznych i dwóch
kwadratowych podstawach. Potrzebną wielkość ściany bocznej łatwo uzy-
skamy poprzez powtórzenie zagięć takich, jak na pierwszym prostokącie
(rys. 8).

Rys. 8
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Czy jednak wypustki będą do siebie pasować i uda nam się złożyć cały
model? Jak te zagięcia powinniśmy wykonać, aby wypustki pasowały?

Część czwarta. Inne modele prostopadłościanów?

Jak dobrać wymiary kartek, aby zbudować model o zadanych z góry
wymiarach?
Czy z jednej wielkości kartki możemy uzyskać różne wielkości ścian

prostopadłościanu?

II. Raport z zajęć.
Okiem nauczyciela – praktyka (Teresa Kowal)

Wprowadzanie pojęć geometrycznych w szkole podstawowej powinno być
poparte działaniem na konkretnym materiale. Takim materiałem może być
papierowy model sześcianu Paula Jacksona. Nie można bowiem pominąć ba-
dania przez ucznia własności sześcianu bez materiału konkretnego, bez niego
przejście do czynności wyobrażeniowych czy abstrakcyjnych jest bardzo trud-
ne, a dla wielu uczniów wręcz niemożliwe. Doskonale wiemy, że uczniowie
zapamiętują około 10% tego co słyszą, 20% tego co widza, 40% tego o czym
rozmawiają, a 90 % tego co robią, w czym uczestniczą (stożek Dale’a).

Dlaczego właśnie sześcian Jacksona? Jest ku temu kilka powodów. Naj-
istotniejsze to:

1. łatwy do wykonania nawet przez ucznia o słabszej sprawności manualnej;

2. każdy uczeń ma go dla siebie, może zabrać do domu;

3. model ten jest tanią pomocą dydaktyczną.

Uczniowie po wykonaniu modułów badają jaką figurą jest ściana sześcianu?
Zastanawiają się co można powiedzieć o długości krawędzi bez ich mierzenia?
(fot. 1, fot. 2).

Fot. 1 Fot. 2
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Łatwość składania modułu jak i całego modelu oraz atrakcyjne podejście
do tematu powoduje, że podczas składania uczniowie koncentrują się na wy-
konaniu zadania. Czasem korzystają z pomocy kolegów lub nauczyciela.

Wyposażenie szkół w modele jest różne. Nawet gdy tych modeli jest kilka,
to trudno, aby w dwudziestoparoosobowej klasie każdy uczeń miał model do
własnej dyspozycji. A już na pewno nie zabierze go do domu. O wiele więcej
uczeń zapamiętuje, gdy sam wykona model sześcianu. Potem łatwiej odpowia-
da na pytania:

- ile ścian ma sześcian;

- ile wierzchołków ma sześcian;

- jak położone są ściany względem siebie?

Jeżeli zastosujemy trzy kolory papieru, to równoległość i prostopadłość ścian
uczeń sam zauważy, a nauczyciel co najwyżej mu w tym pomoże.

Mając wykonany sześcian uczeń może wyobrażać sobie model prostopa-
dłościanu o podstawie kwadratu. Wielu uczniów przynosi na następny dzień
wykonany model prostopadłościanu. Czasem pojawiają się kłopoty z łącze-
niem, ale po drobnej modyfikacji elementów łączących problem znika.

Fot. 3 Fot. 4

Bardzo często słyszę, że wykonanie modelu zabiera czas. Owszem, zabiera,
ale zwraca się to w postaci lepszego odróżniania przez uczniów figur płaskich
od brył, a to nie jest łatwe dla dziesięcioletnich dzieci.

Gdy mamy kilkanaście modeli sześcianów, możemy je wykorzystać w za-
leżności od realizowanych celów: do rozwiązywania różnych zadań dotyczą-
cych długości krawędzi, pola powierzchni całkowitej, objętości czy ćwiczenia
wyobraźni i orientacji przestrzennej. Zastosowanie techniki origami wzbogaca
kształcenie matematyczne uczniów, rozwija wyobraźnię i orientację przestrzen-
ną, ćwiczy koncentrację, rozwija zdolności manualne, daje możliwość posługi-
wania się językiem matematycznym.
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Krystyna Burczyk (Kraków)

Origami i matematyka.

Mozaiki z kwadratów

Streszczenie

Stworzenie systemu prostych, pasujących do siebie kwadratowych elementów wy-

konanych w technice origami pozwala na uzyskanie powierzchni o ciekawej fakturze

i sprzyja poznawaniu (utrwalaniu) pojęć geometrycznych. Utworzone z takich ele-

mentów mozaiki możemy zmieniać, a tym samym uzyskiwać nowe mozaiki o płytkach

w kształcie prostokątów, sześciokątów i innych wielokątów. Możemy badać liczbę moż-

liwych wariantów oraz poszukiwać wzorów posiadających symetrię (osiową lub środ-

kową).

Poziom

Szkoła podstawowa, Gimnazjum.

Materiały

Kwadratowe, kolorowe, gładkie (nie we wzorek) kartki papieru o długo-
ści boku nie mniejszej niż 5cm i nie większej niż 15 cm (najlepsze są kartki
o wymiarach zbliżonych do 8 cm x 8 cm) w dwóch kolorach;
kwadratowe, dwukolorowe kartki papieru o wymiarach zbliżonych do
8 cm x 8 cm (dwukolorowe tzn. jeden kolor po jednej stronie, a drugi po
drugiej stronie kartki, gładkie, bez wzorów).

Sposób organizacji pracy

Uczniowie pracują podzieleni na grupy 2 – 4 osobowe. Każdy z uczniów
otrzymuje do złożenia 4 lub 9 kartek. Uczniowie składają pod kierunkiem
nauczyciela, słuchając poleceń i obserwując ruchy nauczyciela.

Czas pracy

45 minut.

Sposób wykonania pojedynczego modułu

1. Kwadratową kartkę papieru zaginamy równolegle do boku dzieląc kwa-
drat na 4 mniejsze kwadraty (rys. 1).
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Rys. 1

2. Odwracamy na drugą stronę. Wykonujemy bazę „kopertę” czyli cztery
zagięcia, po których cztery wierzchołki wyjściowego kwadratu znajdą się
na środku (w punkcie wspólnym dla mniejszych kwadratów).

3. Otrzymujemy moduł złożony z kwadratu w podstawie i czterech wypu-
stek w kształcie trójkąta równoramiennego prostokątnego.

Z modułów możemy zaprojektować ciekawe kompozycje przykładając mo-
duły do siebie bokami i tworząc mozaikę z kwadratów. Kompozycje utrwalamy
przytwierdzając do podłoża klejem, masą plastyczną lub upinając je na tablicy
korkowej (wtedy szpilkę wbijamy w środku modułu).

Mozaika 1

Bierzemy 4 moduły mozaikowe w dwóch różnych kolorach (po 2 w każdym
kolorze) i układamy z nich mozaikę 2 x 2 (rys. 2).

Rys. 2

Przekładając trójkątne wypustki możemy zmieniać wzór na mozaice
i badać:
(a) jego symetrię (lub brak symetrii);
(b) stosunek wielkości części w jednym kolorze do wielkości części w drugim

kolorze.
W przykładzie poniżej (rys. 3) przełożyliśmy jeden trójkąt ciemniejszego

modułu (w prawo) i jeden trójkąt drugiego ciemniejszego modułu (w lewo).

Rys. 3

Ciemniejsza część stanowi 10/16, a jaśniejsza 6/16 całej mozaiki. Stosunek
pól tych części wynosi 10 : 6 czyli 5/3.
Jakie przełożenia musimy wykonać, aby otrzymać wzory na rysunku 4?
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Rys. 4

Czy istnieją inne wzory 2 x 2 mające (a) oś symetrii, (b) środek symetrii?

Mozaika 2

Wykonujemy 9 modułów z papieru dwukolorowego (rys. 5). Układamy
z nich mozaikę 3 x 3. Przekładamy trójkątne wypustki. Ile różnych układów
możemy otrzymać?

Rys. 5

Mozaika 3

Przygotowujemy 81 modułów z papieru dwukolorowego i układamy z nich
mozaikę 9 x 9, którą przymocowujemy do podłoża (rys. 6).

Rys. 6
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Codziennie przekładamy trójkątne wypustki tworząc nowy wzór. Wzory
fotografujemy i tworzymy galerię mozaik (rys. 7).

Rys. 7

Poniżej (fot. 1 i fot. 2) przykładowe mozaiki 7 x 5.

Fot. 1 Fot. 2

Poniżej (fot. 3) przykładowa mozaika 9 x 7.

Fot. 3
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Komentarz

Zaproponowany przez nas system prostych mozaik można wykorzystać jako
okazję do ćwiczeń na ułamkach, do utrwalenia rozumienia pojęć i własności
geometrycznych.
Przygotowując się do poprowadzenia zajęć z wykorzystaniem origami war-

to przeczytać towarzyszący rysunkom opis. Został on tak opracowany, aby
pomóc nauczycielowi w słownej komunikacji z uczniami. Uczniowie słysząc
polecenia słowne powinni dokonać analizy i podjąć samodzielnie decyzje doty-
czące kolejnych zagięć. Może to być okazją do rozmowy z uczniami w języku
matematycznym i okazja dla takich ćwiczeń dla jak największej liczby uczniów.
Zaproponowany system może stać się podstawą dla prac długoterminowych.

Artykuł opisuje rozwiązanie autorskie i jest fragmentem opracowania przy-
gotowywanego w ramach projektu grupy roboczej SNM „Origami i matema-
tyka”.

Autorka jest koordynatorem Grupy Roboczej SNM

„Origami i matematyka”

burczyk@mail.zetosa.com.pl
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Kręciołkowe kusudamy

Streszczenie

Origami matematyczne ma unikalne cechy w zastosowaniach dydaktycznych.

Od innych środków dydaktycznych nastawionych na obrazowanie dwuwymiarowe (np.

programów komputerowych, kalkulatorów graficznych i tablic interakcyjnych) odróż-

nia się odwołaniami do wyobraźni przestrzennej i rozwijaniem wyobraźni motorycznej

(a nie tylko wizualnej). Origami jest łatwe manualnie, przez co daje poczucie sukcesu

u uczniów i budzi pozytywne emocje związane z matematyką. Równocześnie zasto-

sowanie origami w naturalny sposób prowadzi do zaawansowanych koncepcji i tre-

ści matematycznych. Uczestnicy warsztatów poznali i własnoręcznie wykonali jeden

z modeli origami matematycznego oraz poznali kilka pomysłów na dydaktyczne wy-

korzystanie modeli tego typu.

Model origami matematycznego i jego struktura

Punktem wyjścia warsztatów było wykonanie kusudamy 4 x 3 z modu-
łu SZSZ (spirala, zagięcie, spirala, zagięcie) w wersji kwiatu (Burczyk 2009,
s. 33). Model jest budowany w dwu krokach. W pierwszym bazowe moduły
typu SZSZ są łączone w trójkątne makro–moduły. Każdy taki makro–moduł
odpowiada trójkątowi.

Rys. 1. Moduł bazowy SZSZ i makro–moduł trójkątny

Kolejnym krokiem jest złożenie gotowego modelu z makro–modułów. Czte-
ry makro–moduły łączymy zgodnie ze strukturą czworościanu foremnego.
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Rys. 2. Gotowa kusudama 4 x 3 z modułu SZSZ – model o strukturze czworościanu

Dlaczego jest to czworościan, skoro nie wygląda jak czworościan? Popatrz-
my. Model składa się z czterech makro-modułów odpowiadających trójkątom.
Trzy makro–moduły łączą się razem w miejscu potrójnego wiru odpowiadają-
cego wierzchołkowi wielościanu. Co to za wielościan, który ma cztery trójkątne
ściany, każde trzy ściany mają wspólny wierzchołek i w każdym wierzchołku
spotykają się trzy ściany (każdy wierzchołek jest stopnia 3)? Otóż jest to wła-
śnie czworościan foremny.
Na bardziej zaawansowanym poziomie można jeszcze spytać o to, jakie

obroty zachowują nasz model i dodać dodatkowy argument – skoro nasz model
ma grupę symetrii czworościanu, to jest czworościanem.
Na prostym namacalnym przykładzie możemy szybko dojść do zaawanso-

wanych pojęć matematycznych. Jednak te zaawansowane pojęcia nie są nie-
zbędne do skutecznego użycia modelu origami w edukacji (co nie jest sy-
tuacją częstą w matematyce). Wykorzystanie modelu origami ilustruje tak-
że prawdziwy sposób zastosowań matematyki - nie w sztucznych zadaniach
tzw. praktycznych (najczęściej nie mających nic wspólnego z rzeczywistością),
a w sytuacji, gdy używamy pojęć matematycznych do opisu czegoś, co nie
wygląda na obiekt matematyczny.

Na ile sposobów? Zagadnienia kombinatoryczne

Po zrobieniu pierwszego modelu możemy zadać pytanie, czy jest to jedyny
taki model i od czego zależy liczba możliwych modeli. Odpowiedź jest nie-
oczekiwana. Teoretycznie możliwości jest nieskończenie wiele, w praktyce jest
ich tylko dużo – od pewnego rozmiaru modelu zaczynają działać ograniczenia
o charakterze niematematycznym wynikające z mechanicznych właściwości pa-
pieru.
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Rys. 3. Różne rodzaje makro–modułów, kombinacja modułu bazowego i wielokąta
(Burczyk 2008, 2009, 2009a)

Systematyczny przegląd różnych modeli budowanych w dwu krokach (naj-
pierw makro–moduł, potem model) zawierają pozycje (Burczyk 2008, 2009,
2009a). Finalny model wyznaczony jest przez kombinację: wariantu bazowego
modułu, wielokąta stanowiącego podstawę makro-modułu, sposobu łączenia
makro–modułów oraz struktury wielościennej (Burczyk 2009b).
W naturalny sposób prowadzi to do rozwiązywania zadań typu: ile jest

możliwości spełniających zadane warunki. Stwarza to interesujące pole do pro-
wadzenia badań matematycznych przez uczniów. Co więcej badania te mają
atrakcyjne zastosowanie – samodzielne odkrywanie nowych modeli origami.
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Rys. 4. Różne modele o strukturze ośmiościanu
(Burczyk 2009, 2009a)

Innym pomysłem dydaktycznym jest zadawanie pytań typu: na ile sposo-
bów można pokolorować . . . ? Prowadzi to do ciekawych zadań kombinatorycz-
nych, szczególnie w przypadku, gdy postawimy dodatkowe warunki, np. doty-
czące symetrii kolorowania, lub wymagania, aby sąsiadujące elementy miały
różny kolor (stąd już tylko krok do zagadnienia czterech barw).

Gdzie jest wielościan? Symetria i dualność

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie kręciołkowych kusudam jest zabawa
„gdzie jest wielościan?” Nauczyciel pokazuje gotowy model, a uczniowie mają
za zadanie znaleźć jego strukturę. W wielu przypadkach zadanie to nie jest
tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Po pierwsze okazuje się, że nie ma jedynej słusznej odpowiedzi (co jest

typowe dla wielu rzeczywistych zastosowań matematyki). Zależnie od sposo-
bu interpretacji elementów modelu, możemy odnaleźć w nim różne struktury
geometryczne i żadna z nich nie jest uprzywilejowana. Przy okazji w naturalny
sposób pojawia się zaawansowane geometryczne: dualność wielościanów.

Rys. 5. Ten sam model może mieć różne interpretacje – wielościany dualne opisują
strukturę tego samego modelu
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Po drugie mimo bardzo podobnego wyglądu modele mogą mieć zupełnie
inną strukturę. Tego typu zadania uczą uważnej analizy rzeczywistej sytuacji.

Rys. 6. Podobne modele – inne struktury

Po trzecie mimo zupełnie innego wyglądu struktura modelu może być taka
sama.

