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Wstęp

Korzystanie z książki matematycznej to jeden z elementów procesu kształce
nia na każdym poziomie. Obecnie w różnych krajach rozwija się dyskusja na temat 
roli tekstów komponowanych w celu pedagogicznego przekazu. Prowadzi się też 
badania związane z tą problematyką, a ich wyniki ogłasza się w specjalistycznych 
czasopismach. Jednak wiedza dotycząca zarówno budowy tekstu matematyczne
go, jak i procesu jego lektury - choć stale wzbogacana - wymaga dalszych uzu
pełnień. Wiele zagadnień nie zostało jeszcze objętych systematycznymi badania
mi. Ponadto literatura transponująca rezultaty badań na język praktyki i starająca 
się sprostać zapotrzebowaniom wyrastającym na gruncie konkretnych lekcji jest 
nadal zbyt uboga.

Niniejsza monografia stanowi próbę częściowego wypełnienia tej luki, zarów
no jeśli chodzi o badania teoretyczne, jak i ich praktyczne odniesienia. Rozwija 
tematykę związaną z budową, lekturą i nauką czytania tekstów matematycznych, 
w szczególności prezentuje wyniki badań autora nad konstrukcją tekstu matema
tycznego i funkcjonowaniem niektórych komponentów języka matematyki w pro
cesie lektury.

Monografia adresowana jest do osób prowadzących lub pragnących podjąć 
badania nad tekstem matematycznym i jego lekturą w procesie kształcenia na 
różnych poziomach. Dla tych odbiorców przeznaczone są - obok rozdziałów 
1-5 - bardziej zaawansowane rozdziały 6 i 7. W tych ostatnich wprowadza się 
i charakteryzuje nowe pojęcia (na przykład plan w tekście dowodu, obszar ukie
runkowania) użyteczne w badaniach dotyczących tekstów matematycznych. 
Przedmiotem analizy są w szczególności specyficzne zabiegi redakcyjne w tekstach 
dowodów, obszary założeniowe oraz segmentacja tekstu; szerzej analizuje się po
jęcie zmiennej. Uwagi metodologiczne stanowią uzupełnienie tych rozważań. 7



Jakkolwiek monografia reprezentuje problematykę uprawianą w ramach ma
tematyki i jej dydaktyki, to jednak może zainteresować także przedstawicieli innych 
dziedzin i kierunków badań nad tekstem w ogóle, jego budową i procesem odbioru.

Obszerną grupę potencjalnych odbiorców książki stanowią nauczyciele, osoby 
zaangażowane w kształcenie i dokształcanie nauczycieli, studenci przygotowują
cy się do pracy w szkole i pracownicy dydaktyczni uczelni. Do nich adresowane 
są przede wszystkim rozdziały 1-5. Analizuje się tu znaczenie umiejętności 
czytania tekstów typu matematycznego i cele nauki czytania takich tekstów, 
rozważa różnice między tekstem matematycznym a innymi tekstami, bada rolę 
rysunku i sposób jego funkcjonowania jako składnika tekstu matematycznego 
w procesie lektury itp. Starano się również odpowiedzieć na pytania, jakie zapew
ne stawiałby sobie nauczyciel, przygotowując lekcję obejmującą naukę czytania 
tekstu matematycznego. Sformułowaniu i ekspozycji niektórych z nich służy spe
cjalna lista - Skorowidz... (por. s. 162) stanowiąca uzupełnienie spisu treści. 
Z myślą o zawodowych potrzebach nauczyciela tytuły rozdziałów zostały tu prze
łożone na język pytań, są rozwinięte lub dodatkowo rozczłonkowane. Lista może 
też ułatwić dostrzeżenie wybranych problemów badawczych pojawiających się na 
tle rozważań o charakterze praktycznym. Siedząc aktywnie przebieg rozważań, czy
telnik powinien znaleźć w tej części książki okazję do własnych przemyśleń na 
temat sposobów wdrażania uczniów do czytania tekstu matematycznego, choć nie 
jest ona popularnym przewodnikiem metodycznym.

Dopełnieniem głównego tekstu książki są zadania i propozycje do przemyśleń. 
Zostały do niej włączone jako materiał ćwiczeniowy oraz ilustracyjny, ale zawie
rają też istotne uzupełnienia. Niezależnie od problemów do badań sformułowa
nych w ostatnim rozdziale, niektóre zadania - podobnie jak pytania, które 
obejmuje zamieszczona na końcu lista (skorowidz) - także zawierają problemy 
badawcze z zakresu budowy i lektury tekstu matematycznego.

Taki schemat konstrukcyjny całości wynika z założenia, iż książka powinna 
służyć nie tylko specjalistom zainteresowanym problemami teoretycznymi, lecz ma 
także nawiązywać - w formie propozycji - do praktyki kształcenia matematycz
nego na różnych poziomach. Schemat został więc przyjęty z przekonaniem, że praca 
spełni oczekiwania poszerzonego w ten sposób kręgu potencjalnych odbiorców: 
nauczycieli - praktyków, studentów i osób prowadzących badania naukowe.

Pragnę złożyć podziękowania recenzentom pracy: Pani prof. dr hab. Wandzie 
Nowak oraz Panu prof. dr. hab. Stefanowi Turnauowi za cenne uwagi, które po
zwoliły ulepszyć tekst.
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Wprowadzenie do tematu. 
Niektóre kwestie terminologiczne

Od czasów, kiedy zaczęło się kształtować współczesne rozumienie metod 
nauczania, stopniowo narastała świadomość, że nie ma wśród nich metody uni
wersalnej. Obecnie jednoczesne stosowanie różnych metod, środków i form pracy 
z uczniami uważa się za jedną z naczelnych zasad szkolnego nauczania. Z tej zasady 
wynika w szczególności postulat dotyczący wykorzystywania - obok innych form 
i metod - także metody pracy z podręcznikiem. Ze szczególną ostrością odnosi 
się to do procesu nauczania matematyki. W wielu bowiem przypadkach mogą być 
na lekcjach wydobyte zarówno dydaktyczne walory tekstów matematycznych, jak 
i kształcące sytuacje pojawiające się w toku uczniowskich prób recypowania in
formacji danej przez tekst matematyczny w jego ukształtowanej przez tradycję po
staci. Teksty matematyczne i ich lektura uczą sztuki interpretacji, skojarzeń 
i kształcą aktywną wyobraźnię. Są to umiejętności niezbędne każdemu, komu 
przyjdzie w życiu wykazywać inicjatywę i podejmować twórcze działania.