Rys. 7. Różny wygląd - te same struktury

Powyższe przykłady pokazują zadania rzadko występujące w polskich re-
aliach edukacyjnych – zadania, w których następuje analiza rzeczywistego
obiektu mająca na celu znalezienie jego matematycznej struktury.
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Wnioski

Kręciołkowe kusudamy są modelami origami matematycznego, które ma-
ją szczególnie silne związki z geometryczną strukturą wielościanów. Z dru-
giej strony ich wygląd nie narzuca w oczywisty sposób związku modelu ze
strukturą. Dzięki temu są bardzo dobrym obiektem badań matematycznych
na poziomie szkolnym. Co więcej struktura geometryczna modelu nie jest tak
oczywista jak to może się wydawać na pierwszy rzut oka i wielu przypadkach
nie ma „jedynej słusznej” odpowiedzi.
Wykorzystanie modeli origami matematycznego, a zwłaszcza kręciołko-

wych kusudam, prowadzi w naturalny i zrozumiały sposób do wielu zaawan-
sowanych zagadnień matematycznych: problemów z zakresu kombinatoryki,
pojęcia dualności, różnych rodzajów symetrii, badania zależności pomiędzy
rzeczywistym obiektem, a strukturą matematyczną opisującą obiekt.
Origami matematyczne daje ciekawe, atrakcyjne, łatwe do wykonania

i tanie pomoce edukacyjne. Umożliwiają one rozwój wyobraźni przestrzen-
nej związanej z manipulacją rzeczywistym obiektem trójwymiarowym, a nie
jak zbyt często się to dzieje tylko dwuwymiarowym rzutem obiektu trójwy-
miarowego.
Wykonywanie model origami matematycznego stawia uczniów w sytuacji,

gdy są z jednej strony silnie zmotywowani do osiągnięcia efektu końcowego
w postaci modelu origami, z drugiej nie mogą pominąć matematycznych aspek-
tów w procesie konstrukcji modelu. Stworzenie sytuacji, gdy cel edukacyjny
(badanie struktury wielościanów, rozwój wyobraźni przestrzennej) jest ukryty
przed uczniem za stawianym w jawny sposób celem (zrobienie atrakcyjne-
go modelu origami) stwarza sytuację sprzyjającą rozwojowi matematycznych
umiejętności ucznia.
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Od Redakcji

W oryginale, zdjęcia zamieszczone w artykule były kolorowe, tj. wykonane

z różnych kolorowych kartek papieru. Dawało to oczywiście dodatkowy efekt,

którego w naszej publikacji nie możemy osiągnąć. Zachęcamy więc gorąco do

sięgnięcia po pozycje z cytowanej literatury.
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GEOMETRIA

Katarzyna Burnicka (Toruń), Aleksandra Gębura (Poznań)

Temari – Japońskie piłeczki a geometria

Streszczenie

W ramach grupy Roboczej „Warsztat Otwarty”, zaczęliśmy prowadzić zajęcia

związane z temari – starą, japońską sztukę zdobienia nicią kuli. Zajęcia z temari mogą

być bardzo przydatne na lekcjach geometrii – przybliżyć wiele pojęć uczniom, wzbu-

dzić ich zainteresowanie geometrią, pomóc wyjaśnić różne geometryczne problemy

i wpłynąć na rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Piłeczki temari są starą, liczącą 500 – 1000 lat, japońską sztuką zdobienia
nicią kuli. Nazwę temari tłumaczy się różnie - może to być „ręczna piłka” lub
„nawinięte ręcznie”. Kulki wyrabiano ze skrawków materiału (np. jedwabiu),
skóry lub garści ziół. Ciasno je owijano, a następnie dekorowano. Piłki używane
były jako zabawki, dawano je jako prezenty. Pojawiły się charakterystyczne
dla różnych regionów kolory, techniki, ornamenty (podobnie jak specyficzne
dla różnych regionów Polski wzory pisanek). Obecnie temari znane jest poza
granicami Japonii, szczególnie popularne jest w USA.
Na początku lat dziewięćdziesiątych grupa polskich nauczycieli matematy-

ki brała udział w konferencjach organizowanych przez the Association of Te-
achers of Mathematics (wyjazdy do Anglii odbywały się w ramach TEMPUS
Project Recursion). Wówczas spotkaliśmy Marjorie Gorman, wielką entuzjast-
kę temari. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sztuce nie tylko dla estetyki, ale –
przede wszystkim – dla geometrii.
W ramach Grupy Roboczej „Warsztat Otwarty” poszukujemy różnych po-

mocy, aktywności, które można wykorzystać w szkole. Zwracamy uwagę na to,
aby były to pomysły ciekawe, które nie ograniczają się tylko do postępowania
według schematu, ale dają uczniom możliwość własnych poszukiwań, zachę-
cają do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Równie ważną sprawą jest to,
aby pomoce powstawały niewielkim kosztem z ogólnie dostępnych materia-
łów. Przykładem takiej aktywności jest temari, które jeszcze w zeszłym wieku
włączyliśmy do naszego zawodowego warsztatu.
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Potrzebne są: nici do owijania (może być włóczka), kordonki w różnych
kolorach do ozdabiania (do wyznaczania ”map” można użyć srebrnych lub
złotych nici), szpilki z kolorowymi łebkami, igła cerówka, nożyczki, paski pa-
pieru. Oprócz tego potrzebna jest kulka. Obecnie wygodnie jest, jako wypeł-
nienia piłek, używać styropianowych kulek. Jednak jest to zbyt kosztowne roz-
wiązanie. Dlatego my rdzeń temari tworzymy ze starych rajstop, skarpet lub
innej dzianiny (podczas konferencji mieliśmy do dyspozycji odpady z zakładu
produkującego rajstopy).

Jedno z prostszych temari bazuje na kuli z równikiem podzielonym na
kilka równych części. Na początku zaznaczamy punkt zwany „biegunem pół-
nocnym”, mierzymy obwód koła wielkiego, szukamy „bieguna południowego”
oraz „równika”, który dzielimy na cztery równe części. Następnie łączymy
punkty wyznaczone na równiku z obydwoma biegunami. W ten sposób otrzy-
mujemy osiem przystających trójkątów sferycznych. Ich bokami są krawędzie
ośmiościanu foremnego zrzutowane wzdłuż promieni kuli na sferę. Możemy na-
zwać to „mapą ośmiościanu”. Mając taki „ośmiościan” łatwo można uzyskać
„sześcian” i „czworościan”, a następnie „dwunastościan foremny” i „dwudzie-
stościan”. Gdy otrzymaliśmy „mapy” brył platońskich, pojawiło się pytanie –
czy możliwe jest uzyskanie „map” brył archimedesowych?

Problem tworzenia „map” różnych wielościanów jest już dość zaawanso-
wany. Jednak w czasie pracy na temari jest wiele okazji, aby porozmawiać
o matematyce. Oto przykłady haseł, które mogą pojawić się w czasie zajęć
z temari:

- kula;

- obwód;

- powierzchnia;

- podział;

- równe odległości;

- ułamki;

- symetryczny;

- przeciwległy;

- wielokąt;

- bryła itd.

Praca nad stworzeniem temari daje wiele satysfakcji. Po każdej konferencji,
podczas której prowadzone są warsztaty z temari, zwiększa się liczba na-
uczycieli (nie tylko matematyki) wprowadzających temari do swojego szkolnej
praktyki.
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GEOMETRIA

Krzysztof Mostowski (Siedlce)

Z kartką papieru A4 w przestrzeń II

Streszczenie

Język potoczny ma ubogi zasób słów do opisu form i struktur przestrzennych.

Metoda rozbudowy tego zasobu słów i budowania związanych z tym znaczeń opraco-

wana w naszej Pracowni Dydaktyki Matematyki w Siedlcach polega na organizowa-

niu w klasie szkolnej zajęć, które polegają na budowaniu form przestrzennych, przede

wszystkim różnych prostych wielościanów i opowiadaniu o różnych zauważonych wła-

ściwościach tych form, takich jak osie symetrii, objętości, wzajemne powiązania mię-

dzy liczbą wierzchołków, krawędzi i ścian. Powstają wtedy gry językowe w sensie

Wittgensteina i proces budowania znaczeń, a w rezultacie rozwija się u uczniów wie-

dza i wyobraźnia przestrzenna, która jest znacznie bogatsza niż taka wiedza, która

jest zwykle osiągalna przy tradycyjnie prowadzonych lekcjach geometrii. Powstaje też

związany z tym bogatszy język, wiążący sytuacyjnie słowa i symbole matematyczne

oraz odpowiadające im matematyczne obiekty. Kartka papieru formatu A4 jest łatwo

dostępnym budulcem do takich zajęć.

Warsztat

Zajęcia warsztatowe były częściowo powtórzeniem niektórych fragmentów
z warsztatu prowadzonego pod tym samym tytułem na poprzedniej XVIII Kra-
jowej Konferencji SNM w Radomiu. Więcej uwagi poświęcono spostrzeganiu
symetrii budowanych form przestrzennych, takich jak sześcian, czworościan
i inne wielościany i obliczaniu odpowiednich objętości w głowie, z modelem
w ręku.



Krzysztof Mostowski

Kartka papieru A4 ma wymiary 297 na 210 mm. Dzieląc na kalkulatorze
297 przez 210 otrzymujemy jako wynik liczbę 1.4142857, która jest z dużą
dokładnością bliska liczbie niewymiernej

√

2 = 1.4142135 . . .. To ważne spo-
strzeżenie tłumaczy się tym, że intencją tych ludzi, którzy ustanawiali znor-
malizowane wymiary papieru w Europie, było przyjęcie takich rozmiarów dla
papieru, aby kartka po złożeniu na pół w poprzek dłuższego boku dzieliła się na
dwie mniejsze o kształcie prostokątów podobnych do całej kartki. Wynikająca
stąd proporcja boków

a

1
=
1
a

2

prowadzi do równości a =
√

2.
Ta proporcja boków daje możliwość łatwego budowania modeli wielościa-

nów i innych obiektów przestrzennych, dla których proporcja opisana przez
pierwiastek z dwóch jest istotna. To wyjaśnia też dlaczego przechodząc na
kserografie np. od formatu A4 do formatu A3, czyli zwiększając wymiary li-
niowe w skali

√

2 = 1, 41 . . . zwiększamy powierzchnię dwukrotnie, a przecho-
dząc od kartki formatu A4 do A5, czyli zmniejszając wymiary liniowe w skali
1
√

2
= 0, 7071 . . . dwukrotnie zmniejszamy powierzchnię.

Korzystając z tych specyficznych rozmiarów kartki A4, możemy łatwo zbu-
dować model foremnego czworościanu, dwunastościanu rombowego i inne oraz
badać oglądowo te bryły i czynić odpowiednie spostrzeżenia. Wskazane zostały
też niektóre pozycje z literatury.
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GEOMETRIA

Danuta Tańcula (Kraków)

Warsztaty „Władcy pierścieni”

Streszczenie

Wspólnie z Krystyną Burczyk prowadziłyśmy warsztaty pt. „Władcy pierścieni”.
W mojej części proponowałam wykonanie modeli mogących posłużyć do powtórzenia
wiadomości o figurach geometrycznych i ich własnościach, kątach, zależnościach mię-
dzy ich polami, podobieństwie i skali oraz ewentualnie ułamkach i symetrii; modeli
które pozostaną potem jako dekoracyjna pomoc dydaktyczna w klasie lub mogą być
wykorzystane na drobne upominki świąteczne.

Wstęp

Jestem nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym
nr 2 w Krakowie. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stop-
niu lekkim oraz umiarkowanym w Gimnazjum nr 67 i Szkole Podstawowej
nr 46. Problemy w uczeniu się i ograniczenia moich uczniów wymuszają poszu-
kiwania ciekawych pomysłów na lekcje. Poglądowość, wielokrotność powtórzeń
i atrakcyjność lekcji są gwarancją przyswojenia przez nich wiadomości. Na za-
jęciach często korzystam z kartki papieru oraz sztuki origami. Dzięki temu
w ciekawy dla dzieci sposób osiągam założone cele dydaktyczne.

PIERŚCIEŃ I

Chcąc powtórzyć lub utrwalić wiadomości o podstawowych figurach geome-
trycznych: kwadracie, prostokącie, równoległoboku, trójkątach i trapezie uczę
dzieci jak złożyć moduł potrzebny do Pierścienia nr I - będącego jednocześnie
ozdobą świąteczną w klasie. W czasie składania kwadratowej kartki papie-
ru obserwujemy występujące tam figury, mierzymy kąty, odcinki prostopadłe
i równoległe, obliczamy pola i obwody tych figur oraz ewentualnie skalę. Model
ten jest autorstwa Rity Foelker.
Potrzebne nam są : 8 kwadratowych kartek – 4 w kolorze czerwonym

i 4 w zielonym.



Danuta Tańcula

1. Początkowy kwadrat służy do pod-
stawowych pomiarów boków, kątów
i przypomnienia wiadomości dotyczących
tej figury oraz wzoru na pole – obliczanie
pola.

2. Składamy kwadrat na połowę – wykonu-
jąc zagięcie wzdłuż przekątnej. Analizuje-
my własności figury w odniesieniu do po-
przedniej – jak zmieniły się jej wymiary.
Przypominamy wzór na pole i obwód –
obliczamy je oraz zapisujemy skalę, ewen-
tualnie przypominam wzór na przekątną
w kwadracie. Przypominamy – otwierając
ponownie na chwilę, co to jest dwusieczna
kąta (sprawdzamy mierząc itp.).

3. Wierzchołek kąta ostrego w otrzymanym
trójkącie prostokątnym zaginamy wzdłuż
zaznaczonej linii nakładając go na wierz-
chołek kąta prostego.

4. Otrzymujemy 2 różne trójkąty – przypomi-
namy ich nazwy, własności. Badamy wy-
miary i ich zależności względem poprzed-
niego dużego. Czy możemy podać ich pola
i wymiary bez używania przyborów? Dla-
czego nie? Czy możemy podać skalę w ja-
kiej zmieniły się pola względem poprzed-
nich figur (trójkąta i kwadratu)? To tylko
kilka pytań jakie zadaję uczniom.
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5. Powstały mały trójkąt (na wierzchu) odgi-
namy wyznaczając linią zgięcia jego wyso-
kość (oś symetrii – symetralną kąta proste-
go) otrzymując dwukrotnie pomniejszony
trójkąt.

6. Do wnętrza powstałej kieszonki trójkątnej
wkładamy palec i rozpłaszczamy ją uzysku-
jąc mały kwadrat.

7. Na kwadracie pozostaje ślad po zgięciu
będący jego przekątną, to daje możliwość
rozpatrywania wzajemnych zależności mię-
dzy wyjściową, kwadratową kartką( jej wy-
miarami) oraz małym kwadracikiem, który
wraz z mały trójkątem tworzy trapez pro-
stokątny (wyraźnie bok kwadratu wyzna-
cza w nim wysokość).

Przypominamy własności, obliczamy pola i obwody. Porównujemy.

8. Odwracamy model na drugą stronę i uka-
zuje nam się duży trapez prostokątny. Tu
wygodnie jest omówić budowę i własności
tej figury oraz wzory na obwód i pole. Ob-
liczamy, analizując konieczność ponownych
pomiarów – może już te dane mamy?

9. Zaginamy wierzchołek kąta prostego do
przeciwległego wierzchołka („przesuwając”
go wzdłuż przekątnej trapezu) zgodnie
z widoczną linią.
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10. Otrzymujemy wyraźnie widoczne 2 duże
trójkąty równoramienne o jednakowych po-
lach tworzące równoległobok oraz malutki
trójkąt (pod spodem). Można go chwilowo
łatwo schować. Mierzymy powstałą figurę,
przypominamy własności, wzór na pole –
obliczamy je.

Czy powstały równoległobok jest rombem? Jakie cechy ma romb?

11. Zaginamy „dolny” trójkąt (po lewej stronie
na zdjęciu) tak, by linia złożenia wyzna-
czała jego wysokość. Otrzymujemy trapez
i malutki trójkąt pod nim. Jakie jest jego
pole w stosunku do dużego trapezu wcze-
śniej(8,9)? Jak zmieniły się długości boków
i pole? Jaką częścią dużego są powstałe
2 trójkąty (trapez)?

12. Tak oto otrzymaliśmy gotowy moduł po-
trzebny do wykonania naszego świątecz-
nego pierścienia-gwiazdy (spodnia strona).
Jednak zanim go połączymy z pozostałymi
przyglądnijmy się mu jeszcze odwróciwszy
go na druga (wierzchnią) stronę. Ujrzymy
kolejne możliwości zadawania pytań, two-
rzenia zadań i poszukiwania odpowiedzi.

13. Tak wygląda gotowy pojedynczy moduł po
odwróceniu (wierzchnia strona).
a) Wyraźnie widoczne są 2 kwadraty –
można je łatwo porównywać i analizować,
mierzyć, itd. oraz trójkąt. Jaka to część du-
żego kwadratu? Jaka jest skala podobień-
stwa kwadratów? Czy dotyczy ona wszyst-
kich kwadratów w tym module? A trójką-
tów?
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b) Dodatkowo po otworzeniu i rozłożeniu na
płasko kwadratu otrzymujemy 2 wyraźnie
widoczne trapezy o różnych polach i bo-
kach. Podobnie jak w poprzednim punkcie
możemy badać zależności między nimi lub
(i) dużym w poprzednich krokach (8). Czy
skala jest stała?

c) Po otwarciu spod spodu znajdującego się
tam trójkąta otrzymujemy dwa „nakłada-
jące” się trapezy oraz prostokąt (przypo-
minamy wzór na pole i obwód – obliczamy)
i tu nasuwają się ciekawe możliwości zada-
wania pytań i szukania odpowiedzi nie tyl-
ko dotyczących zależności między nimi, ale
także względem części wspólnej.

d) Po ponownym odwróceniu modułu uwi-
dacznia się 5 trójkątów różnej wielkości.
W jakiej skali są względem siebie? Czy mo-
żemy podać ich wymiary znając jedynie
wymiary początkowego kwadratu?

Ten kalejdoskop figur geometrycznych o wciąż zmieniających się wymiarach
w ścisłych zależnościach od siebie , a w szczególności od wyjściowego kwadratu
pozwala na poruszenie znacznie większego zakresu tematów zależnych jedy-
nie od poziomu i możliwości uczniów. Pojedyncze moduły (pkt.13) wsuwamy
w siebie na przemian 1 czerwony, 1 zielony (niestety lekko podklejając by
dobrze się trzymały) wsuwając w siebie duży kwadrat w kieszonkę małego
kwadratu w sposób pokazany na zdjęciach.
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W związku z tym, iż lekcja ta ma miejsce przed Bożym Narodzeniem
w efekcie pracy całej klasy powstaje taki oto pierścień.

Kolejne pierścienie przedstawione w czasie zajęć to już nieco wyższy stopień
wtajemniczenia. Autorem modułów do nich jest Peter Petty. Potrzebujemy
także 8 przystających kwadratowych kartek w 2 różnych wariantach kolory-
stycznych.

PIERŚCIEŃ II

1. Kwadratową kartkę papieru składamy
wzdłuż przekątnej.

2. Otrzymany trójkąt składamy (nie zagnia-
tając krawędzi, a jedynie zaznaczając
punkt w miejscu zgięcia!) tak, aby przypro-
stokątna zetknęła się z przeciwprostokątną,
a zgięcie wyznaczało przecięcie przyprosto-
kątnej z dwusieczną przeciwległego kąta.
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3. Wierzchołek (lewy kąt ostry na zdjęciu) nakładamy na zaznaczony zagię-
ciem punkt na przeciwległej przyprostokątnej. Zaprasowujemy powstałe w ten
sposób zagięcie.

4. Powstały trójkąt podnosimy do góry i wciskamy zagniatając do wewnątrz.

5. Powstały czworokąt zaginamy wyznacza-
jąc w ten sposób dwusieczną jego kąta
ostrego.

6. Nakładamy dwie części kąta na siebie,
zagniatamy. Po czym odwracamy moduł
na drugą stronę i powtarzamy czynności
z punktu 5 i 6.
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7. Otrzymaliśmy w ten sposób widoczne dwa
trójkąty.

8. Prawy narożnik (na zdjęciu) – wierzchołek
kąta prostego zaginamy pod spód, pomię-
dzy złożone trójkąty.

9. Najpierw po jednej stronie modułu, a po
przewróceniu go na drugą stronę – także
po drugiej.

10. W ten oto sposób otrzymaliśmy gotowy po-
jedynczy moduł.

Łączenie modułów

1. Wsuwamy ramiona kąta ostrego pod ramię kąta rozwartego – zgodnie
z zasadą „dłuższy w krótszy”.
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2. Zaginamy obydwa wystające wierzchołki kąta do wewnątrz utworzonej kie-
szonki „dłuższego ” trójkąta.

Spłaszczamy po bokach.

3. Otrzymujemy nieco rogate, połączone mo-
duły. Można je pozostawić w tej wersji –
będą imitować gwiazdę.

PIERŚCIEŃ III

Można jednak (i tę wersję proponuję, jako efektowniejszą) pozaginać do
wewnątrz wszystkie wystające rogi gwiazdy, chowając je pomiędzy płaszczyzny
boczne powstałego w ten sposób pierścienia. Jak na zdjęciach poniżej.
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Otrzymujemy takie oto, wspaniałe, stojące pierścienie.

Zadania i problemy badawcze

1. Ile możliwości układu 8 modułów stwarza użycie tylko 2 kolorów? A jeśli
zwiększymy ilość barw?

2. Wyznacz maksymalną i minimalną liczbę możliwości w zależności od ilo-
ści użytych kolorów.

3. Ile procent z całości stanowi barwa pomarańczowa?(jaka to część)?

4. Jaki to procent wszystkich pierścieni?

5. Znajdź taki układ barw, by pierścień miał maksymalną liczbę osi syme-
trii.

6. Czy zwiększenie ilości kolorów zwiększy liczbę możliwych osi symetrii?

7. Przedstaw za pomocą wyrażenia algebraicznego zależności barw w pier-
ścieniu (kilku pierścieniach).

8. Jakim ułamkiem trzech powyżej widocznych pierścieni jest kolor żół-
ty/zielony/pomarańczowy?
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Pierścienie te bardzo dobrze można wykorzystać jako pomoc w nauce ułam-
ków, ale także jako możliwość sprawdzenia wielości wariantów różnych, niepo-
wtarzalnych układów kolorystycznych oraz wielości symetrii w tych układach
występujących. Najlepiej zobrazować ten problem na bazie dwóch kolorów,
jednak im wyższy poziom edukacyjny tym większe pole dla eksperymentów
z liczbą barw.
Ile możliwych kombinacji jesteśmy w stanie uzyskać? Jak je opisać? Moż-

na to sprawdzić doświadczalnie „bawiąc” się z klasą papierowymi modułami
– efekt końcowy długo może zdobić klasę, stanowić miły stroik świąteczny
(po zawieszeniu wewnątrz pierścienia okazjonalnej ozdoby), a przede wszyst-
kim służyć jako pomoc dydaktyczna. Życzę zatem owocnej zabawy połączonej
z nauką.

Danuta Tańcula jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku

Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Gimnazjum nr 67

i Szkole Podstawowej nr 46 w Krakowie.

Jest członkiem grupy roboczej SNM Origami i matematyka

tanculka@poczta.fm
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AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNE

Agata Hoffmann (Wrocław)

Wrocławskie krasnoludki i matematyka

Streszczenie

Streszczenie. Od paru lat w różnych miejscach Wrocławia pojawiają się krasno-
ludki. Są one niezaprzeczalną atrakcją miasta, więc postanowiłam wykorzystać je
w procesie nauczania – uczenia się matematyki. Mam wiele pomysłów ich wykorzysta-
nia, ale podzielę się z Państwem tym z nich, który zaprezentowałam na warsztatach
XIX KKSNM – z wykorzystaniem krasnoludków jako czynników motywujących do
aktywności matematycznej.

Często, od wielu nauczycieli słyszę, że takie „gadżety”, dobre są w kształce-
niu zintegrowanym, ewentualnie w szkole podstawowej, ale na wyższych szcze-
blach nauczania, to już infantylizm. Nie zgadzam się z tą tezą i na zajęciach
chciałam przedstawić przykład nie infantylnego „wykorzystania” paru tych sa-
mych krasnoludków na wszystkich poziomach edukacji. Drugim, równie waż-
nym celem moich zajęć było ponowne zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest
rozmowa związana z różnym sposobem postrzegania zadania oraz jego rozwią-
zywania.
Do oznaczenia poziomu, na który zadanie przygotowałam będę używa-

ła skrótów oznaczających odpowiednio: KZ – kształcenie zintegrowane, SP –
szkoła podstawowa, G – gimnazjum, SŚ – szkoły średnie.
Pozytywne nastawienie do zadania jest bardzo ważne, zaczęliśmy więc od

najmilszego krasnala – od Życzliwka.

Fot. 1. Życzliwek
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Krasnal Życzliwek – KZ

Dzień Życzliwości obchodzony jest we Wrocławiu od 21 listopada 2006 roku.
Każdego roku w tym dniu, każdy z trójki przyjaciół – Ania, Olek i Tomek –
rozdawali po 10 życzliwych pocztówek. Ile pocztówek już rozdali?

Krasnal Życzliwek – SP

Dzień Życzliwości obchodzony jest we Wrocławiu od 21 listopada 2006 roku.
Inspiracją ustanowienia Dnia Życzliwości w Polsce był międzynarodowy World
Hello Day (Światowy Dzień Pozdrowień). Brian i Michael McCormack – po-
mysłodawcy World Hello Day – zaproponowali, aby w tym dniu każdy, komu
na sercu leży pokój na ziemi, życzliwie pozdrowił przynajmniej 10 osób.
Patryk, jako ochotnik rozdający uściski, brał udział w obchodach wszyst-

kich dotychczasowych Dni Życzliwości we Wrocławiu. W 2006 roku serdecznie
uścisnął 10 osób, a każdego następnego roku podwajał liczbę rozdawanych
uścisków. Ile życzliwych uścisków rozdał już Patryk uczestnicząc w obchodach
Dni Życzliwości?

Krasnal Życzliwek – G

Dzień Życzliwości obchodzony jest we Wrocławiu od 21 listopada 2006 roku.
Inspiracją ustanowienia Dnia Życzliwości w Polsce był międzynarodowy World
Hello Day (Światowy Dzień Pozdrowień). Obchodzenie tego dnia zapoczątko-
wane zostało w 1973 roku przez Briana i Michaela McCormack. Zaproponowali
oni, by w tym dniu każdy, komu na sercu leży pokój na ziemi, życzliwie po-
zdrowił przynajmniej 10 osób. Celem tych działań było wskazanie na to, że
życzliwa komunikacja międzyludzka jest lepszym sposobem wprowadzania po-
koju na świecie niż rozwiązania siłowe.
W którym roku liczba obchodów World Hello Day będzie czterokrotnością

liczby obchodów Dnia Życzliwości?

Krasnal Życzliwek – SŚ

Dzień Życzliwości obchodzony jest we Wrocławiu od 21 listopada 2006 roku,
a od 2007 roku obchodom towarzyszy krasnal Życzliwek.
Inspiracją ustanowienia Dnia Życzliwości w Polsce był międzynarodowy

World Hello Day (Światowy Dzień Pozdrowień). Obchodzenie tego dnia zapo-
czątkowane zostało w 1973 roku, tuż po wojnie Jom Kippur (konflikcie między
Izraelem a Egiptem i Syrią) przez Briana i Michaela McCormack. Zapropono-
wali oni, by w tym dniu każdy, komu na sercu leży pokój na ziemi, życzliwie
pozdrowił przynajmniej 10 osób. Celem tych działań było wskazanie na to,
że życzliwa komunikacja międzyludzka jest lepszym sposobem wprowadzania
pokoju na świecie niż rozwiązania siłowe.
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W których latach liczba obchodów World Hello Day będzie naturalną wie-
lokrotnością liczby obchodów Dnia Życzliwości? A co by było, gdybyśmy wzięli
pod uwagę tylko obchody Dnia Życzliwości z krasnalem Życzliwkiem?

Każde z tych zadań poprzedziłam krótką notatką informacyjną – jej zawar-
tość dostosowana jest do wieku uczniów, dla których zadanie jest przeznaczo-
ne. Może ona stanowić punkt wyjścia do dyskusji np. na lekcji wychowawczej.
Uważam, że poza kontekstem matematycznym warto przemycić uczniom nie-
które idee – na przykład pacyfistyczne.
Wracając do matematyki. Zaprezentowane zadania są zadaniami rachun-

kowymi, ale można je rozwiązać w różny sposób. Na poziomach G i SŚ można
ułożyć i rozwiązać równanie, ale nie jest to konieczne.
Każde z tych zadań można potraktować również jako punkt wyjścia do

zauważenia pewnych prawidłowości, do postawienia nowych problemów oraz
do wyciągnięcia wniosków – na przykład (do poziomu SP) jeśli na jeden uścisk
poświęcimy 5 sek., to w którym roku rozdawanie życzliwych uścisków zajmie
Patrykowi 8h?
W każdym z tych zadań ćwiczymy również umiejętność wybierania z tekstu

informacji potrzebnych do rozwiązania zadania. Na wszystkich poziomach jest
to informacja potrzebna do ustalenia ile razy w określonej sytuacji był/będzie
świętowany Dzień Życzliwości. Nie dla każdego jest to oczywiste. Co więcej,
uczniowie, którzy „liczą na palcach” nie popełniają z reguły błędów (choć ta
strategia jest wygodna tylko w przypadku małych liczb), a uczniowie, którzy
używają modelu (odjęcia dat), zapominają, że nie zawsze jest on poprawny. Na
poziomach G i SŚ mamy jeszcze do czynienia z problemami interpretacyjnymi –
bardzo często czytelnicy nie uwzględniali w rozwiązaniu pierwszych obchodów,
tłumacząc, że w zadaniu chodzi o rocznice. To słowo nie było użyte w tekście
zadań, a jednak wielu czytelników takiej interpretacji użyło.
Wszystkie wyżej opisane sytuacje jak i różne sposoby rozwiązań są wg mnie

bardzo pożądane – mogą stanowić punkt wyjścia do rozmowy, a ona właśnie
(jak wcześniej wspomniałam) jest bardzo kształcąca w procesie nauczania –
uczenia się matematyki.
Od krasnala Życzliwka przenieśliśmy się do krasnala WrocLovka – zajęcia

nasze odbywały się w przeddzień Walentynek.
W przypadku poprzedniego krasnala jego wizerunek nie był nam potrzebny

do rozwiązania zadań – był on tylko ozdobą. Tym razem będą potrzebne dwa
zdjęcia tego krasnala – dla wszystkich poziomów fot. 2., a dla poziomu SŚ
dodatkowo fot. 3.
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Fot. 2. WrocLovek – cały Fot. 3. WrocLovek – serce

Rys. A

Krasnal WrocLovek – KZ

Krasnal WrocLovek ma serce na dłoni! Popatrz na dołączone cztery rysunki.
Podziel je na figury, które znasz i podaj nazwy tych części.
Który z pokazanych rysunków najbardziej pasuje do serca z dłoni krasnala?

Dlaczego?

Krasnal WrocLovek – SP

Krasnal WrocLovek ma serce na dłoni! Popatrz na dołączone cztery rysunki
przekroju serca. Podziel je na figury, które znasz i podaj (możliwie najdo-
kładniej) nazwy tych części. Który z pokazanych rysunków najlepiej przybliża
przekrój serca z dłoni krasnala? Dlaczego?
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Krasnal WrocLovek – G

Krasnal WrocLovek ma serce na dłoni! Który z dołączonych rysunków najlepiej
przybliża przekrój poprzeczny tego serca? Oblicz jego pole.

Krasnal WrocLovek – SŚ

Krasnal WrocLovek ma serce na dłoni! Wykonaj rysunek przekroju poprzecz-
nego tego serca – wybierz ten przekrój, którego pole jest największe. Oblicz
pole tego przekroju wiedząc, że kąt między odcinkami „wychodzącymi” z ko-
niuszka serca na przekroju poprzecznym wynosi 90◦.

W przypadku tego krasnala, zadania nie stanowią rozwinięcia jednej histo-
rii (jak to było poprzednio), ale we wszystkich zaprezentowanych tu zadaniach
dotykamy jednego pojęcia matematycznego – przekroju bryły. I choć pojęcie
to pojawia się w programach nauczania stosunkowo późno, to chciałam po-
kazać, że już od najmłodszych lat możemy uczniów przygotowywać do jego
rozumienia, oczywiście, na początku korzystając tylko z intuicji. Mniej lub
bardziej świadomie, tak właśnie wprowadzamy każde pojęcie matematyczne!

Chciałabym również zwrócić uwagę na język, którego używamy udzielając
naszych odpowiedzi. Na przykładzie tego zestawu zadań bardzo ładnie widać
potrzebę jego rozwijania i doprecyzowywania znaczenia używanych pojęć.

Mamy tu też do czynienia z pewnym uproszczeniem – schematem. Na
zdjęciu widzimy „zaokrąglone” serce, a rysunki są „kanciaste”, ale przecież
budowanie modelu na tym polega – jedne rzeczy uwypuklamy, inne zaniedbu-
jemy – wszystko zależy od celu. Zauważyłam, że wiele osób rozwiązujących
zadanie z poziomu SŚ przy rysowaniu przekroju poprzecznego serca w ogóle
zaniedbuje prostokąt pojawiający się między półkolami a trójkątem.

Specjalnie też rysunek A jest wykonany na kropkowanym papierze o sieci
kwadratowej. Pomaga to w określeniu figur jak i w obliczaniu pól. I tu również,
wszystkie opisane sytuacje jak i różne sposoby rozwiązań są wg mnie bardzo
pożądane – mogą stanowić punkt wyjścia do rozmowy, a ona właśnie (jak
wcześniej wspomniałam) jest bardzo kształcąca w procesie nauczania – uczenia
się matematyki.