Naturalna obecność tekstu matematycznego w arsenale środków i metod 
stosowanych w pracy z uczniami w pewnym stopniu wynika także z potrzeby za
chowania równowagi między „dynamicznym” a „statycznym” ujmowaniem prze
widzianych do opracowania treści. Pierwsze z nich polega na dochodzeniu do tych 
treści nie tyle przez asymilację gotowej wiedzy, ile przez organizowanie auten
tycznego odkrywania, twórczego doświadczenia i subiektywnego tworzenia „wła
snej” matematyki przez uczniów, drugie zaś opiera się na bezpośrednim kontak
cie uczącego się z wiedzą mającą już ostateczną formę zwyczajowo przyjętych 
w matematyce definicji, twierdzeń itp. (np.: iloczyn sumy liczb przez liczbę jest 
równy sumie iloczynów każdego ze składników przez tę liczbę). Ta równowaga, 9 



podobnie jak wspomniana zasada dotycząca stosowania różnych metod, bywała 
w rozmaitych okresach w różnoraki sposób w praktyce (choć nierzadko pod 
wpływem narzucanych założeń bieżących reform) niejednokrotnie naruszana. Zofia 
Krygowska podkreśla, że w rozwiązywaniu metodycznych problemów należy 
starać się „zachować taki jakościowy i ilościowy stosunek transmisji gotowej wiedzy 
do »twórczego doświadczenia« ucznia, aby zagwarantować z jednej strony ope
ratywne przyswojenie mu uważanych dziś za podstawowe elementów struktural
nie zorganizowanej wiedzy matematycznej i operatywne opanowanie najprostszych 
elementów metody matematycznej, z drugiej zaś intensywny rozwój jego twórczych 
możliwości i zainteresowań. Chcemy, by uczeń w toku nauczania szkolnego zdobył 
zarówno umiejętność aktywnego korzystania z różnych źródeł przekazu matema
tycznej wiedzy, jak i umiejętność samodzielnego badania matematycznego, oczy
wiście w dostępnym mu zakresie, aby nauczył uczyć się matematyki z wykorzy
staniem wszelkich środków.” ([67], s. 12-13; cytowana pozycja jest prawie 
w całości poświęcona problematyce tekstu matematycznego w nauczaniu szkolnym).

W literaturze rozróżnia się teksty mówione i pisane. Przedmiotem rozważań 
w tej książce będą wyłącznie te ostatnie. Mówiąc o tekście matematycznym, 
w zasadzie będziemy mieć na uwadze tekst stanowiący zwartą i zamkniętą logicz
nie całość dającą się wyodrębnić z obszerniejszego kontekstu tematycznie, a często 
również typograficznie. W ten sposób w pisanych źródłach łatwo wydzielić mię
dzy innymi definicje, dowody, opisy konstrukcji itp. jako przykłady tekstów ma
tematycznych w tym rozumieniu.

Przez konwencjonalny (tradycyjny) tekst matematyczny, zwany krócej tekstem 
matematycznym, będziemy rozumieli dalej tekst napisany w języku matematyki 
zawierającym sformułowania ogólne charakteryzujące się użyciem zmiennych oraz 
kwantyfikatorów w formie symbolicznej, słownej bądź czasem domyślnej. Taki 
tekst cechuje się nie tylko obecnością terminów i symboli matematycznych, lecz 
na ogół także tym, że jest skonstruowany zgodnie z kanonem wypracowanym 
w zbiorowym doświadczeniu matematycznym i zredagowany według niepisanych, 
zwyczajowych reguł. Podpada więc pod względnie stały schemat konstrukcyjny 
właściwy dla danego typu tekstu (definicja, twierdzenie, dowód, przykład itp.), 
odtwarzany przy budowaniu nowych tekstów. Jego kompozycja i słownictwo - 
nawet we fragmentach najbardziej zbliżonych do pisanego języka naturalnego lub 
wprost zredagowanych całkowicie w takim języku - odbiegają często od konstrukcji 
i zasobów leksykalnych większości tekstów potocznych oraz tekstów wykorzysty
wanych w różnych dziedzinach wiedzy. Odstają także od kompozycji i słownic
twa innych tekstów stosowanych w nauczaniu matematyki, takich jak teksty pro
gramowane, teksty sterujące, organigramy, semiorganigramy, teksty przybierające 
formę relacji narratora - rówieśnika adresatów przekazu, różne teksty dialogowe 
występujące w podręcznikach szkolnych itp.

Tę charakterystykę warto uzupełnić wpisując tekst matematyczny w jakiś ogólny 
schemat klasyfikacji tekstów. W literaturze naukowej można spotkać różne typi
zacje tekstów w zależności od przyjętych kryteriów. Rys. 1 przedstawia obrazowo 
jedną z takich możliwości. Często zamiast bezpośrednich określeń rodzajów roz-10
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ważanych tekstów, co z reguły nie jest rze
czą prostą, podaje się zastępczo tzw. wy
różniki, które pozwalają na odróżnianie - 
w pewnym zakresie, nierzadko w pierw
szym przybliżeniu - jednej kategorii tekstu 
od drugiej.

Za jeden z głównych wyróżników ce
chujących na przykład teksty literackie 
uważa się oddziaływanie na sferę emocjo
nalną. Z tym wiążą się szczególne właści
wości i dalsze cechy: ekspresywność, ape
lowanie do afektów i uczuć, możliwość 
wielorakich interpretacji, nieokreśloność itp.

Publicystykę, teksty prasowe i teksty 
użytkowe (na przykład instrukcje obsługi 
różnych urządzeń, lokalne przepisy po
rządkowe i powszechnie obowiązujące normy prawne) cechuje przewaga jednej 
funkcji nad innymi. W tekstach prasowych i publicystycznych jest to funkcja per
swazyjna; mówi się tu również o agitacji, propagandzie i reklamie. Dominacja jed
nej funkcji kontrastuje z wielofunkcyjnością tekstów literackich. Wreszcie tekstom 
parałiterackim przypisuje się niejednokrotnie cechy zarówno tekstów literackich, 
jak i publicystycznych (rozważania związane ze wspomnianą tu typizacją można 
znaleźć na przykład w pracy [128], s. 20-21).