Od krasnala WrocLovka (który we Wrocławiu ujawnił się dopiero w ze-
szłym roku) przenieśliśmy się do jednego z najdłużej (jawnie) przebywających
w naszym mieście – do krasnala Więziennika. Znajduje się on w murach sta-
rego więzienia miejskiego, a właściwie na jednym z jego okien. I tym razem,
do rozwiązania zadań będą potrzebne zdjęcia tego krasnala (a właściwie krat,
za którymi się znajduje) – dla poziomu G fot. 4., a dla pozostałych fot. 5.
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Fot. 4. WrocLovek Fot. 5 Więziennik (całe okno)

Krasnal Więziennik – KZ

Krasnal Więziennik siedzi za kratami. Oblicz ile najmniejszych i największych
prostokątów wyznaczają pręty tych krat. Czy te prostokąty są kwadratami?

Krasnal Więziennik – SP

Krasnal Więziennik siedzi za kratami. Potraktuj pręty tych krat jak odcinki.
Zegnij tak kartkę papieru (symbolizującą okno), by zgięcia pokazywały usy-
tuowanie prętów. Czy gdyby były trzy pręty pionowe i siedem poziomych, to
zginanie kartki byłoby łatwiejsze czy trudniejsze? A jak pionowych byłoby
pięć?

Krasnal Więziennik – G

Krasnal Więziennik siedzi za kratami. Pręty tych krat (w przeważającej ich
części) są graniastosłupami prawidłowymi czworokątnymi. Jak wygląda złącze-
nie tych prętów? Szerokość pręta poziomego (którą - dla uproszczenia utoż-
samiamy z odpowiednim odcinkiem w pręcie pionowym) wynosi 3 cm. Oblicz
objętość części pręta pionowego zatopionego w pręcie poziomym.

Krasnal Więziennik – SŚ

Krasnal Więziennik siedzi za kratami. Potraktuj sztaby tych krat jak fragmen-
ty prostych. Każdą z nich możemy opisać pewną zależnością. Do tej konfigura-
cji prostych dobierz tak układ współrzędnych, by do opisu tego rysunku użyć
jak najmniej wzorów zależności.

W przypadku tego krasnala, ani zadania nie stanowią rozwinięcia jednej
historii, ani nie odnoszą się do jednego pojęcia matematycznego. To, co je
łączy, to punkt wyjścia – każde z nich wykorzystuje kraty, za którymi znajduje
się Więziennik.
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W zadaniu dla poziomu KZ najciekawszym jest uzasadnienie odpowiedzi
na ostatnie pytanie. Rozwiązując to zadanie w klasie, uczniowie najczęściej
mierzą odległości na zdjęciu i to jest jedna z metod – oczywiście, jeśli zdjęcie
nie zdeformowało rzeczywistości. Gdy pytam się, czy mogłabym udzielić od-
powiedzi tylko patrząc na rysunek – z reguły zapada cisza, a przecież to widać
(oczywiście w pewnym przybliżeniu)!
W zadaniu dla poziomu SP okazuje się, że nie tak łatwo jest zgiąć od-

powiednio kartkę oraz że nie zawsze większa liczba zgięć oznacza trudniejsze
zadanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że matematycznie będą to za-
danie potrafili zrobić uczniowie znający twierdzenie Talesa, ale zastosowanie
techniki zgięcia kartki „mniej więcej na trzy równe części” praktycznie jest
dostępne dla uczniów na poziomie SP, a właśnie ta zasada prowadzi do osią-
gnięcia celu.
Uczniowie z poziomu G mają zadanie „na obliczenie objętości”, ale nie

to stanowi tu problem. Najwięcej trudności sprawia odkrycie, jakiej bryły
objętość należy policzyć. No, ale jaka za to satysfakcja z odkrycia!
Uczniowie rzadko doświadczają zmiany ułożenia układu współrzędnych.

W zadaniu z poziomu SŚ można przedyskutować, jakie korzyści może dać nam
zmiana pozycji układu współrzędnych. Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest
podanie zależności dla każdej prostej, ale już (jeżeli układ współrzędnych jest
usytuowany odpowiednio) użycie wartości bezwzględnej zmniejszy nam liczbę
tych zależności. Jeżeli jeszcze zastanowimy się, jakimi spójnikami połączone
są te zależności, możemy dojść do zaskakującego wniosku!
I znowu, wszystkie opisane tu sytuacje jak i różne sposoby rozwiązań

są wg mnie bardzo pożądane – mogą stanowić punkt wyjścia do rozmowy,
a ona właśnie (jak wcześniej wspomniałam) jest bardzo kształcąca w procesie
nauczania – uczenia się matematyki.
Po „przejściach” z krasnalem Więziennikiem odpoczęliśmy przy krasnalu

Obieżysmaku. Dane do zadań na każdym poziomie zaczerpnęłam z menu Pizza
Hut, przy której Obieżysmak się znajduje.

Fot. 6. Obieżysmak
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Krasnal Obieżysmak – KZ

Pizze Superwyjątkowe
Pan pizza: mała 18 zł; średnia 31 zł; duża 44 zł.
SUPREME Ziołowy sos pomidorowy, ser mozzarella, kiełbasa
pepperoni, wołowina, cebula, pieczarki, zielona papryka.
SUPER SUPREME Ziołowy sos pomidorowy, ser mozzarella,
kiełbasa pepperoni, wołowina, pikantna wieprzowina, szynka,
cebula, zielona papryka, pieczarki, czarne oliwki.

Adaś zaprosił znajomych do Pizza Hut. Aby przyjęcie było udane powinien
kupić albo dwie duże pizze, albo trzy średnie, albo cztery małe. Pomóż mu
dokonać takiego wyboru, by wydał jak najmniej pieniędzy? Ile zaoszczędzi nie
korzystając z najdroższej oferty?

Krasnal Obieżysmak – SP

Pizze klasyczne
Pan pizza: mała 16 zł; średnia 27,50 zł; duża 38,50 zł.
Pizze Wysmakowe
Pan pizza: mała 17,50 zł; średnia 29,50 zł; duża 41 zł.
Napoje
Puszka 4,99 zł Butelka 1l 6,99 zł
WODA MINERALNA
Butelka 0,5l 4,79 zł
SOK
Pomarańczowy i jabłkowy.
Cena: 5,99 zł

Gdybyś chciał kupić pizzę i Pepsi, to co by się Tobie bardziej opłacało –
skorzystać z oferty specjalnej czy wybrać produkty z listy? Dlaczego?

174



Wrocławskie krasnoludki i matematyka

Krasnal Obieżysmak – G

Skomponuj swoją pizzę
MARGHERETA
Pan pizza: mała 12,50 zł; średnia 22 zł; duża 31 zł.
Ziołowy sos pomidorowy, oryginalny ser mozzarella.
DODATKI DI PIZZY
mała 3,50 zł; Średnia 4,50 zł; duża 5,50 zł.
Pomidory, kukurydza, kiełbasa pepperoni, zielona papryka,
szynka, wołowina, czarne oliwki, pikantna wieprzowina,
cebula, kurczak grillowany, ananas, brokuły, tuńczyk,
pieczarki, jalapeno, ekstra ser, ekstra sos.

Patrycja przeznaczyła na przekąskę w Pizzy Hut dla siebie i dwóch koleżanek
70 zł. Może kupić trzy małe pizze, albo dwie średnie, albo jedną dużą. Przy
którym wyborze będzie mogła kupić najwięcej dodatków? Ile?

Krasnal Obieżysmak – SŚ

Lunch za 15 zł w 15 minut od poniedziałku do piątku do godz. 15:00.
Skomponuj swój ulubiony zestaw! Wybierz:

• Pizza (mała pizza na cieście Pan lub Classica: Pepperoni, Americana,
Hawajska, Wegetariańska, Hot Pepperoni);

• Pasta (do wyboru: uczta z pieca Farfalle di Concretto, Farfalle o Sero
Mio, Farfalle di Pollo);

• Salad (Bar Sałatkowy + 4 chrupiące paluszki chlebowe);
+ jeden z 3 dodatków:

• zielona sałata z sosem vinaigrette;

• napój: 0,3l Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7Up, lemoniada, herbata mro-
żona;

• kremowy mini deser.
Paulina skorzystała z oferty lunch w Pizzy Hut. Wybrała bar sałatkowy
i kremowy mini deser. Przez ile dni Paulina mogłaby korzystać z tej oferty, za
każdym razem wybierając inny zestaw?

To, co łączy zadania związane z krasnalem Obieżysmakiem, to wykorzy-
stanie kontekstu realistycznego – tego, co istnieje w rzeczywistości.
Oczywiście, liczby lub informacje dobrałam, tak by zadanie było odpo-

wiednie dla danego poziomu. I tak, na poziomie KZ mamy do czynienia tylko
z liczbami naturalnymi, a na poziomach SP i G – używane są liczby wymier-
ne. Na każdym z tych poziomów dotykamy problemu „opłacalności” naszych
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decyzji. Tylko zadanie na poziomie SŚ dotyczy innego działu matematyki –
kombinatoryki.
Również przy okazji rozważania tych zadań, różne sposoby podejścia do

nich, jak i ich rozwiązań są wg mnie bardzo pożądane – mogą stanowić punkt
wyjścia do rozmowy, a ona właśnie (jak wcześniej wspomniałam) jest bardzo
kształcąca w procesie nauczania – uczenia się matematyki. Tym bardziej, że
opisane tu sytuacje są „z życia wzięte”.
Po kulinarnych rozważaniach wszyscy zrobili się głodni, a czas naszych

zajęć dobiegł końca. Nie zdążyliśmy omówić kolejnych zadań dotyczących kra-
snala Dryndka i Turysty (przygotowanych wg zasad podobnych do wyżej opi-
sanych) oraz pojedynczych zadań związanych z krasnalami TynQusiem, Graj-
kiem i Melomanem oraz Słupnikiem, które przygotowałam „na wszelki wypa-
dek”.
Do zadań z krasnalem Dryndkiem dołączyłam do wszystkich poziomów

jego zdjęcie (fot. 7.), a dodatkowo do poziomu SP zdjęcie z fot. 8, a do poziomu
G i SŚ zdjęcie z fot. 9.
Do zadań z krasnalem Turystą dołączyłam jego zdjęcie z fot. 10 oraz frag-

menty planu miasta z krasnoludkami oraz z trasami turystycznymi. Planów
tych nie dołączam, ponieważ nie otrzymałam pozwolenia na ich publikowa-
nie ze źródeł, z których je wzięłam, ale każdy nauczyciel może we własnym
zakresie zatroszczyć się o odpowiednie mapy.
I jeszcze parę słów do pozostałych zadań – tych „na wszelki wypadek”. Do

zadań z TynQusiem (fot. 11) oraz Grajkiem i Melomanem (fot. 12) zdjęcia nie
są konieczne, ale zadanie z jednym z Słupników wymaga zdjęcia z fot. 13.
Ponieważ zadania te rozdałam na zajęciach, umieszczam je również w ar-

tykule. Analizę zaprezentowanych zadań zostawiam czytelnikowi jako nieobo-
wiązkową pracę „domową”.
W niniejszym artykule przedstawiłam Państwu parę pomysłów na zwięk-

szenie motywacji uczniów do nauki poprzez użycie „gadżetu” – wykorzystanie
wrocławskich krasnoludków. Na podstawie moich doświadczeń mogę zapew-
nić, że jeżeli zostaną one przedstawione w odpowiedni sposób, to nikt nie uzna
ich za infantylne!
Należy jednak pamiętać, że bardzo ważny jest nie tylko sposób prezentacji,

materiału, ale przede wszystkim to, co z zaprezentowanym materiałem zrobi-
my, do czego zostanie on przez nas wykorzystany. Jedna z osób prezentujących
rozważania prowadzone przez swoją grupę nad rozwiązaniem zadań, wypowie-
działa zdanie, które bardzo mnie ucieszyło i może stanowić puentę tego, co
się działo na zajęciach: nie samo zadanie, ale nasza rozmowa i dochodzenie do
rozwiązania było dla mnie najciekawsze . . . i o to przecież chodzi! Krasnoludki
zachęciły do przyjścia na zajęcia (zmotywowały uczestników), ale najcenniej-
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sza była dla mnie (i mam nadzieję, że również dla uczestników) rozmowa nad
zadaniami, sposobami ich analizowania i rozwiązywania oraz wnioskami z nich
płynącymi.

Fot. 7. Dryndek (cały) Fot. 8. Dryndek (sznur)

Krasnal Dryndek – KZ

Znajdź długość pręta, który pocięto na słupki podtrzymujące łańcuch ogra-
dzający budkę telefoniczną krasnala Dryndka. Wiesz, że zużyto cały pręt,
a także, że trzy słupki mają wysokość 9 cm, a trzy 8 cm.

Krasnal Dryndek – SP

Wiedząc, że jeden zwój ma długość około 2 cm, oszacuj długość kabla łączącego
słuchawkę z aparatem telefonicznym krasnala Dryndka. Czy po rozprostowa-
niu byłby on dłuższy niż wysokość krasnala czy krótszy? O ile? W oszacowaniu
wysokości krasnala może Ci pomóc informacja, że wysokość aparatu telefonicz-
nego to 8 cm.

Fot. 9. Dryndek (kopuła)
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Krasnal Dryndek – G

Łebki śrub, którymi przymocowana jest kopuła dachu budki telefonicznej kra-
snala Dryndka, są wielokątami foremnymi. Oblicz ich powierzchnię wiedząc,
że odległość między przeciwległymi bokami to 1 cm.

Krasnal Dryndek – SŚ

Oszacuj powierzchnię kopuły, która osłania krasnala Dryndka (uwzględnij wy-
cięcia), jeżeli wiesz, że jej rozpiętość wynosi około 21 cm.

Fot. 10. Turysta

Krasnal Turysta – KZ

Patrz na mapę!
1. Jaki plac ma kształt kwadratu?

2. Jaką figurą został oznaczony dworzec kolejowy (PKP)?

3. Centrum Wrocławia (z Ratuszem) zostało zakreślone linią – jaki ma ona
kształt?

4. Czy potrafisz znaleźć na mapie kształty podobne do wcześniej wymie-
nionych?
Krasnal Turysta – SP
1. Korzystając z mapy oblicz obszar, który zajmuje wrocławski Rynek.

2. Czy kształt Rynku i placu Solnego można określić jedną nazwą? Jeśli
tak, to jaką? Czy można użyć różnych nazw? Jeśli tak, to jakich? Jeśli
nie, dlaczego?
Krasnal Turysta – G

Korzystając z mapy oblicz długość zaznaczonej tu pieszej trasy podstawo-
wej. Ile czasu potrzeba na zrealizowanie tej wycieczki? Uwzględnij taką pręd-
kość, która pozwoli zobaczyć trasę, a nie tylko ją przebyć. Uwzględnij postoje
w miejscach widokowych.
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Krasnal Turysta – SŚ

Korzystając z mapy oblicz długość zaprezentowanej tu rozszerzonej trasy wod-
nej. Oblicz ile czasu trzeba przeznaczyć na tę wycieczkę. Uwzględnij taką
prędkość, która pozwoli zobaczyć trasę, a nie tylko ją przebyć. Pomyśl też
o postojach i przeprawach.

Fot. 11. TynQuś

Krasnal TynQuś – SP

Krasnal TynQuś tynkuje powierzchnię widocznej kwadratowej płyty. Jej bok
ma długość 30 cm. Używa packi, której długość jest trzy razy mniejsza od boku
płyty, a szerokość o 5 cm mniejsza od jej długości. Aby nałożyć wystarczającą
ilość tynku krasnal musi wykonać dwa razy więcej nałożeń od liczby, która
określa stosunek powierzchni płyty do powierzchni packi. Ile nałożeń musi
wykonać?

Fot. 12. Meloman i Grajek

Krasnale Meloman i Grajek – G

Krasnal Meloman przez całe wakacje, liczył przechodniów, którzy przystawali
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po to, by tak jak on, podziwiać grę krasnala Grajka. Oto wyniki opisujące ob-
liczenia w poszczególnych tygodniach: 258, 240, 316, 150, 333, 342, 284, 197,
310. Oblicz medianę i średnią arytmetyczną tych danych. Jak je zinterpretu-
jesz?

Fot. 13. Słupnik (z Oławskiej)

Krasnale Słupniki – SŚ

Krasnale Słupniki opanowały niektóre latarnie na ulicy Oławskiej. Jeden
z nich ulokował się przy pięknie odnowionym budynku. Nad wejściem do tego
budynku znajduje się ozdobny element, który umieszczony jest na planie pro-
stokąta o wymiarach 1,4 m x 0,5 m. Wiedząc, że wyznaczająca go linia:

1. ma oś symetrii;

2. zbudowana jest tylko odcinków i łuków okręgów;

3. środki okręgów znajdują się na bokach prostokąta, w którym element się
znajduje;

4. została skonstruowana z użyciem tylko cyrkla i linijki, odtwórz jej kształt
w skali 1 : 5.