Interesujące nas teksty matematyczne należą do grupy tekstów naukowych, 
dla których wyłączność funkcji poznawczej jest podstawowym atrybutem. Proces 
komunikowania w takich tekstach wiąże się ze specyficznym sposobem weryfi
kacji odczytywanych zdań, która polega na stosowaniu metody dedukcyjnej. Te 
cechy przysługują większości tekstów podręcznikowych z zakresu matematyki 
w klasach starszych. Natomiast teksty spotykane w matematycznych podręcznikach 
dla klas młodszych w pewnym stopniu zachowują niektóre cechy tekstów literac
kich. Chodzi tu zwłaszcza o takie cechy, jak dialogowość (forma dialogu rówieś
ników odbiorcy tekstu), sytuacyjność oraz pierwiastki emocjonalne i motywujące.

W dalszym ciągu „lektura” i „czytanie” będą występować jako synonimy, 
choć w literaturze specjalistycznej z zakresu różnych dziedzin, na przykład 
w humanistyce, pierwsze z tych słów bywa używane nieraz w szerszym znacze
niu. Poza samym procesem czytania w zakres tak rozumianej lektury wchodzi 
również faza wstępna, kiedy to konstytuuje się cel czytania. Obejmuje ona także 
nastawienie i oczekiwania czytelnika. Dodatkowo bierze się również pod uwagę 
fazę postlekturową, tj. etap ogólniej pojętych refleksji nad tym, co się przeczy
tało. Ważkie znaczenie mają też dalej idące następstwa czytania, na przykład 
zmiany w sposobach zachowań i postawach odbiorcy tekstu. W tym znaczeniu 
słowo „lektura” odnosi się do względnie stałego obcowania z tekstem drukowa
nym, na przykład książką, artykułami zamieszczanymi w czasopismach i służy 
jako oznaczenie czynności traktowanych bardziej kompleksowo. Przedmiotem 11



naszych zainteresowań będzie natomiast studium pojedynczego tekstu (defini
cji, twierdzenia, dowodu itp.)-

Tekst, jego czytanie i rozumienie jest przedmiotem badań wielu dyscyplin 
o ugruntowanym już statusie naukowym, między innymi psychologii, logiki, me
todologii nauk, lingwistyki i filozofii. Stanowi też obiekt zainteresowania dziedzin 
badawczych i dyscyplin młodszych mających często charakter graniczny. Należą 
do nich na przykład różne teorie czytelnictwa oraz rozwijająca się od niedawna 
psycholingwistyka. Do tych ostatnich zalicza się również dydaktykę matematyki. 
Każda z nich podejmuje rozważania zgodnie z własną metodologią badań i wybiera 
do analizy istotne z jej punktu widzenia aspekty tekstu. W związku z tym - biorąc 
na przykład pod uwagę z jednej strony lingwistykę, a z drugiej psychologię - można 
mówić o lingwistycznej, a także psychologicznej teorii czytania, w których dość 
często chodzi o teksty pisane w codziennym języku dziecka, a także o badanie roz
woju elementarnych umiejętności czytania, jakie dziecko zdobywa w okresie wcze- 
snoszkolnym.

Treścią niniejszej pracy jest dydaktyczna analiza tekstu i procesu jego lektury, 
gdyż badamy tekst matematyczny z punktu widzenia nauczania jako środek pe
dagogicznego przekazu wiedzy i metody matematycznej.

Postulaty dotyczące nauki czytania tekstu matematycznego były zgłaszane od 
dość dawna (por. [83] i [12]). Z. Krygowska podniosła ten krąg zagadnień do 
rangi problemów naukowych, postulując w czasie Międzynarodowego Kongresu 
Nauczania Matematyki w Lyonie w 1969 roku prowadzenie systematycznych badań 
nad tekstem matematycznym i jego funkcjonowaniem w nauczaniu [65].



Znaczenie umiejętności czytania 
tekstów matematycznych

Umiejętność czytania tekstów typu matematycznego 
jako składnik życiowego wyposażenia 

współczesnego człowieka

Przyspieszony rozwój technologiczny świata i narastający postęp nauki spra
wiają że współczesna szkoła nie jest już w stanie wyposażyć swych absolwentów 
w pensum wiedzy wystarczającej na cały okres aktywnego życia i działalności 
zawodowej. Będą oni bowiem musieli realizować zadania, dla których ani tech
nologii, ani nawet podstaw naukowych nie można dziś jeszcze dokładnie przewi
dzieć. W ostrożnych prognozach szacuje się, że w nadchodzących dziesięciole
ciach człowiek stanie przed koniecznością dwu - lub nawet trzykrotnej zmiany 
zawodu. Skończyły się już bowiem czasy jednej profesji uprawianej przez całe życie 
i często przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Rodzice także nie są w stanie 
pomóc w przekwalifikowaniu się potomstwa. Człowiek zdany jest tutaj sam na 
siebie. Jeśli nawet zmiana zawodu nie stanie się jego pełnym udziałem, to zapewne 
czeka go przynajmniej restrukturyzacja dużej części swych kwalifikacji. Nierzadko 
będzie musiał dokonywać tego stosunkowo szybko i być może samodzielnie.

Naczelnym zadaniem szkoły staje się więc przygotowanie do permanentnego 
samokształcenia i dokształcania, co bywa wyrażane w obiegowym haśle: nauczyć, 13



jak się uczyć. Nowa koncepcja nauczania oparta jest na funkcjonowaniu kompe
tencji, a nie pojedynczych informacji i umiejętności. Konkretne treści programo
we schodzą tu częściowo na drugi plan. Ich zasadnicze jądro niezbędne jest oczy
wiście każdemu, ale tak naprawdę niezbędne predyspozycje i umiejętności można 
rozwijać wykorzystując różne treści. Wyborów i uzupełnień z punktu widzenia 
własnych potrzeb musi w przyszłości dokonać każdy sam.

Jakkolwiek świadomość tego zadania staje się coraz pełniejsza co najmniej od 
początku lat sześćdziesiątych, to w rzeczywistości nie zostało ono dostatecznie spo
pularyzowane. Jest to zadanie daleko ważniejsze niż można by sądzić na podstawie 
ogólnodostępnej literatury i środków przekazu. Rodzimy system nauczania w dużej 
części dostosowany jest nadal do „słuchowców”; preferuje więc słowny przekaz in
formacji. Samodzielna praca z książką, a tym bardziej nauka redagowania tekstów 
zdarzają się raczej rzadko. Nic więc dziwnego, że wyniki badań sondażowych wska
zują na bardzo niski stopień rozumienia treści tekstów pisanych u przeszło 40% 
dorosłych Polaków, nie mówiąc już o zredagowaniu czegokolwiek. Ranga samokształ
cenia wzrasta przede wszystkim dlatego, że zasoby nowych informacji podwajają się 
średnio co 10 lat. W tym samym czasie wiedza i umiejętności wyniesione ze szkoły 
zmniejszają się co najmniej o połowę, głównie na skutek zapominania.

Zadania szkoły w zakresie przygotowania do samokształcenia są przewidziane 
do realizacji - jako ogólne cele kształcenia - w ramach wszystkich przedmiotów 
zasadniczego bloku, między innymi także w obrębie matematyki, co w tym ostat
nim przypadku oznacza przybliżenie uczniom podstawowych technik uczenia się 
matematyki, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania różnych 
źródeł informacji matematycznej (pisemny przekaz w języku potocznym, diagram, 
wykres, dane statystyczne prezentowane w różny sposób itp.), wyrabianie potrze
by samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przyzwyczajanie do samokształcenia 
w dziedzinach ścisłych. Wszystkie te bardziej szczegółowe cele mają prowadzić 
pośrednio do rozwinięcia otwartej postawy wobec świata oraz opanowania umie
jętności i zdolności do uczestnictwa w kulturze i technice.

Nauka czytania prostych tekstów matematycznych ma także pewne uzasadnie
nie z punktu widzenia utylitarnych, bezpośrednich i codziennych potrzeb człowie
ka, niezależnie od jego wyspecjalizowanej działalności zawodowej, czy też aspi
racji o charakterze teoretycznopoznawczym. W różnych bowiem sytuacjach życio
wych spotyka się teksty o cechach strukturalnych zbliżonych do niektórych cech 
konstrukcyjnych tekstów matematycznych. Można by tu wymienić różnego rodza
ju opisy coraz bardziej złożonych urządzeń, instrukcje obsługi przedmiotów co
dziennego użytku, pouczenia dotyczące stosowania medykamentów, wyciągi z prze
pisów prawnych (coraz większe obszary życia objęte są częściową kodyfikacją 
i podlegają prawnej regulacji), informacje związane z większymi zakupami, dal
szą podróżą, charakterem poszukiwanej pracy (tutaj o powodzeniu może z kolei 
zadecydować umiejętność wykorzystania tych informacji do profesjonalnego za
reklamowania swoich możliwości) itp.

Wolno sądzić, że wdrażając uczniów do czytania tekstów matematycznych, 
ją przygotowujemy ich także częściowo do radzenia sobie z odbiorem informacji



o podobnym charakterze i zbliżonej strukturze. Jest tak dlatego, że niejednokrot
nie tekst matematyczny w swej konstrukcji stanowi syntezę różnych sposobów prze
kazu informacji, z którymi człowiek współczesny spotyka się w rozmaitych oko
licznościach życiowych. Typowym przykładem takiego tekstu w matematyce, który 
w określony sposób koresponduje z dobrze napisaną instrukcją składania jakiegoś 
urządzenia, jest opis konstrukcji jako część rozwiązania geometrycznego zadania 
konstrukcyjnego. Innym przykładem jest tekst podręcznikowej definicji podanej 
w formie czynnościowej.

Niezależnie od podanych argumentów przemawiających za organizowaniem 
nauki czytania tekstu matematycznego w szkole, wdrażanie do takiej lektury ma 
oczywiście swój walor w odniesieniu do grupy uczniów zamierzających podjąć 
studia, zwłaszcza na kierunkach ścisłych. Programy studiów wyższych oraz do
tychczasowa praktyka kształcenia nie uwzględniają oddzielnej i usankcjonowanej 
w ramach zajęć ze studentami nauki czytania i wykorzystywania specjalistycznych 
tekstów z zakresu matematyki. Istnieją tu różne możliwości przede wszystkim 
samodzielnego, ale także częściowo wspomaganego z zewnątrz organizowania 
i kontynuowania rozpoczętej w szkole nauki czytania takich tekstów. Pewne ukie
runkowywanie początkujących studentów, mogące im pomóc w poznawaniu 
i opanowywaniu zaawansowanych technik pracy z tekstem oraz sposobów jego 
redagowania, wydaje się wskazane. Dla przykładu warto wspomnieć o możliwo
ściach, jakie w poznawaniu konstrukcji matematycznego tekstu daje kursowy 
wykład. Krótkie refleksje wykładowcy na temat budowy tekstu przed chwilą za
kończonego dowodu mogą skierować uwagę słuchaczy na ważne, lecz trudne dla 
nich do zauważenia fakty. Byłoby tu również miejsce na bieżące dygresje o spo
sobach redagowania, zabiegach i technikach prezentacji stosowanych przez auto
rów tekstów matematycznych.

Samodzielna praca z tekstem i redagowanie tekstów matematycznych to podsta
wowe formy zdobywania, poszerzania, utrwalania i dokumentowania wiedzy na 
studiach, zwłaszcza na kierunku matematyki. Trudności studentów w tym zakresie 
nie są sporadyczne. Szczególnie ostro występują w grupie osób rozpoczynających 
studia i wcale nie znikają po upływie adaptacyjnego okresu studiów (za pewien ich 
wyraz można uważać na przykład krytyczne oceny tradycyjnej formy wykładu [92]), 
co widać zwłaszcza wśród studiujących w systemie zaocznym. Braki w redagowa
niu tekstu można obserwować nierzadko nawet przy pisaniu pracy magisterskiej.