Autorka pracuje w Instytucie Matematycznym

Uniwersytetu we Wrocławiu

Agata.Hoffmann@math.uni.wroc.pl
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XIX Krajowa Konferencja SNM

AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNE

Zofia Miczek, Jolanta Solga, Anna Ząbkowska-Petka (Chorzów)

Gry matematyczne podczas lekcji

Streszczenie

Poniższy materiał przedstawia kilka gier dydaktycznych, które mogą uatrakcyj-
nić lekcje matematyki. Gry są różnorodne do wykorzystania podczas całej lekcji, al-
bo tylko jako krótkie ćwiczenia. Autorki omawiają przedstawione pomysły w pracy
z uczniami. Propozycje gier należy traktować jako pewne koncepcje, które można do-
stosować do każdego wieku oraz wielu działów realizowanych w trakcie nauki szkolnej.

W Oddziale Katowicko – Częstochowskim SNM działa grupa współpracy
nauczycieli I i II etapu nauczania. W roku szkolnym 2009/ 2010 zaplanowano
przygotowanie prostych gier matematyczno – logicznych do wykorzystania na
lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych. Na XIX konferencji w Gdańsku zapre-
zentowano kilka przykładów.

Przykład 1

Zosia Miczek zaprezentowała grę liczbową oraz grę geometryczną. Gra licz-
bowa polega na znalezieniu liczby, która powinna znaleźć się na mecie po
uprzednim wykonaniu wszystkich działań opisanych na planszy.

Gra liczbowa – Kto mnie najszybciej znajdzie?

Gra polega na znalezieniu końcowej liczby, po wykonaniu poleceń od Startu do
Mety. Utrwala wiedzę o własnościach liczb naturalnych, wzbogaca słownictwo
matematyczne, rozwija umiejętność poprawnego liczenia w pamięci. Zawiera
elementy współzawodnictwa: kto z uczniów lub która para uczniów dojdzie do
mety z poprawnym wynikiem.
Opis gry

Gra przeznaczona jest dla indywidualnego gracza lub pary uczestników klas
4–6. Uczniowie wpisują dowolną liczbę w miejscu START i posuwają się za
strzałkami do Mety, wykonując kolejno wskazane działania i wpisując wyniki
do prostokącików.
Organizacja pracy

• Czas trwania: 3–5 minut;
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• Konieczne rekwizyty: plansza ze schematem poleceń i długopis;

• Prezentacja wyników: uczeń- zwycięzca lub para uczniów odczytuje swo-
je kolejne obliczenia, pozostali uczniowie sprawdzają na swoich plan-
szach;

• Pozwalamy wszystkim uczniom dojść do mety (w poleceniu trzecim, je-
żeli uczeń przyjmie liczbę 0 zamiast 2, na mecie będzie inny wynik).

Plansza dla ucznia
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Gra geometryczna – Narysuj mnie

Gra geometryczna dotycząca własności trójkątów „Narysuj mnie” polega na
odnalezieniu właściwej figury zgodnej z opisem zawartym na planszy.
Gra utrwala wiedzę o własnościach trójkątów, wzbogaca słownictwo mate-

matyczne, rozwija umiejętność czytania tekstu matematycznego ze zrozumie-
niem, uczy dokonywania wyboru. Zawiera elementy współzawodnictwa: kto
z uczniów lub która para uczniów najszybciej narysuje trójkąt spełniający
podane warunki i poprawnie wypisze cztery jego własności.
Opis gry

Gra przeznaczona jest dla indywidualnego gracza lub pary uczniów z klas
4 – 6. Zadaniem grającego jest wykonanie rysunku według poleceń, używając
jedynie ekierki z podziałką i ołówka.
Organizacja pracy

• Czas trwania: 5–10 minut.

• Konieczne rekwizyty: plansza ze schematem poleceń, ekierka z podziałką
(kartka w kratę i linijka), ołówek, kartka papieru.

• Prezentacja wyników: uczeń – zwycięzca lub para uczniów odczytuje
swoje kolejne odpowiedzi, pozostali uczniowie sprawdzają na swoich kart-
kach.

• Pozwalamy wszystkim uczniom dojść do końca gry.

Tekst dla ucznia

Narysuj mnie używając tylko ekierki z podziałką i ołówka. Jak już
rysunek będzie gotowy, wypisz cztery moje własności.

Aby mnie narysować wybierz odpowiednio odcinki:
a) 1 cm 1 dm 1 m
lub
b) 12 cm 6 cm 4 cm
lub
c) 8 cm 0,8 dm 80 mm
lub
d) połowa z 1 dm trzykrotność 1 cm 1/8 z 32 cm
lub
e) 9 cm 30 mm 0,07 m
Długość mojego obwodu to więcej niż 10 cm ale mniej niż 20 cm.
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Każdy nauczyciel może w oparciu o te propozycje przygotować własną grę,
zmieniając polecenia w zależności od wieku uczniów i działu nauczania. Kole-
żanka Zosia Miczek zachęcała też do korzystania z łatwo dostępnych publikacji
zawierających zadania logiczne. Oto przykład.

Zadanie zaczerpnięto z pisma, którego okładkę zaprezentowano poniżej.

184



Gry matematyczne podczas lekcji

Przykład 2

Anna Ząbkowska-Petka przedstawiła propozycje trzech gier. Pierwsza
z nich „Szukam pary” polega na tym, aby wśród kartoników z różnymi war-
tościami ułamków zwykłych (właściwych, niewłaściwych, liczb mieszanych),
ułamków dziesiętnych, procentów, wybrać kartoniki z równymi wartościami.
Wartości wpisywane na kartoniki można dobrać w zależności od materiału jaki
chcemy przećwiczyć z uczniami. Pod koniec zabawy na tablicy otrzymujemy
przykłady do przepisania do zeszytu np.:

3

4
= 0, 75 = 75% z 1,

5

2
= 21

2
= 2, 5,

6

2
= 11

5
.

Wykonanie kartoników z różnymi wartościami liczbowymi zajmuje tro-
chę czasu, ale można je wykorzystywać wielokrotnie. Poniżej przedstawiono
tabelę z pomocnymi liczbami. Można wyciąć liczby ze zwykłej białej kartki
a następnie nakleić na trochę większy brystol.

Gra liczbowa – Szukam pary

Gra doskonali umiejętności: zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne, ułam-
ków na procenty, ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, skracania ułam-
ków. Zawiera elementy współzawodnictwa: kto najszybciej znajdzie swoją pa-
rę.

Opis gry

Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby uczniów w klasie - każdy uczeń musi
otrzymać jeden kartonik, wyszukać pasujące pary liczb i zapisać równości.

Organizacja pracy

• Czas trwania: około 5 min.

• Konieczne rekwizyty: kartoniki z ułamkami i procentami, tablica i kreda.

• Prezentacja wyników: każda para (trójka, itp.) liczb zostaje zapisana na
tablicy.

• Uczniowie przepisują zapisane równości do zeszytów, po uprzednim spraw-
dzeniu przez nauczyciela. Podczas zabawy w klasie może być głośno.
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Druga i trzecia gra są dość podobne. Polegają na tym, aby właściwie wyko-
nać obliczenia i w prosty sposób zweryfikować poprawność wykonanego dzia-
łania. Podobne gry można stosować przy realizacji różnych tematów. Przed-
stawione propozycje mają stanowić jedynie przykładowe pomysły.

Wykreślanka 1

Doskonali umiejętności dzielenia ułamków dziesiętnych. Przeznaczona jest dla
dowolnej liczby uczniów klasy piątej. Zawiera elementy współzawodnictwa: kto
najszybciej odczyta prawidłowe hasło.

Opis gry

Każdy uczeń otrzymuje swoją wykreślankę. Wykonuje obliczenia, a następ-
nie skreśla w tabeli litery odpowiadające wynikom działań. Litery pozostałe
w tabeli utworzą hasło.

Organizacja pracy

• Czas trwania: około 10 min.

• Konieczne rekwizyty: coś do pisania.

• Prezentacja wyników (odczytanie hasła): w sytuacji, gdy uczniowie mają
kłopot z odczytaniem hasła. można zaprezentować każde działanie na
tablicy.

Uczniowie mogą liczyć na tablicy wszystkie przykłady równolegle. Wykreślan-
ka może dotyczyć dowolnego działania na liczbach.

Tabela działań

1 2 3 4 5 6
1,4 : 4 29 : 5 39 : 6 46 : 5 28,5 : 6 4 : 8

Tabela liter

0,4 5,8 4,75 5,3 4,5 9,2 0,35 2,5 0,5 3,2 6,5 8,6
B S U A N M E A R C Z H

Wykreślanka 2

Gra doskonali znajomość jednostek długości. Przeznaczona dla dowolnej liczby
uczniów klasy piątej lub szóstej Zawiera elementy współzawodnictwa – kto
najszybciej odczyta prawidłowe hasło.

Opis gry

Każdy uczeń otrzymuje swoją wykreślankę. Każda kolumna tabeli zawiera
dwie jednostki długości oraz literę. Jeżeli jednostki długości zawarte w tej
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samej kolumnie nie są równe, literę należy skreślić. Z nieskreślonych liter należy
odczytać hasło.

Organizacja pracy

• Czas trwania: około 3–4 min.

• Konieczne rekwizyty: coś do pisania.

• Prezentacja wyników: odczytanie hasła.

Grę można przygotować z dowolnymi jednostkami (wagi, pola, objętości).

D E S K A R L P
27 km 2700 m 35 m 2,5 km 0,25 m 1,7 dm 0,5 m 2,3 cm
2700 m 270 cm 3500 cm 2500 m 25 cm 17mm 50 cm 230 mm

Q A
0,9 km 80 m
90 m 0,08 km

Przykład 3

Jolanta Solga – nauczycielka nauczania zintegrowanego zaprezentowała grę
dydaktyczną (Matematyczne smoki), którą można stosować „od przedszkola
do matury” zmieniając tylko plansze i polecenia w zależności od poziomu
uczniów oraz zamierzonych celów.

Arytmetyczny smok

Gra utrwala wiedzę o własnościach liczb naturalnych, wzbogaca słownictwo
matematyczne, rozwija umiejętność poprawnego liczenia w pamięci. Zawiera
elementy współzawodnictwa: wygrywa ten, który pierwszy dotrze do mety.

Opis i zasady gry

Gra jest przeznaczona dla od 2 do 4 uczestników. Uczestnicy stają na polu
start; wyrzucają kostką i przesuwają się o tyle oczek ile wskazuje kostka – sta-
jąc na danym polu uczestnik oblicza działanie i dorysowuje na szarym papierze
odpowiedni element wskazany w legendzie. Wygrywa uczestnik, który pierw-
szy dotrze do mety. Wówczas praca we wszystkich grupach jest przerywana,
wygrywa ten zespół, który ma najpiękniejszego smoka.

Organizacja pracy

• Czas trwania: od 30 min do 60 min(w zależności od rozbudowania plan-
szy lub poleceń).
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• Konieczne rekwizyty: plansza gry, pionki, kostka do gry, arkusz papieru,
kredki.

• Prezentacja wyników: uczeń – zwycięzca prezentuje pracę plastyczną,
w nagrodę nadaje tytuł lub imię smokowi. Najlepsze prace trafiają na
klasową wystawę prac.

Uwagi

Istnieje wiele możliwości modyfikacji gry. Temat rysunku oraz zakres wiado-
mości, umiejętności matematycznych na planszy do gry zależy od nauczyciela
i etapu nauczania, na przykład:

• geometryczny smok – na planszy do gry są nazwy różnych figur, linii,
itp. Uczniowie stając na wybranym polu rysują na kartce dany element
(utrwalenie wiadomości o własnościach figur geometrycznych, rozwijanie
wyobraźni, potrzebne są dodatkowe przybory do rysowania);

• kosmiczna rakieta – te same zasady, jak wyżej, ale uczniowie projektują
rakietę;

• pory roku – uczniowie wykonują matematyczne działania; wynik wska-
zuje w legendzie, który element przyrody trzeba narysować na planszy;

• wprowadzenie limitu czasu – wygrywa ta drużyna, która wykona ciekaw-
szy projekt.

Geometryczny smok (lub rakieta)
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Gra – Arytmetyczny smok

Legenda gry – Arytmetyczny smok

RĘKA – 100 UCHO – 40 SPRĘŻYNKA – 80

KÓŁKO – 95 PĘPEK – 35 STOPA – 75

NOS – 20 SZYJA – 50 KÓŁKO – 90

NOGA – 15 SERCE – 45 ŚWIATEŁKO – 85

GŁOWA – 30 USTA – 60 SKRZYDŁO – 25

COŚ NIEBIESKIEGO – 99 ANTENKA – 55 DŁOŃ – 52

COŚ ZIELONEGO – 65 WŁOSY – 70 OKO – 10

Na warsztatach nauczyciele grali w „Arytmetycznego smoka” mając przy
tym sporo zabawy. Poniżej przedstawiono arytmetyczne smoki powstałe pod-
czas zajęć.
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AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNE

Krzysztof Mostowski, Wacław Zawadowski (Siedlce),
Roland Stowasser (Berlin)

Cyfry ujemne

Streszczenie

Proste cztero-działaniowe kalkulatory stały się tak łatwo dostępne i tak rozpo-
wszechnione w życiu codziennym, że mechaniczna sprawność w wykonywaniu działań
arytmetycznych zeszła na dalszy plan, jako cel szkolnej nauki o liczbach i operacjach
na liczbach. Znaczenia natomiast nabiera sprawne rachowanie „w głowie” oraz rozu-
mienie liczb i różnych algorytmów przydatnych do szybkiego rachowania i szacowania
wyników oraz sprawność w posługiwaniu się ogólnie dostępnymi kalkulatorami. Po-
mysł wprowadzenia do użycia obok cyfr dodatnich również cyfr ujemnych pozwala
na ”dyplomatyczny” powrót do tematu rachowania w starszych klasach ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na budowę algorytmów w tych nieco zmienionych warunkach,
gdy repertuar cyfr w układzie dziesiątkowym 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uzupełnimy cyfra-
mi ujemnymi: −1,−2,−3,−4,−5,−6,−7,−8,−9. Znak minus wygodnie jest wtedy
zapisywać u góry, nad cyfrą, a nie obok niej. Takie zajęcia w stylu warsztatowym
prowadzone były przez nas od szeregu lat w Berlinie i w Siedlcach i zawsze przyczy-
niały się do nowego spojrzenia na stare algorytmy i lepszego rozumienia operacji na
liczbach.

Warsztat

Pokazane zostało jak można prowadzić i zapisywać rachowanie z użyciem
cyfr ujemnych. Ten sposób rachowania czasem prowadzi do nieoczekiwanych
uproszczeń rachunków, ale przede wszystkim służy do tego, aby nie nudząc
spojrzeć inaczej na strukturę algorytmów pisemnego wykonywania działań,
pokazać powiązania np. algorytmu dzielenia z algorytmem Euklidesa i w rezul-
tacie rozszerzyć strukturalne rozumienie wykonywania działań w zbiorze liczb
dziesiętnych i dziesiętnych przybliżeń liczb rzeczywistych. Występują przy tym
nieoczekiwane efekty wizualne, np. przy poszukiwaniu serii trójek pitagorej-
skich, które uczestnicy mieli okazję obserwować. Pokazane zostały plakaty
z takimi efektami.
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Rys. 1. Niektóre zapisy z użyciem cyfr ujemnych

Z powodu ograniczonego czasu warsztatu, przy wprowadzeniu cyfr ujem-
nych skorzystano najpierw z układu dwójkowego, przedstawionego na tablicy
magnetycznej z odpowiednią kratką i żetonami magnetycznymi w dwóch ko-
lorach. Jeden z tych kolorów wyróżniał cyfry

Rys. 2. Układ dwójkowy

ujemne, a drugi zaznaczał cyfry dodatnie. Uczestnicy mieli swoje „kratki”,
na których mogli sami wykonywać odpowiednie operacje.