Poznawanie przez studentów ogólnych zasad pracy z tekstem matematycznym 
dla celów racjonalizowania własnej nauki to w dydaktyce szkoły wyższej nowy 
problem (por. [109]). Jeśli chodzi o studia przygotowujące do pracy w szkole, to 
pojawiają się tu dalsze problemy i zadania. Chodzi z jednej strony o wyrabianie 
u kandydatów do zawodu nauczycielskiego umiejętności głębszej analizy tekstu ma
tematycznego (co nie jest równoznaczne z wprawną lekturą), a z drugiej o wdra
żanie przyszłych nauczycieli do samoobserwacji własnych zachowań w procesie lek
tury. Obie te umiejętności służą stopniowemu nabywaniu kompetencji w zakresie 
planowej obserwacji i oceny tego procesu u innych (tj. uczniów), co jest podstawo
wym warunkiem podejmowania trafnych decyzji i działań dydaktycznych w klasie. 15



Zadania związane ze szkolną nauką posługiwania się książką matematyczną mają 
charakter pragmatyczny. Można by je nazwać celami perspektywicznymi, gdyż wiążą 
się z przygotowaniem do dalszej nauki i aktywnego życia po ukończeniu szkoły.

Czytanie tekstów matematycznych 
jako składnik procesu kształcenia

Niezależnie od celów perspektywicznych i powodów, które znajdujemy 
w dorosłym życiu, przyszłych studiach czy działalności zawodowej człowieka, przy
swajanie uczniom elementarnych technik i umiejętności czytania tekstów matema
tycznych ma swoje uzasadnienie dla samej nauki szkolnej. Praca z podręcznikiem 
bowiem - jak to już podkreślono - jest jedną z metod nauczania. Pełne wykorzy
stanie podręcznika nie tylko w jego warstwie zadaniowej, lecz także w toku lek
tury służącej recepcji nowych treści, staje się jednak możliwe dopiero wtedy, gdy 
uczniowie zostali już praktycznie zaznajomieni przynajmniej z podstawowymi za
sadami czytania tekstów matematycznych.

Nawet wówczas, gdy uczeń pracuje nad zwykłym zadaniem szkolnym, elemen
tarna znajomość takich zasad bywa użyteczna, a często niezbędna. Praktyka szkolna 
wskazuje, co potwierdzają również szersze badania osiągnięć szkolnych (por.[89j), 
że jedną z istotnych przyczyn licznych błędów, a nawet całkowitych niepowodzeń 
w rozwiązywaniu zadań tekstowych jest nieumiejętność czytania ze zrozumieniem 
tekstu zadania. Dotyczy to zwłaszcza takich zadań, którym nadano redakcyjną formę 
typowego tekstu matematycznego; różnią się one bowiem od zadań, których treść 
koresponduje wprost z codziennym doświadczeniem wymagającym jedynie pry
mitywnej matematyzacji lub bezpośredniej transformacji na język liczb i działań 
arytmetycznych.

W opracowaniu wyników wspomnianych badań słusznie określono zarejestro
wane niepowodzenia i błędy jako niedomagania o znacznym ciężarze gatunkowym. 
Warto przytoczyć i skomentować typowe, a zarazem pouczające przykłady roz
wiązań wybranych zadań z testu zastosowanego w klasie VIII.

Oto w przypadku zadania ([89], s. 106):

Funkcja /każdej liczbie rzeczywistej x 
przyporządkowuje jej połowę zmniejszoną o 5; 
zapisz tę funkcję wzorem,

więcej niż 50% uczniów podało wynik błędny bądź w ogóle nie podjęło próby 
16 rozwiązania. Pojawiająca się tu odpowiedź:



x - 5
x —>------

2
wprawdzie wskazuje na wyodrębnienie na podstawie tekstu dwóch operacji: po
łowienia i pomniejszania o 5 (myślowo ujętych bez ich adekwatnego powiązania) 
oraz potwierdza prawidłowy wybór kierunku rekonstrukcji zależności funkcyjnej 
(zmienna niezależna występująca w obu częściach wzoru, strzałka wskazująca 
przyporządkowanie itp.), ale z tych pojedynczych elementów nie skomponowano 
odpowiedzi poprawnej.

Nawet z pozoru drobne różnice gramatyczne, mało widoczne na przykład 
w następujących sformułowaniach:

„połowę liczby zmniejszoną o 5”, 
„połowę liczby zmniejszonej o 5”,

przy transformacji tekstu słownego na zapis symboliczny wymagają potraktowa
nia z całą wnikliwością i ostrością. Ten ostatni nie toleruje żadnych niedopowie
dzeń; znajdują w nim odbicie wszystkie niedociągnięcia wynikające z pomijania 
końcówek. Słowny tekst matematyczny zatem wymaga niezwykle uważnej lektu
ry, wręcz nieraz drobiazgowej analizy. Na przykład pierwsze z przytoczonych sfor
mułowań powinno być odczytane tak, jakby w tekście funkcjonował nawias

„(połowę liczby) zmniejszoną o 5”,

wskazujący, iż mowa tu o różnicy, podczas gdy podobna strukturyzacja myślowa 
drugiego sformułowania

„połowę (liczby zmniejszonej o 5)”

staje się podstawą do odczytania w nim ilorazu. Takie ustrukturyzowanie słow
nych wypowiedzi w tekście matematycznym - choć dokonuje się w głębszej, ukrytej 
warstwie działań myślowych - jest niezbędnym elementem lektury. Jeśli owych 
subtelnych działań czytelnik nie podejmie, może nie osiągnąć pożądanego sukce
su. Do tego dochodzi konieczność objęcia jednym aktem myśli całej treści zada
nia. Brak syntetyzującego elementu ma zapewne także swój udział w pomnażaniu 
liczby błędnych odpowiedzi.

Podobne przyczyny niepowodzeń tkwiące - jak można sądzić - w niewłaści
wym czytaniu tekstu dają się dostrzec w przypadku innego zadania ([89], s. 123):

Rysunek 2 przedstawia trójkąt ABC i jego obraz 
A\B\C\ w pewnej jednokładności. Wyznacz skalę 
i środek tej jednokładności.

17
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Rys. 2

W znaczącej części rozwiązań (22% badanej grupy) uczniowie pomylili role 
trójkątów ABC i AtBtCi (figury danej i jej obrazu w przekształceniu), co wska
zywałoby na brak uważnej lektury.

Pewną barierę w rozwiązywaniu zadań wymagających zbudowania jakiegoś 
obiektu może - dla niewprawnych czytelników tekstu - stanowić rozbieżność 
między kolejnością informacji w tekście a koniecznym następstwem kroków w toku 
konstrukcji. Z różnych powodów nie zawsze te dwa porządki są w pełni zgodne. 
O trudnościach z tym związanych donosi C. Laborde w artykule [71] zawie
rającym szerszy zarys badań nad językiem matematyki w nauczaniu szkolnym. Dla 
ilustracji rozważmy dwie wersje redakcyjne tego samego zadania:

Wersja 1. Po tej samej stronie prostej AB zbudować dwa trójkąty ABC 
i ABD tak, aby \AC\ = |5D|, |/LD| = |5C| oraz |zlC| > \BC\.
Wersja 2. Zbudować dwa trójkąty: trójkąt ABC, w którym \AC\ > |5C|, 
oraz trójkąt ABD, tak aby oba leżały po tej samej stronie prostej AB, 
przy czym \AC\ = \BD\ i \AD\ = |5C|.

Teksty różnią się kolejnością informacji odbieranych przez czytelnika w czasie 
liniowego odczytywania. Zakłócenia lub nawet błędy powstające w toku pracy nad 
zadaniem w wersji 1. mogą być wynikiem niezgodności tego porządku z natural
nym porządkiem kroków podczas konstrukcji trójkątów. W przypadku wersji 2. 
oba porządki są zgodne. Można wprost powiedzieć, że ciąg informacji tekstowych 

18 bezpośrednio generuje następstwo czynności konstrukcyjnych. Nieporadność w lek



turze tekstów reprezentowanych przez wersję 1. może być okolicznością utrudnia
jącą naukę rozwiązywania zadań.

Studiując z podręcznika przykładowe rozwiązania zadań typu „oblicz”, ucznio
wie koncentrują nieraz swoją uwagę jedynie na samym ciągu operacji rachunkowych. 
Traktują oni niezbędny komentarz uzasadniający poprawność poszczególnych kroków 
jako nieistotny dodatek. Akceptacja takiego sposobu postępowania w klasie może zo
stać odebrana przez uczniów jako potwierdzenie, iż czytanie przebiega prawidłowo. 
Mimo właściwego rezultatu końcowego (taka liczba, jaką należało w rachunku uzy
skać) odbiór tekstu jest niepełny i może sprzyjać kształtowaniu się niewłaściwych 
postaw czytelniczych. Ich konsekwencje mogąjednak wykraczać poza granice samej 
lektury. Widać je choćby wówczas, gdy przy rozwiązywaniu zadania, w którym obok 
operacji rachunkowych niezbędny jest komentarz, uczniowie mechanicznie wykonują 
tylko rachunek, nie mając pełnej świadomości, że legitymowanie poprawności wyko
nywanych kroków w takim zadaniu jest równie ważne, jak same te kroki.

Oczywiście, takiego legitymowania wykonywanych kroków nie należy rozu
mieć absolutnie. W każdej sytuacji nauczyciel musi zadecydować o stosownym 
wyborze sposobu działania. To, czy komentarz do rozwiązania zadania zostanie 
uwzględniony, zależy od wielu okoliczności, między innymi od celu dydaktycz
nego, jaki jest związany z daną sytuacją zadaniową. Nauczyciel zapewne niejed
nokrotnie zasugeruje uczniom, aby pomijali komentarz i nie tracili czasu na le
gitymowanie wszystkich szczegółów, które są im już dobrze znane.

Proces nauczania matematyki byłby częściowo zubożony, gdyby wyłączyć zeń 
czytanie tekstu matematycznego pojmowane jako metoda aktywnego uczenia się 
z wykorzystaniem tego środka transmisji. Czy na przykład można efektywnie uczyć 
definiowania i określania pojęć (jeden z celów kształcenia matematycznego na
wet przy jego „odformalizowanej” koncepcji), wyłączając podręcznik i poprzesta
jąc na słownym dialogu z uczniami. Jeśli nawet uczniowie biorą czynny udział 
w budowaniu określeń, to studiowanie od czasu do czasu tekstu gotowej definicji 
matematycznej ma istotne znaczenie dopełniające. Jest bowiem operacją w pew
nym sensie odwrotną do samodzielnego konstruowania definicji.

Niezależnie od wspomnianej odwracalności mającej uzasadnienie psycholo
giczne praca z książką otwiera drogę do analizy procedury definiowania jako 
zabiegu poznawczego na podstawie jego wytworu. Taka analiza czynności wydo
bytych z tekstu, a więc tych, których się w danym przypadku nie wykonywało 
najpierw samemu, może rzucać nowe światło na cały proces definiowania. Kie
ruje uwagę na tekst, a nie tylko na to, o czym on traktuje. Daje więc okazję do 
postrzegania sensów nie tylko dosłownych, ale i nadbudowanych, dotyczących 
między innymi metody postępowania. Lektura zatem może mieć szczególne zna
czenie w kształceniu metodologicznym uczniów. Umiejętności definiowania po
jęć nie można uczniom przybliżyć, unikając ujawniania bądź uwypuklania - bez
pośredniego lub pośredniego - najprostszych elementów metodologicznych w tym 
postępowaniu właściwych dla danej dziedziny. Dopiero połączenie z jednej stro
ny prób samodzielnego lub sterowanego budowania określeń znanych pojęć, 
a z drugiej - czytania przez uczniów gotowych definicji matematycznych może
-)* 
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dać pożądane rezultaty. Zresztą między wiedzą metodologiczną a merytoryczną 
(przedmiotową) istnieje sprzężenie zwrotne: przyswajanie elementów metodolo
gii w bardziej zaawansowanym nauczaniu pozwala lepiej pojmować fakty i na 
odwrót, zwłaszcza gdy chodzi o matematykę.