Rys. 3. Skrócony sposób dodawania z odejmowaniem
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Rys. 4. Zapis dzielenia

Rys. 5. Niektóre trójki pitagorejskie zapisane z użyciem cyfr ujemnych
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PROBABILISTYKA I KOMBINATORYKA

Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska (Radom)

Myślenie matematyczne i probabilistyka –
na każdym etapie edukacji matematycznej

. . . w ramach Kongresu Wiedeńskiego ustalono (. . . ),
że jedyną ochroną przed takimi „wypadkami przy pracy”,

jakimi były podboje napoleońskie, jest stworzenie szeroko zakrojonego

szkolnictwa na wzór francuski, a więc z dominującą matematyką.1

Streszczenie

Jak, za pomocą trzech pytań, ustalić, z jaką sytuacją probabilistyczną mamy do
czynienia? Chcemy pokazać, że proste rozumowania pomagają uczniom rozwiązywać
zadania z kombinatoryki na każdym poziomie edukacji – od przedszkola do matury.

Jeszcze na początku XX wieku rachunek prawdopodobieństwa był dzia-
łem fizyki, a nie matematyki. Zjawiska losowe były bowiem pojmowane jako
te, o których wiemy zbyt mało, by je jednoznacznie przewidywać lub jako
takie, których przewidzieć się nie da, bo rządzi nimi los. Za pierwsze dzie-
ło matematyczne poświęcone zjawiskom losowym, czyli narodziny rachunku
prawdopodobieństwa, przyjmuje się wydane pośmiertnie, w 1713 roku, dzie-
ło Jakuba Bernoulliego Ars Conjectandi (Sztuka przewidywania) poświęcone
sztuce zgadywania. W rozprawie Ars Conjectandi Jakub Bernoulli (1654 –
1705) dostrzega pewne prawidłowości w sekwencjach powtarzających się wy-
ników eksperymentów – opisuje rozkład dwumianowy i odpowiadające mu
prawo wielkich liczb.2

Właściwie prawdopodobieństwem zajmowano się powszechnie od dawna,
najczęściej przy okazji gier hazardowych. Na przykład zadanie o podziale staw-
ki można znaleźć już w manuskryptach średniowiecznych.3

1Kordos M.: 2006, Wykłady z historii matematyki, SCRIPT, Warszawa, s. 187.
2ibidem, s. 167 i następne.
3Kałuszka M.: 1997, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla uczniów szkół śred-

nich, WNT, Warszawa, s. 7 i 147.
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Oto problem podziału stawki.

Dwaj równorzędni gracze, na przykład chłopcy o imionach: Adam
i Bartek, umówili się, że stawkę, przyjmijmy, że równą 300 zł, zdo-
będzie ten z nich, który pierwszy wygra trzy partie, przy czym
remisy uznaje się jako gry niebyłe. Jednak z przyczyn niezależ-
nych od chłopców, grę musiano przerwać w momencie, gdy Adam
wygrał już dwie partie, a Bartek – jedną. Jak wobec tego należy
podzielić stawkę?

Problem podziału nagrody rzeczowej od wieków zaprzątał umysły matematy-
ków. Luca Pacioli (1445 – 1514) proponował podział proporcjonalny do liczby
wygranych gier, czyli w opisanym przypadku 2/3 stawki (200 zł) dostałby
Adam, a 1/3 stawki (100 zł) – Bartek. Rozumowaniu temu przeciwstawił się
Geronimo Cardano (1501 – 1576), który zauważył, że podział proporcjonal-
ny do liczby wygranych gier, nie uwzględnia ustalonych reguł gry, to
znaczy liczby partii, po których gra ma się skończyć. Poprawne rozwiązanie
problemu, na prośbę dworzanina króla Francji, słynnego gracza hazardowego –
kawalera de Méré, podał w 1654 roku Blaise Pascal (1623 – 1662). Potrafił on
umiejętnie przedstawić rozumowanie właściwe tej dziedzinie wiedzy.4 Pascal
korespondował w tym czasie z innym matematykiem – Pierre Fermat (1601 –
1665), który równocześnie rozwiązał ten problem inną metodą. Podział stawki
proporcjonalnie do prawdopodobieństwa wygranej w grze (gdyby tej gry nie
przerwano), można wnioskować na podstawie prostego rozumowania.

4Pascal podał również ogólny wzór na podział stawki (M. Kałuszka, op. cit., s. 147), gdy
graczowi A brakuje k partii do wygrania całej stawki, a graczowi B brakuje n partii:
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P (A) = 1
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+ 1
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,

P (B) = 1
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· 1
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= 1
4
,

czyli podział stawki w opisanym przykładzie wynosi:
225 zł dla Adama i 75 zł dla Bartka.

Już w XVI wieku posługiwano się definicją rachunku prawdopodobieństwa.
Jednak precyzyjnie sformułował ją dopiero w 1812 roku Pierre Laplace (1749 –
1827): Teoria prawdopodobieństwa polega na sprowadzeniu wszystkich zdarzeń
tego samego rodzaju do pewnej liczby przypadków jednakowo możliwych; są to

przypadki, co do zajścia których w jednakowym stopniu nic nie wiemy.5

Tym bardziej zaciekawia nas problem:

Czy rozumowanie o zdarzeniach losowych, wzorem Cardano, Pas-
cal’a, Fermat’a, Bernoull’ego lub Laplace’a, nie jest zbyt trudne dla
polskich dzieci, dorastających w świecie komputerów i automatów?

Edukacja matematyczna w polskiej szkole – myślenie
matematyczne i probabilistyka

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół6 kategoryzuje proces wspomagania roz-
woju i edukacji dzieci oraz młodzieży od okresu wychowania przedszkolnego
aż do IV etapu edukacyjnego. Warto dokładnie prześledzić treści podstawy,
które odnoszą się do probabilistyki. Wynika z nich, że już absolwent przed-
szkola z łatwością grupuje i porównuje obiekty, dostrzega analogie, rów-
noliczność zbiorów. Absolwent szkoły podstawowej z łatwością gromadzi
i porządkuje dane oraz odczytuje i porównuje dane opisane w tekstach, ta-
belach, diagramach. Absolwent gimnazjum również sam przedstawia informa-
cje w rozmaity sposób, a także wyznacza pewne wielkości charakteryzujące
zbiory danych – średnią arytmetyczną i medianę. Z łatwością analizuje
proste doświadczenia losowe i określa ich prawdopodobieństwo. Maturzy-
sta, zdający na maturze matematykę z zakresu podstawowego, umiejętności
gimnazjalisty uzupełnia obliczaniem średniej arytmetycznej metodą „leniwą”
– jako średnią ważoną. Powraca pytanie.

Czy rozumowanie o zdarzeniach losowych, wzorem Cardano, Pas-
cal’a, Fermat’a, Bernoull’ego lub Laplace’a, nie jest zbyt trudne dla
polskich dzieci, dorastających w świecie komputerów i automatów?

5M. Kałuszka, op. cit.
6Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku.
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Myślenie matematyczne i probabilistyka –
proste pytania i odpowiedzi

Uczniom i nauczycielom, którzy „nie lubią” probabilistyki proponujemy
popatrzeć na zadania z kombinatoryki przez pryzmat trzech pytań (zadawa-
nych zawsze w podanej kolejności):
Pytanie 1. Czy n = k?
Pytanie 2. Czy ważna jest kolejność elementów?
Pytanie 3. Czy elementy się powtarzają?

Problem 1. Poprawa pracy klasowej

Nauczycielka sprawdziła i oceniła prace poprawkowe wykonane przez trzech
uczniów: A, E, H. Wystawiła na nich oceny: 5, 2, 4. Każdą z prac nauczycielka
opatrzyła komentarzem zawierającym informacje:
- jakie umiejętności uczeń opanował na poziomie wysokim;
- jakie umiejętności uczeń powinien jeszcze doskonalić, ze wskazaniem ze-
stawu ćwiczeń doskonalących;
- jakie umiejętności uczeń opanował na poziomie niezadowalającym
(w tym przypadku wskazano równocześnie zestaw ćwiczeń wyrabiających
i utrwalających opisane kompetencje).

Nauczycielka ma zamiar przekazać każdemu uczniowi jego pracę i wpisać oceny
do dziennika klasowego. W jaki sposób nauczycielka powinna to zrobić – aby
mieć pewność, że nikogo nie skrzywdziła swą nieopatrzną pomyłką.

Modelowanie

Nauczycielka powinna odpowiedzieć na pytania:
Pytanie 1. Czy wszyscy uczniowie, którzy pisali prace (oznaczmy liczbę

uczniów jako n), otrzymali oceny (oznaczmy liczbę ocen jako k)? Pytanie
brzmi krótko: czy n = k?
Odpowiedź 1. TAK

To znaczy, że w dzienniku klasowym obok nazwiska każdego z uczniów powi-
nien się pojawić stopień, który ten uczeń dostał:

Nr Uczeń Ocena

1 A

2 E

3 H

Pytanie 2. Czy ważna jest kolejność ocen wpisywanych do dziennika, czyli
czy ważna jest kolejność rozdawania prac? Pytanie brzmi krótko: czy ważna
jest kolejność elementów?
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Odpowiedź 2. TAK

Gdyby nauczycielka błędnie odpowiedziała na pytanie 2., to mogłaby w spo-
sób przypadkowy dokonać wpisu ocen do dziennika: wybrałaby jedną z prac
i dopisałaby przypadkowo dwie pozostałe oceny:

Nr Uczeń Ocena

1 A 5

2 E 2

3 H 4

lub w innej kolejności:

Nr Uczeń Ocena

1 A 5

2 E 4

3 H 2

Nauczycielka mogłaby się zawahać; wtedy rozpatrzyłaby inne możliwości, na
przykład wybierając jedną z ocen, jako pierwszą wpisywaną do dziennika,
a następnie zmieniając kolejność pozostałych ocen. Powstałaby sytuacja:

Nr Uczeń Ocena

1 A 5 5 4 4 2 2

2 E 2 4 5 2 5 4

3 H 4 2 2 5 4 5

Wtedy . . . pojawiłoby się jeszcze więcej wątpliwości!
Pytanie 3. Czy można tę samą ocenę wpisać kilka razy, czy można wpis

powtórzyć, to znaczy, czy tę samą pracę można przekazać różnym uczniom?
Pytanie brzmi: czy elementy powtarzają się?
Odpowiedź 3. NIE

W ten sposób nauczycielka odpowiadała na pytania według schematu:
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Nauczycielka odpowiadając na kolejne pytania (TAK, TAK, NIE)7 uzyskała
pewność, że:
- wszyscy piszący pracę uczniowie uzyskali oceny (n = k);

- każdemu uczniowi trzeba wstawić do dziennika jego ocenę (ważna jest
kolejność elementów);

- nie można kilka razy wpisać tej samej oceny (elementy nie powtarzają
się).
Rozwiązanie. Nauczycielka wreszcie dokonała poprawnego, jednego z sze-

ściu możliwych, wpisu ocen do dziennika:

Nr Uczeń Ocena

1 A 5

2 E 2

3 H 4

Problem 2. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesłała do szkoły faxem wyniki prób-
nego egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu wybranego przez czte-
rech uczniów: A, E, H, M. Uczniowie zdobyli punkty: 50, 40, 25, 25, na 50
punktów możliwych do osiągnięcia. Na co powinien zwrócić uwagę dyrektor
szkoły, aby przekazać uczniom prawdziwą informację o wynikach próbnego
egzaminu?
7Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: odpowiedź (TAK, TAK, NIE) jest

równoważna z wyborem jednej z n-elementowych permutacji bez powtórzeń. Liczba n-
elementowych permutacji bez powtórzeń jest równa Pn = n! W przykładzie 1. otrzymujemy:
P3 = 3! = 1 · 2 · 3 = 6.
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Modelowanie

Dyrektor odpowiada na pytania:

Pytanie 1. Czy liczba wyników jest równa liczbie zdających egzamin?

Pytanie 2. Czy ważna jest kolejność komunikowanych wyników?

Pytanie 3. Czy ten sam wynik powtarza się w przypadku różnych

maturzystów?

Gdyby dyrektor, odpowiadając na pytanie 2., nie uświadomił sobie, że ważna
jest kolejność komunikowania wyników, mógłby przekazać je uporządkowane
w dowolny sposób.

Zapisanie informacji o trzech różnych wynikach nie sprawia mu trudno-
ści. Po prostu, ustalając kolejno pierwszy element, zmienia kolejność dwóch
pozostałych:

I w tym momencie wreszcie przypomina sobie o powtarzającym się wyniku 25.
punktów. W takim razie do zapisanych uporządkowań trzech wyników posta-
nawia ten czwarty wynik kolejno dopisać na wszystkich możliwych miejscach:

Mimo iż pojawiło się aż 6 · 4 = 24 możliwości sporządzenia komunikatów
o przypadkowo uporządkowanych wynikach, to jednak wyraźnie widać, że prze-
stawienia identycznych wyników (25 p.) są nieodróżnialne, czyli faktycznie jest
dwukrotnie mniej możliwych uporządkowań.
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W ten sposób dyrektor spostrzegł, że ważna jest odpowiedź na pytanie 3.,
o możliwość powtarzania się elementów. Dyrektor na schematyczne pytania
uzyskał odpowiedzi:

Odpowiadając na kolejne pytania (TAK, TAK, TAK)8 dyrektor uzyskał pew-
ność, że:
- wszyscy maturzyści uzyskali wyniki z egzaminu (n = k);
- każdemu maturzyście trzeba zakomunikować jego wynik (ważna jest ko-
lejność elementów);
- zdarzyło się, że maturzyści uzyskali takie same wyniki punktowe (ele-
menty powtarzają się).

Rozwiązanie. Dyrektor sporządził wreszcie poprawny komunikat, jeden
z dwunastu możliwych:

Nr Uczeń Ocena

1 A 50

2 E 40

3 H 25

3 M 25

8Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: Odpowiedź (TAK, TAK, TAK) jest
równoważna z wyborem jednej z n-elementowych permutacji z k -elementowymi powtórzenia-
mi. Liczba n-elementowych permutacji z k -elementowymi powtórzeniami jest równa P kn =

n!
k!
.

W przykładzie 2. otrzymujemy: P 24 =
4!
2!
= 1·2·3·4

1·2
= 12.
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Problem 3. Zagrożeni oceną niedostateczną

Trzech uczniów: A, E, H otrzymało przed końcem roku szkolnego komunikat
o zagrożeniu oceną niedostateczną z matematyki. Bardzo zależy im na popra-
wie negatywnej oceny, więc przygotowali się bardzo staranie. Ile jest możliwych
sytuacji, że każdy z nich otrzyma pozytywną ocenę, czyli przynajmniej ocenę
dopuszczającą?

Modelowanie

Trzech uczniów: A, E, H usiłuje zdobyć pozytywne oceny, czyli oceny ze zbioru:
2, 3, 4, 5, nawet 6. Może się zdarzyć, że otrzymają identyczne stopnie, ale każdy
z nich musi dostać swoją ocenę. Jeśli oznaczymy n = 5 (liczba ocen), k = 3
(liczba uczniów), to odpowiadając na schematyczne pytania:

otrzymujemy odpowiedź (NIE, TAK, TAK)9, gdyż:

- nie wszystkie oceny, spośród pięciu pozytywnych, będą zdobyte przez
poprawkowiczów (po prostu więcej jest ocen niż chętnych);

- ważna jest kolejność indywidualnie zdobytych ocen;

- oceny mogą się powtarzać.

Możliwość zdobycia ocen pozytywnych wynika z rozumowania:
Uczeń A może zdobyć jedną z ocen: 2, 3, 4, 5, 6, czyli ma 5 możliwości;
uczeń E może zdobyć jedną z ocen: 2, 3, 4, 5, 6, czyli ma 5 możliwości;
uczeń H może zdobyć jedną z ocen: 2, 3, 4, 5, 6, czyli ma 5 możliwości;
stwarza to 5 · 5 · 5 = 53 = 125 możliwości zdobycia pozytywnych ocen.

9Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: Odpowiedź (NIE, TAK, TAK) jest
równoważna z wyborem k -elementowej wariacji z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego.
Liczba wariacji k -elementowych z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego jest równa
W kn = n

k. W przykładzie 3. n = 5, k = 3, więc W 35 = 5
3 = 125.
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Odpowiedź. Uczniowie uświadamiają sobie, jaką mają wielką szansę po-
prawy: 125 wariantów!

Problem 4. Bieg olimpijski

W olimpijskim biegu finałowym na dystansie 400 m wystartowało pięciu za-
wodników: A, E, H, M, S. Stawką są medale olimpijskie: za zajęcie I miejsca
sprinter dostanie złoty medal, za II miejsce – srebrny, a za III – brązowy.
W tym biegu żadnego miejsca nie można zająć ex aequo (na równi – z łac.).
Jakie szanse na zdobycie medali mają zawodnicy A, E, H, w wymienionej
kolejności? Ile istnieje możliwych układów zdobycia medali przez trzech za-
wodników spośród pięciu finalistów?