Znajomość najprostszych elementów metodologii danej nauki, pozwalająca na 
przykład choćby tylko na sensowne odróżnianie dziedzin ludzkiego poznania, 
stanowi jeden z warunków przyszłego uczestnictwa w życiu i rozumienia świata. 
W gotowym tekście adresowanym do starszych uczniów ta metodologia - zwła
szcza w przypadku prezentacji treści matematycznych - odbija się już wyraźnie 
i może być porównywana ze sposobami postępowania typowymi dla innych dzie
dzin. Takie zestawienie może się przyczynić także do pełniejszego zrozumienia 
samej matematyki. Stosownie organizowana lektura fragmentu matematycznego 
podręcznika zawierającego system kilku definicji i jakiś ciąg twierdzeń pozwala 
uczniom stopniowo gromadzić doświadczenia na temat złożonych różnic między 
twierdzeniami matematyki, a na przykład stwierdzeniami historii. Te ostatnie mają 
wyraźne odniesienie przestrzenno-czasowe, brak im waloru ogólności. Dominuje 
w nich opis, bezpośrednie sprawdzanie oraz wyjaśnianie jako techniki badania 
i prezentacji wyników.

Wiedza metodologiczna zawarta w podręczniku szkolnym jest wiedzą raczej 
drugoplanową, bardziej ukrytą w przeciwieństwie do informacji przedmiotowych 
z zakresu rozważanej dziedziny. Te można łatwo wyodrębnić, przedstawić 
pojedynczo i na swój sposób - dogodny do zapamiętania - uporządkować. Po
nadto wymaga ona ujęcia sumarycznego ze względu na mnogość powiązań 
wielu jej elementów i składowych. Z tego też powodu niektóre z tych składo
wych trudno nauczycielowi przekazać w tradycyjnym, wyizolowanym komuni
kacie słownym. Uczeń - zachęcony lub sterowany przez nauczyciela - sam 
powinien je znaleźć i przeżyć poznawczo w gotowym tekście odpowiednio 
zbudowanym.

Ta złożoność sprawia również, że podanie tutaj ad hoc przykładu w pewnym 
sensie strywializuje zagadnienie. Przytoczenie bowiem jednego lub kilku faktów 
in extenso z konieczności prowadzi do zubożenia rzeczywistego bogactwa wspo
mnianych związków ważnych dla całości. Warto jednak wskazać pewne umiejęt
ności o charakterze metodologicznym, do których droga wiedzie między innymi 
poprzez uczniowską lekturę tekstu. Można tu wymienić - ograniczając się do naj
prostszych przykładów - umiejętność odróżniania definicji od twierdzeń, a w tym 
ostatnim przypadku założeń od tezy. Inne doświadczenia gromadzi uczeń, gdy 
w tekście matematycznym podręcznika, nawet dalekim od formalizmu, lecz ukie
runkowanym metodologicznie, spotyka jednolite odesłania do przesłanek, podczas 
gdy w tekstach potocznych na ogół funkcjonują jedynie tzw. odesłania nieokre
ślone (na przykład: ,jak wiadomo”)- Rolę jakiegoś jednego faktu, na przykład pew
nika Euklidesa, przypuszczalnie uczeń prześledzi lepiej, dokonując w swoim tem
pie przeglądu odpowiedniego fragmentu podręcznika. Może działać z inspiracji 
nauczyciela, ale ten metodologiczny wątek musi „przeżyć” i „zobaczyć” w tek
ście sam.20



Szkolny tekst matematyczny właściwie ukierunkowany metodologicznie nie musi 
być tekstem nasyconym symboliką i napisanym językiem spełniającym rygory pracy 
naukowej. Wręcz przeciwnie, może być przystępnym i poglądowym środkiem prze
kazu, należy tylko odróżnić poprawność metodologiczną i dydaktyczną od ścisłości 
rozumianej jako dekalog logicznych wymogów. To taki tekst, który zachowuje dystans 
w stosunku do każdego postępowania wyraźnie kolidującego z metodologią mate
matyki, jeśli już takie postępowanie jest wymuszone względami dydaktycznymi. 
Oczywiście z uwagi na wiek uczniów zagadnienie należy traktować relatywnie. Jednak 
tekst poprawnie zorientowany metodologicznie w odpowiednim czasie dotrze do 
uczniów ze stosowną informacją. Autor tekstu podejmuje w tym celu specjalne kroki. 
We właściwym momencie zamieszcza na przykład krótką uwagę, że używany zwrot 
potoczny jest tylko wygodnym skrótem językowym lub myślowym. Jeśli wykorzy
stuje poglądowe lub empiryczne uzasadnienia, to umieszcza je w odpowiednim 
kontekście, nie sugerując w ten sposób matematycznego dowodu itp. W dużej części 
problem tkwi więc nie tyle w ścisłości tekstu, co w ostrożnej, wyważonej prezen
tacji materiału oraz w dodatkowym, dyskretnym komentarzu mającym niejednokrotnie 
formę sugestii właściwie ukierunkowującej myśl. Można by wskazać wiele podręcz
ników, dawnych i nowych, które ten warunek spełniają.
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Cele nauki czytania tekstu matematycznego 
w sformułowaniu syntetycznym

Rozważmy przykładowo następujące hasła - postulaty:
• wyszukać w obszerniejszym tekście i przejąć pojedynczą informację,
• dostrzec ją w systemie innych, zbudowanym zgodnie z właściwą dla danej 

dyscypliny metodologią, której elementy także się rozpoznaje,
• poznać i stosować niektóre użyteczne techniki przekazu informacji w jed

nej dziedzinie oraz umieć je przenosić do innych dziedzin i z pożytkiem tam 
wykorzystywać.

Postulaty te wyrażają pewne ogólne kwalifikacje, które wiążemy z nauką 
czytania tekstów matematycznych. Określenie tych kwalifikacji jest równocześnie 
zdefiniowaniem w zarysie niektórych składników ogólnego wykształcenia, niezbęd
nego absolwentowi szkoły w dorosłym życiu. Wyszczególnione hasła - postulaty 
są hierarchicznie uporządkowane, grupują umiejętności od prostych do bardziej 
złożonych. Mając na uwadze tę hierarchię, można wyodrębnić następujące cele 
nauki czytania tekstów matematycznych w szkole, które podajemy w syntetycz
nym sformułowaniu. Pośrednim adresatem sformułowań 1 - 4 jest uczeń, ostatni 
cel dotyczy głównie sposobów pracy nauczyciela. 2



1. Kształcenie umiejętności przejmowania i asymilowania informacji matema
tycznej danej przez tekst.

2. Zapoznanie z podstawowymi elementami metody matematycznej, wyrobie
nie ogólnej orientacji co do różnic między metodologią matematyki a metodolo
gią empiryczną.