Modelowanie: odpowiadamy na pytania:
Pytanie 1. Czy wszyscy finaliści zdobędą w tym biegu medale olimpijskie?
Oznaczmy liczbę finalistów jako n, a liczbę medali jako k.
Wówczas n = 5, k = 3.
Pytanie 2. Czy ważna jest kolejność ukończenia biegu?
Pytanie 3. Czy ten sam medal może jednocześnie zdobyć kilku
zawodników?

Odpowiadając na schematyczne pytania:

uzyskujemy pewność, że:10

- medale zdobędą tylko niektórzy zawodnicy (n 6= k);

- każdy medalista otrzyma medal, który zdobył (nie można pomylić kolej-
ności odznaczeń);

10Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: Odpowiedź (NIE, TAK, NIE) jest rów-
noważna z wyborem k -elementowej wariacji bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego. Liczba
k -elementowych wariacji bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego jest równa V kn =

n!
(n−k)!

W przykładzie 4. n = 5, k = 3, więc V 35 =
5!

(5−3)!
= 2·3·4·5

2
= 60.
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- przyznane medale (ogólnie: miejsca zajęte w biegu finałowym) nie mogą
się powtarzać.

Szanse zdobycia złotego medalu (zajęcia I miejsca) mają zawodnicy: A, E, H,
M, S – istnieje 5 możliwości.
Szanse zdobycia srebrnego medalu (zajęcia II miejsca): mają już tylko 4. za-
wodnicy;
Szanse zdobycia brązowego medalu (zajęcia III miejsca): mają pozostali 3.
zawodnicy.

Odpowiedź

Spośród 5. finalistów istnieje 5. · 4 · 3 = 60 możliwych wyborów medalistów.
Trójka medalistów w składzie: A – medal złoty, E – medal srebrny, a H –
medal brązowy ma szanse na taki sukces równą 1/60.

Problem 5. Skarga

W atmosferze kończącego się semestru wszyscy są przemęczeni i znerwicowa-
ni. Wreszcie wszyscy uczniowie A, E, H, M, S, którzy ciągle mieli kłopoty
z poprawianiem ocen, postanowili pójść na skargę do Pani Dyrektor. W tym
celu postanowili wybrać ze swego grona dwuosobową delegację. Zależało im na
tym, aby sprawy uczniowskie referowali Pani Dyrektor przedstawiciele zespo-
łu, który nie posiada lidera, aby nie byli oni narażeni na ewentualne negatywne
konsekwencje tej reprezentacji. Ile istnieje możliwości ustalenia składu takiej
dwuosobowej delegacji?

Modelowanie

Oznaczmy:
n – liczba uczniów, którzy chcą złożyć skargę;
k – liczba delegatów.
Wówczas: n = 5, k = 2.

Odpowiadamy na pytania:
Pytanie 1. Czy wszyscy skarżących będą wybrani do składu delegacji?
Pytanie 2. Czy w wybranym składzie delegacji ważna jest kolejność de-

legatów, jednym słowem – czy mają przydzielone indywidualne zadania i wia-
domo, kto jest liderem?
Pytanie 3. Czy w składzie delegacji może być tylko jeden uczestnik (jakby

jednocześnie za siebie i w zastępstwie za drugiego)?
Odpowiadając na schematyczne pytania:
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uzyskujemy pewność, że:11

- nie wszyscy skarżący uczniowie wejdą w skład delegacji;

- zależy im na tym, aby w delegacji nie było „prowodyrów”, żeby wszyscy
uczestnicy delegacji byli jednakowo ważni;

- żaden z delegatów nie może być wybrany dwukrotnie.

Spróbujmy wybrać taką dwuosobową delegację spośród pięciu uczniów: A, E,
H, M, S. Jeżeli wybierzemy na początku jednego ucznia, na przykład ucznia
A, to nie może on już być wybrany ponownie. Natomiast każdy z pozostałych
uczniów może być wybrany jako brakujący uczestnik delegacji. Dostrzegamy
już możliwości powołania delegacji w składzie:

A E
A H
A M
A S

Pozostały nam jeszcze do rozpatrzenia składy delegacji bez ucznia A:
E H oraz H M M S
E M H S
E S

Odpowiedź: istnieje 10 możliwych składów dwuosobowej delegacji
wybranej spośród 5. osób.

11Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: Odpowiedź (NIE, NIE, NIE) jest rów-
noważna z wyborem k -elementowej kombinacji bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego.
Liczba kombinacji k -elementowych bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego jest równa
Ckn = (

n

k ) =
n!

k!(n−k)!
.Wprzykładzie 5. n = 5, k = 2, więc C25 =

(

5
2

)

= 5!
2!(5−k2)!

= 2·3·4·5
2·2·3

= 10.
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Problem 6. Podwieczorek

Z okazji dwudziestolecia szkoły przygotowano dla uczniów podwieczorek, czyli
poczęstunek składający się z trzech owoców wybranych spośród dorodnych,
dojrzałych i pachnących jabłek i gruszek. Jeden z tych owoców będzie się
w przygotowanych porcjach powtarzał. Ile różnych porcji podwieczorku można
było przygotować, dysponując dwoma rodzajami owoców?

Modelowanie

Oznaczmy:
n – liczba gatunków owoców,
k - liczba owoców wybranych do jednej porcji,
Wówczas: n = 2, k = 3.

Odpowiadając na schematyczne pytania:
Pytanie 1. Czy każda porcja składa się z owoców różnych gatunków?
Pytanie 2. Czy w wybranej porcji ważna jest kolejność ułożenia owoców?
Pytanie 3. Czy w skład porcji może wchodzić kilka owoców tego samego
gatunku?

uzyskujemy pewność, że:12

- wybierzemy do jednej porcji więcej owoców, niż zaoferowanych gatun-
ków;

- nie jest ważna kolejność wybierania owoców;

- gatunki owoców w porcji będą się z pewnością powtarzać.

12Strategia rozwiązania na poziomie rozszerzonym: Odpowiedź (NIE, NIE, TAK) jest rów-
noważna z wyborem k -elementowej kombinacji z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego.
Liczba kombinacji k -elementowych z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego jest równa

C
k

n =
(

n+k−1
k

)

= (n+k−1)!
k!(n−1)!

.W przykładzie 6. n = 2, k = 3, więc C
3
2 =
(

2+3−1
3

)

= (4!
3!·1!
= 4
1
=

= 4.
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Spróbujmy utworzyć porcje zawierające smaczne owoce. Gdybyśmy I por-
cję utworzyli tylko z jabłek, a potem kolejno wymieniali je na gruszki:

Odpowiedź

Z dwóch gatunków owoców można utworzyć cztery różne porcje zawierające
po trzy owoce.

. . .Jeszcze tylko ostatnie pytanie

Ile jest możliwości udzielenia odpowiedzi TAK, NIE na trzy kolejno zadawane
pytania? Łatwo można obliczyć, że istnieje osiem układów odpowiedzi:

(TAK, TAK, NIE) (TAK,TAK,TAK)
(NIE, TAK, TAK) (NIE, TAK, NIE)
(NIE, NIE, NIE) (NIE, NIE, TAK)
(TAK, NIE, TAK) (TAK, NIE, NIE)

W takim razie:

Problem 7. Ile istnieje możliwości opuszczenia podium przez trzy autorki
A, E, K po wygłoszeniu referatu?

Problem 8. Jak rozwiązać zadanie, jeśli A i E to nierozróżnialne bliź-
niaczki?

. . . I jeszcze jedno pytanie

Czy rozumowanie o zdarzeniach losowych, wzorem Cardano, Pascal’a, Fer-
mat’a, Bernoull’ego lub Laplace’a, nie jest zbyt trudne dla polskich dzieci,
dorastających w świecie komputerów i automatów?
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PROBABILISTYKA I KOMBINATORYKA

Celina Kadej (Siedlce), Wacław Zawadowski (Warszawa)

Kombinatoryka w języku zbiorów i funkcji

Streszczenie

W miejsce starych terminów występujących w kombinatoryce: wariacja, wariacja

bez powtórzeń, kombinacja, kombinacja z powtórzeniami, zaproponowano określenia

teorio mnogościowe: funkcja, funkcja różnowartościowa, podzbiór, rozkład dziedziny

funkcji na warstwy, czyli przeciwobrazy wartości funkcji f−1(y). Pokazano zalety ta-

kiej innowacji w szkolnej matematyce dla rozwoju matematycznego uczniów.

Wstęp

Zagadnienia kombinatoryczne pojawiają się w szkole często jako wstęp do
rachunku prawdopodobieństwa. Związana z nimi terminologia, słowa takie jak
„wariacja”, „wariacja bez powtórzeń”, „kombinacja”, „kombinacja z powtó-
rzeniami” powstawały w XVII wieku i najczęściej określane są w podręczni-
kach przez podawanie pewnej liczby przykładów o charakterze wzorców, czyli
paradygmatów. Natomiast zbiory i funkcje, jako słowa i pojęcia pojawiły się
znacznie później. Obecnie są to w matematyce pojęcia podstawowe i pojawiają
się przy wielu okazjach oraz mają znaczenie uniwersalne. Gdy w matematyce
szkolnej na świecie pojawiła się silna tendencja nauczania poprzez rozwiązy-
wanie problemów, zagadnienia kombinatoryczne stały się ulubiona tematyką
zwolenników tej tendencji od nauczania wczesnoszkolnego, do matury.
Pojawiła się też tendencja, aby wymienione wyżej mało zrozumiałe termi-

ny wyjaśniać i określać za pomocą za pomocą zbiorów i funkcji. Argumenty
za takim ujęciem dydaktycznym są następujące.

1. Użycie języka zbiorów i funkcji pozwala precyzyjnie i przystępnie zin-
terpretować wszystkie wymienione powyżej słowa z repertuaru „starej
szuflady” kombinatorycznej.

2. Wzmacniamy przez takie zabiegi podstawowe pojęcia z nauki o zbiorach
i funkcjach, czyli ważne pojęcia teorio mnogościowe, przydatne, a nawet
podstawowe w dalszej nauce w szkole i poza szkołą, ważne dla dalszego
rozumienia matematyki.

Wymienione powyżej powiązania nie są niczym nowym. W książce
„Wstęp do matematyki” na której wychowały się pokolenia matematyków,
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kombinację określa się jako podzbiór. Nie podaje się tam jednak dalszych
powiązań słów ze „starej szuflady” z nową terminologią opartą na zbiorach
i funkcjach. Nowa terminologia była też proponowana w niektórych podręczni-
kach szkolnych. Również w trzytomowej monografii Zofii Krygowskiej podane
jest jako aneks „Zadanie o zamkach i kluczach” z rozwiązaniem opartym na
zbiorach i funkcjach. Doświadczenia z nowym językiem dla tematyki kombi-
natorycznej prowadzone były w Pracowni Dydaktyki Matematyki w Akademii
Podlaskiej w Siedlcach przez wiele lat. Stwierdzono, że ten nowy język działa
bardzo korzystnie na matematyczny rozwój konceptualny młodzieży, niezależ-
nie od poziomu nauczania.

Warsztat

Metodą odkrywającą w stylu konstruktywistycznym poszukiwano na tym
warsztacie określeń w języku zbiorów i funkcji takich konceptów kombinato-
rycznych jak wariacje, wariacje bez powtórzeń, kombinacje, kombinacje
z powtórzeniami. Do każdego z tych konceptów poszukiwane były przedsta-
wienia ikoniczne, symboliczne i słowne i odpowiednio skonstruowane narracje
ze „starej szuflady” w nowym języku. Dyskutowane były odpowiednie porów-
nania:

wariacja ↔ funkcja:

wariacja bez powtórzeń ↔ funkcja różnowartościowa

kombinacja↔ podzbiór

kombinacja z powtórzeniami ↔ rozkład dziedziny funkcji

na warstwy

(gdzie przez pojedynczą warstwę rozumie się przeciwobraz f−1(y) wartości

y funkcji f ).

Pokazane zostały źródła historyczne i to z jakich zagadnień wzięły się symbole
newtonowskie i odpowiadające im nowe symbole stosowane na kalkulatorach,
nCr i nPr. Symbol nCr oznacza liczbę podzbiorów r -elementowych zbioru
n-elementowego; symbol nPr oznacza liczbę funkcji różnowartościowych ze
zbioru r -elementowego do zbioru n elementowego (zbitka liter Pr, kojarzy się
dobrze jako „przyporządkowanie różnowartościowe”).

Zajęcia prowadzone były w taki sposób, aby były przydatne do projek-
towania lekcji w szkole podstawowej, ale również w gimnazjum, liceum i aby
z odpowiednim komentarzem były przydatne również na spotkaniach warsz-
tatowych dla nauczycieli matematyki. Sytuacje konkretne w szkolnej klasie,
gdzie zachodzi potrzeba użycia dwóch różnych języków do wyrażenia tych sa-
mych myśli, spostrzeżeń i akcji mają zwykle korzystne działanie pojęciotwór-
cze. Sytuacje takie są podkładem do powstawania gier językowych w sensie
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Wittgensteina i w konsekwencji do budowania znaczeń.

Rysunek uzasadniający wzór nCr = (n − 1)C(r) + (n − 1)C(r − 1). W zbiorze
n-elementowym ustalamy jeden element i stwierdzamy, że liczba wszystkich podzbio-
rów r -elementowych jest sumą liczby tych podzbiorów r elementowych, które tego
ustalonego nie zawierają oraz liczby tych, co go zawierają. Każdy podzbiór albo za-
wiera ten ustalony element albo go nie zawiera.

Przykłady zadań kombinatorycznych na różnych poziomach, gdzie
język zbiorów i funkcji ułatwia zrozumienie i rozwiązanie problemu.

1. Samochody na parkingu

Na parkingu jest 9 samochodów. Pięć czerwonych i pięć Fiatów. Czy jest
tam czerwony Fiat?

2. Co było w zeszłym tygodniu?

W zeszłym tygodniu 5 dni było takich, że padał deszcz i 5 dni takich, że
na śniadanie były płatki owsiane z mlekiem, a 2 dni takie, że na obiad były
pierogi z kapustą. Czy był taki dzień, w którym padał deszcz, na śniadanie
były płatki owsiane, a na obiad nie było pierogów z kapustą?

3. Tablice rejestracyjne

Ile jest wszystkich możliwości utworzenia tablic rejestracyjnych, gdy na
każdej z nich ma być sekwencja znaków w formie: dwie litery, a potem cztery
cyfry – (na przykład WI 1262)?
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4. Zamki i klucze

Wyobraź sobie Supermocarstwo, które opanowało sposób atomowego znisz-
czenia przeciwników. Do takiej decyzji uprawniona jest Wysoka Rada, która
ma tylko 5 najważniejszych w tym mocarstwie osób - Rada Pięciu. Przycisk
uruchamiający automatycznie taką decyzję jest dostępny tylko po otwarciu
sejfu, który ma tyle „zamków” ile jest trójek w Radzie Pięciu i nikt z Pięciu
nie ma kluczy do wszystkich zamków. O otwarciu sejfu decyduje większość
Rady Pięciu. Każde trzy osoby mogą więc wspólnie otworzyć sejf, ale żadne
dwie nie mogą.
Ile potrzeba zamków, aby każda trójka miała swój zamek, do którego każ-

dy z tej trójki dostał klucz i nikt więcej. Czy taki system rozdania kluczy bę-
dzie działał i będzie bezpieczny? Czy każda trójka będzie mogła otworzyć sejf
z przyciskiem? Czy żadna dwójka nie będzie mogła tego zrobić? Jakby to
było, gdyby Wysoka Rada składała się nie z pięciu osób, ale na przykład
z jedenastu?
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Czy nauczyciel matematyki może się
nudzić?

Streszczenie

Nauczyciel, w szczególności nauczyciel matematyki, aby nie pozostać w tyle –

musi działać, wyjść naprzeciw nowościom, doskonalić wciąż swoje umiejętności, roz-

wijać się... Chciałabym zachęcić wszystkich nauczycieli, szczególnie nauczycieli moje-

go przedmiotu – matematyki, do skorzystania z możliwości, jakie obecnie stoją przed

nimi w zakresie finansowanych przez Komisję Europejską zagranicznych szkoleń. Pod-

czas warsztatów w Gdańsku starałam podzielić się z innymi doświadczeniem związa-

nym z moim udziałem w szkoleniu za granicą. Szkoleniem tym był kurs tematyczny

w Hiszpanii, w Santiago de Compostela we wrześniu 2008, w ramach programu Ucze-

nie się przez całe życie, Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.

Nauczyciel, w szczególności nauczyciel matematyki, aby nie pozostać
w tyle – musi działać, wyjść naprzeciw nowościom, doskonalić wciąż swoje
umiejętności, rozwijać się...
Chciałabym zachęcić wszystkich nauczycieli, szczególnie nauczycieli moje-

go przedmiotu – matematyki, do skorzystania z możliwości, jakie obecnie stoją
przed nimi w zakresie finansowanych przez Komisję Europejską zagranicznych
szkoleń.
Podczas warsztatów w Gdańsku starałam podzielić się z innymi doświad-

czeniem związanym z moim udziałem w szkoleniu za granicą.1 Szkoleniem tym
był kurs tematyczny w Hiszpanii, w Santiago de Compostela we wrześniu 2008,
w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Mobilność Szkolnej Kadry
Edukacyjnej.

1Szerzej o tych wyjazdach można przeczytać czasopiśmie NiMplusTI w numerach 68 i 70.
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Wszelkie informacje o możliwości wyjazdu i o samym kursie znalazłam na
stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl, podobnie, jak
informacje o wizytach studyjnych. W oficjalnym katalogu kursów, kierując się
interesującą mnie tematyką, terminem, językiem obcym i krajem szkolenia,
wybrałam kurs IPM TOOLS FINDING INNOVATIVE PEDAGOGICAL ME-
THODS TO INTEGRATE WEB BASED TOOLS INTO TEACHING AND
LEARNING. Złożyłam wniosek i wymagane dokumenty i około pół roku póź-
niej, w dniach 22 – 28 września 2008 uczestniczyłam w zajęciach kursu dosko-
nalącego dla nauczycieli za granicą.

Instytucją organizującą szkolenie był: University of Santiago de Composte-
la, Facultad Ciencias de la Educación Santiago de Compostela, gdzie odbywały
się wszystkie zajęcia. Zgodnie z tematem kursu: IPM TOOLS . . . (Internet
Page Maker’s Tools . . . ) oraz z jego założeniami, szkolenia miały miejsce
w pracowni komputerowej, gdzie 16 uczestników z następujących krajów: Li-
twa, Łotwa, Grecja, Włochy, Rumunia, Polska, Turcja, uczyło się obsługi
i wykorzystania programów:

• Wink;

• JClick;

• eXe;

• eJournal;

• CMapTools.

Podczas każdego zagranicznego wyjazdu w ramach programu Uczenie się przez
całe życie uczestnicy wymieniają się wiedzą na temat krajów, skąd przyje-
chali, wręczają materiały promocyjne i drobne upominki, służące poznaniu
nawzajem własnego regionu i miasta. Ponadto zawsze jest w programie za-
rezerwowany czas na zwiedzanie zabytków i poznanie (w pewnym stopniu)
kraju pobytu. Popołudnia i ostatni dzień mojego kursu przeznaczone były na
zgłębianie historii i obyczajów Hiszpanii, kiedy to zwiedzaliśmy zabytki San-
tiago de Compostela oraz la Coruna, a także wymienialiśmy poglądy i wiedzę
o naszych, uczestników, krajach, nawiązywaliśmy kontakty i przyjaźnie na
przyszłość, a wszystko przy tradycyjnych potrawach, lampce miejscowego wina
i śpiewanych przez nas narodowych pieśniach.

Mój udział w kursie zaowocował nie tylko poznaniem nowych ogólnodo-
stępnych programów komputerowych. Podczas kursu nawiązałam współpracę
z grupą nauczycieli, którzy pragnęli stworzyć i zrealizować wspólnie multila-
teralny projekt Comenius.
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Fot. 1. Wspólna praca w czasie wizyty w Hiszpanii

Projekt powstał i nosi tytuł: „Exploring innovative and creative ways of
teaching using new tools and methods – ETM”, czyli „Badanie innowacyjnych
i twórczych narzędzi i metod nauczania”.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2009. Do realizacji wyko-

rzystywane są programy z kursu w Hiszpanii, głównie eJournal, a pierwsza
wizyta w ramach mobilności Comeniusa odbyła się w listopadzie 2009 właśnie
w la Coruna i Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Jeśli zdarza się, że podczas dalekich wizyt trafiamy ponownie w to samo

miejsce, to można odnieść wrażenie, że świat stał się naprawdę bardzo mały.
W tym samym roku szkolnym, w dniach 4 – 8 maja 2009 uczestniczyłam

w wizycie studyjnej programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning
Programme – LLP) w Norwegii. Tematem wizyty było: Schools and educa-
tion systems in Sunnhordland – a Norwegian region. Instytucją organizującą
wizytę studyjną było: FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND (od-
powiednik organizacji pozarządowej wspierającej system oświaty). Miejscem
szkolenia było miasto Leirvik (leżące pomiędzy Bergen i Haugesund), w gminie
Stord, w regionie Sunnhordland w Norwegii.
W wizycie uczestniczyło 17 osób z następujących krajów: Wielka Brytania,

Austria, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, Estonia, Turcja, Bułgaria, Cze-
chy, Grecja, Francja. Językiem roboczym wizyty studyjnej był język angielski.
Celem wizyty było zaprezentowanie uczestnikom wizyty systemu edukacji

w Norwegii obserwację zajęć w placówkach oświatowych różnego typu (szkoły,
przedszkole, uniwersytet, dom kultury) oraz rozmowy z dyrektorami szkół,
nauczycielami i uczniami, a ponadto wymiana poglądów między uczestnikami
wizyty studyjnej na temat problemów edukacyjnych w poszczególnych krajach
i efektywnych metod ich rozwiązywania.
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Fot. 2. Wspólne rozmowy w Norwegii

Wymiana poglądów oraz bieżące obserwacje pozwalały na dostrzeżenie
przykładów dobrych praktyk, które warto przenieść na swój grunt.
W trakcie wizyty poznaliśmy kilka ważnych dat z historii szkolnictwa

w Norwegii, a także główne zmiany, jakie zaszły w tym kraju po wprowa-
dzeniu w 2006 roku Narodowego programu Knowledge Promotion („Promocja
wiedzy”).
Podczas wizyty studyjnej miałam okazję poznać przykłady dobrej praktyki

związanej ze szkolnictwem na wszystkich poziomach, a także dokonać wielu
cennych obserwacji. Udział w wizycie pozwolił mi na zapoznanie się z syste-
mem edukacji w Norwegii i w innych krajach - krajach uczestników wizyty.
Porównanie tych systemów z systemem w Polsce pozwoliło dostrzec to, co
u nas najwartościowsze, a także to, co mogłoby ulec zmianie. Nowe pomysły
i znajomości będę się starała w przyszłości wdrożyć i wykorzystać w celu udo-
skonalenia pracy. Stwierdzone w wyniku dyskusji z innymi uczestnikami wizyty
podobieństwa, a także różnice w zakresie zagadnień i problemów edukacyjnych
oraz wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania pozwoliły mi upewnić się,
że nie ma jednej „najlepszej” drogi prowadzącej do wychowania i edukacji.
Warto dzielić się doświadczeniami i czerpać pomysły na dobre rozwiązania

od innych.

Autorka jest nauczycielką matematyki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Jest doradcą

metodycznym matematyki w Chorzowie.
Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji d/s Oddziałów,

Grup Roboczych i Kół SNM
ksikora35@gmail.com
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Angielska szkoła oczami Polskiego

nauczyciela

Streszczenie

Od paru lat pracuję w szkołach w Wielkiej Brytanii. Wydało mi się ciekawe

i pouczające zapoznanie słuchaczy z angielską szkołą i przeprowadzenie porównania

angielskiej szkoły ze szkołami w Polsce.

Porównanie polskiej i angielskiej szkoły jest dość skomplikowane. Zwią-
zane jest to między innymi z tym, że wielkość przeciętnej polskiej szkoły
i przeciętnej angielskiej szkoły jest różna. Duża polska szkoła to około 600
do 800 uczniów. W Anglii wielkość przeciętnej szkoły to około 1200 uczniów,
a duże szkoły mogą pomieścić nawet do 2000 uczniów. Organizacja angielskiej
szkoły jest bardziej złożona niż przeciętnej szkoły polskiej, w związku z ko-
niecznością zarządzania dużą grupą ludzi. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę
fakt, że wszyscy uczniowie zaczynają szkołę o tej samej porze i kończą w tym
samym momencie, konieczność dobrej organizacji jest niezbędna dla zachowa-
nia bezpieczeństwa. Dlatego też szkołą zarządza duża grupa osób i na osoby
z tej grupy rozłożona jest odpowiedzialność organizacyjna.

To jest przykładowy zespół zarządzający (SLT – Senior Leadership Team)
szkołą. Każda z tych osób jest odpowiedzialna za inną część zarządzania szko-
łą. Ale całością administruje dyrektor, który odpowiada przed radą nadzorczą,
która jest złożona z przedstawicieli wszystkich grup w szkole. W skład Rady
wchodzi:

• kilku członków zespołu zarządzającego SLT;
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• kilku nauczycieli;

• kilka osób z personelu pomocniczego;

• kilkoro uczniów;

• kilkoro rodziców;

• kilka osób nie związanych bezpośrednio ze szkołą.

Każdy z tej „starszyzny” (SLT) odpowiedzialny jest również za jeden lub wię-
cej departamentów. Departament jest to grupa nauczycieli którzy uczą jed-
nego przedmiotu. W polskich szkołach nie istnieje taka jednostka organizacyj-
na. Każdy departament posiada swojego Szefa (head of departament), który
jest odpowiedzialny za proces nauczania danego przedmiotu i koordynuje pra-
cę nauczycieli. Często w kluczowych, lub dużych departamentach są również
osoby wspomagające, jak koordynator KS3 (Key Stage 3, u nas mniej więcej
klasy 4-6), koordynator KS4 ( Key Stage 4, u nas mniej więcej gimnazjum).
Czasami struktura jest jeszcze bardziej rozbudowana, w taki sposób, że na-
uczyciele ściśle ze sobą współpracują.
W każdym departamencie w większości szkół są jeszcze asystenci nauczy-

cieli. Zadaniem asystenta nauczyciela jest wspomaganie go w procesie naucza-
nia, w czasie zajęć w klasie i poza zajęciami.
Każda z osób, o których wcześniej wspomniałem, pełni inną ważną ro-

lę w szkole. Ale najważniejszy jest moim zdaniem podział na departamenty
(wydziały przedmiotowe). Departamenty (czyli wydziały przedmiotowe) za-
pewniają dobrą współpracę między nauczycielami i od tej współpracy zależy
w dużej mierze sukces w pracy szkoły. Jeżeli uda się aby grupa nauczycie-
li pracowała wspólnie, to zespół taki uzyskuje zwykle bardzo dobre wyniki.
Związane jest to z tym iż nauczyciel i uczeń wiedzą czego się spodziewać na
każdej lekcji. Plan zajęć i tematyka jest ułożona na cały okres nauczania na
danym poziomie i odpowiedzialnością koordynatora poziomu jest ogłoszenie
tego kolegom i koleżankom nauczycielom.
W szkole obowiązuje ogólnokrajowy program nauczania, The National

Curriculum (NC), opisujący tematy, których należy nauczyć, w czasie trwania
kursu na danym poziomie. NC określa również w jaki sposób będą ocenia-
ne wyniki każdego z uczniów. Ocenianie takie odbywa się przez zewnętrzne
agencje akredytowane do oceniania wyników nauczania z danego przedmiotu.
Odbywa się to pod koniec KS2 (klasy 2-4) oraz KS 4 (mniej więcej gimna-
zjum). Egzamin na koniec KS 4 to jest tak zwany GCSE, (General Certificate
of Secondary Education - świadectwo ukończenia szkoły, uczniowie mają wte-
dy ukończone 16 lat) i wyniki tego egzaminu rzutują na całą dalszą karierę
ucznia. Wyniki te są głównym wyznacznikiem umożliwiającym kontynuowa-
nie nauki na poziomie ponad gimnazjalnym. Ale nie tylko, ponieważ większość
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pracodawców wymaga podania wyników egzaminu GCSE niezależnie od tego
czy dana osoba ma ukończone KS5 (odpowiednik liceum), czy nawet studia.
Wspólna praca nauczycieli wewnątrz departamentów polega na wspoma-

ganiu się w realizacji programu nauczania poprzez wspólne planowanie lekcji,
omawianie dobrych i złych pomysłów z kolegami i koleżankami. Pozwala to na
równomierne przygotowanie wszystkich uczniów do końcowych egzaminów. Ale
chyba najważniejsze jest, że istnieje możliwość przenoszenia uczniów między
klasami na danym przedmiocie, ponieważ wszyscy nauczyciele pracują zgod-
nie, korzystając z jednego rozkładu materiału na każdym poziomie,. Możliwe
jest to też dlatego, że dana grupa uczniów lub rocznik mają lekcje z dane-
go przedmiotu w tym samym czasie. Dzięki temu w jednej grupie mogą być
uczniowie o zbliżonym poziomie zaawansowania. To znacznie ułatwia pracę
nauczycielom, ale też korzystają na tym uczniowie. Typowo KS4 podzielony
jest na poziom podstawowy (Foundation) i poziom wyższy (Higher). Rzadko
kiedy się zdarza, aby uczeń został przeniesiony z poziomu podstawowego na
poziom wyższy, natomiast często można się spotkać z sytuacjami kiedy ucznio-
wie przenoszeni są z poziomu wyższego na poziom podstawowy. Wiąże się to
oczywiście z możliwościami danego ucznia, lecz również z jego zimną kalku-
lacją. Wybór ucznia jest taki: czy podejmować się trudniejszego zadania na
poziomie wyższym i nie osiągnąć sukcesu, czy raczej na poziomie podstawo-
wym, mieć łatwiejsze zadanie i raczej zapewniony sukces. Tutaj muszę chwilę
poświęcić ocenom jakie można uzyskać z egzaminu GCSE.
Możliwe oceny to:

• na poziomie podstawowym: C, D, E, F, G, U;

• na poziomie wyższym: A*, A, B, C, D, E, U.

Oczywiście ocena U jest niedostateczna (Ungraded). Na poziomie podstawo-
wym jedyną oceną pozytywną jest C. Natomiast na poziomie wyższym ocena-
mi niedostatecznymi są D, E i U. Na każdym poziomiemożna uzyskać ocenę
pozytywną jednak nie jest to niezbędne do ukończenia kursu. Jest bardzo
dokładnie opisane, co trzeba umieć na dany stopień. Uczniowie mo-
gą ukończyć szkołę bez uzyskania pozytywnej oceny na końcowym egzaminie
GCSE.
W osobnym artykule omówię National Curriculum, który jest bardziej

nowocześnie i praktycznie sformułowany niż polskie Podstawy Programowe.
Również w osobnym artykule w NiMie przedstawię, w jaki sposób nauczy-
ciele korzystają z wyników badań nad edukacją. Ostatnio bardzo głośne są
wyniki badań grupy pedagogów pod kierunkiem profesora Hattie (link w sieci:
Hattie’s Research). Badania te były dość szczegółowo i przystępnie omówione
w cotygodniowym dodatku do dziennika Times (Times Educational Supple-
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ment). Ten dodatek jest dość popularny wśród nauczycieli, a zwłaszcza wśród
wspomnianych kierowników departamentów.
Warunki koleżeńskie w szkole, w której pracuję są bardzo dobre. Pracy

jest dużo i są okresy na prawdę bardzo intensywnej pracy, wymagające dużego
wysiłku od całego zespołu w każdym departamencie.
Na koniec wspomnę, jak w ogóle do tego doszło, że pracuję w angielskiej

szkole. Otóż szukałem pracy w szkole, w Anglii przez agencję do spraw zatrud-
nienia. Dostawałem z początku tylko krótkie zastępstwa. Za którymś razem
jednak okazało się, że szkoła potrzebuje nauczyciela matematyki, na dłuższe
zastępstwo. Ponieważ sprawdziłem się na tym stanowisku, uzyskałem bardzo
dobre referencje co umożliwiło mi podjęcie stałej pracy. Istotnym elementem
było uzyskanie tak zwanego QTS (Qualified Teachers Status) status nauczycie-
la kwalifikowanego. Wymagane było posiadanie wyższego wykształcenia oraz
doświadczenie w pracy nauczyciela. Te warunki spełniałem, studia magister-
skie ukończyłem w Akademii Podlaskiej w Siedlcach i jeszcze w Polsce uzy-
skałem również status nauczyciela kontraktowego, co pomogło mi w uzyskaniu
QTS w Anglii. Warunkiem koniecznym było oczywiście dobre opanowanie ję-
zyka. To kryterium też spełniałem, chodziłem przez dwa lata jako chłopiec do
szkoły w Ames Iowa USA i opanowałem wtedy język angielski dość dobrze.

Autor pracuje w Kirkley High School, Lowestoft

wlodek.szczerba@wp.eu
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