3. Wyposażenie w uniwersalne środki, techniki i zasady racjonalnej komuni
kacji ze światem oraz otwarcie możliwości rzeczywistego udziału w tej ogólnej 
wymianie informacji i uczestniczenia w kulturze.

4. Zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się zarówno w szkole, jak 
i w okresie późniejszym.

5. Umożliwienie właściwego stosowania pracy z tekstem podręcznika jako 
jednej z metod nauczania.

Istotnym założeniem w toku formułowania celów nauki czytania tekstu ma
tematycznego jest postulat dotyczący istnienia transferu, tj. możliwości przenoszenia 
postaw, wiedzy i umiejętności zdobytych w jednej dziedzinie (tutaj w matematy
ce) do innych dziedzin, techniki i życia praktycznego. Takie założenia czynimy 
zresztą generalnie, precyzując cele nauczania matematyki, choć podstawowe 
dokumenty regulujące przebieg i treści kształcenia nie wymieniają tych założeń 
expressis verbis. Gdy precyzujemy zadania, warto jednak pamiętać o problemie 
transferu, który ma zresztą w odniesieniu do matematyki swoją specyfikę. To, czy 
transfer postaw, wiedzy i umiejętności będzie zgodnie z oczekiwaniami rzeczy
wiście funkcjonował, zależy w dużej mierze od sposobu realizacji materiału na 
lekcjach oraz twórczego wypełniania ogólnych celów konkretną treścią, także jeśli 
chodzi o naukę czytania tekstów matematycznych. W przeciwnym razie cele tej 
nauki, jak zresztą inne cele kształcenia, mogą pozostać pustymi hasłami, postu
latami o charakterze życzeniowym.

Zagadnienie transferu można także rozważać mając na uwadze tylko jedną 
dziedzinę. Rozumiemy przez to, że chodzi o przenoszenie postaw, wiadomości 
i umiejętności w obrębie jej granic. Nauczanie różnych przedmiotów często fa
woryzuje właśnie takie rozumienie transferu. Idea leżąca u podstaw sformułowa
nych celów nauki czytania tekstu matematycznego jest inna. Wynika z ogólnych 
założeń i koncepcji kształcenia przez matematykę. Zgodnie z tą koncepcją nie 
należy budować hermetycznego systemu wiedzy i umiejętności, lecz stale otwie
rać ten system na zewnątrz, stwarzając ciągle przesłanki do przenikania tych umie
jętności poza granice macierzystej dyscypliny. Precyzując ogólne cele matematycz
nego kształcenia, mamy na uwadze predyspozycje kształtowane wprawdzie na ma
teriale matematycznym, ale takie, które okażą się użyteczne w obszarach leżących 
w dużej części poza teoretyczną matematyką.
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2.4

Odzwierciedlenie problematyki dotyczącej lektury 
tekstów matematycznych w programach szkolnych

Problematyka dotycząca organizowania pracy uczniów z tekstem matematycz
nym pojawia się wyraźnie we współczesnych programach szkolnych. W zależno
ści od redakcyjnego ujęcia i struktury programu odpowiednie sformułowania i hasła 
precyzujące zadania w tym zakresie występują w obrębie ogólnych celów kształ
cenia, wśród postulowanych wyników dla poszczególnych klas lub wreszcie 
w szczegółowym komentarzu na temat realizacji. Jest to wyraz dążeń do jasnego 
określenia miejsca i roli problematyki pracy z tekstem podręcznika w kształceniu 
matematycznym i kształceniu przez matematykę.

Na przykład w części wstępnej programu nauczania matematyki w klasach 
IV-VIII szkoły podstawowej, pochodzącego z lat osiemdziesiątych, jest mowa 
o umiejętności korzystania z podstawowych opracowań matematycznych ([103], 
s. 122). W uwagach o realizacji programu podkreśla się mocno, że podręcznik 
szkolny nie powinien funkcjonować jedynie jako zbiór zadań. Powinien służyć 
między innymi jako środek wykorzystywany w nauce czytania tekstu matematycz
nego. Odpowiednie zalecenie brzmi następująco: „Trzeba uczyć młodzież posłu
giwania się podręcznikiem, czytając i komentując w klasie wybrane fragmenty 
tekstu. Wskazywanie odpowiednich miejsc w podręczniku powinno całkowicie wy
eliminować dyktowanie i zapisywanie w zeszytach definicji, wzorów i reguł”. 
([103], s. 135). Opublikowany w 1990 roku tekst programu przewidzianego dla 
tego samego poziomu eksponuje - jako jeden z ogólnych celów kształcenia - roz
wijanie zamiłowania do czytelnictwa, w końcowych wynikach nauczania zaś mówi 
o posługiwaniu się poradnikami i tablicami matematycznymi [102].

Ten wątek jest kontynuowany w odniesieniu do średniego poziomu nauczania. 
Na przykład tekst programu opublikowany w 1990 roku formułując cele kształ
cenia stwierdza, że „uczeniu się matematyki winno towarzyszyć kształcenie 
umiejętności korzystania z opracowań podręcznikowych i rozwijanie zamiłowa
nia do czytelnictwa” ([101], s. 5), w wynikach nauczania zaś po każdej klasie znaj
dujemy postulat dotyczący posługiwania się podręcznikiem, poradnikami oraz 
tablicami matematycznymi.

Podobne sformułowania dotyczące lektury tekstu matematycznego znajduje
my także w oficjalnym dokumencie ustalającym podstawy dla różnych możli
wych programów. Dokument ten - wśród celów kształcenia na poziomie klas 
początkowych - formułuje zadanie „przygotowania do zdobycia umiejętności 
czytania i rozumienia tekstów matematycznych” ([100], s. 123). W końcowych 
wynikach kształcenia w szkole średniej zaleca się natomiast „korzystanie 
z podręcznika, słownika matematycznego, encyklopedii i literatury popularno
naukowej ”([100], s.187). 23



Dla uzupełnienia warto zwrócić uwagę na pomysł, który w konfrontacji 
z rodzimą literaturą podręcznikową stanowi pewne novum. Interpretując program 
angielski (oparty na nieco innych zasadach niż większość dotychczasowych pro
gramów polskich - por. [47]), autorzy jednego z podręczników przeznaczonych 
tam dla szkoły średniej zamieszczają w nim specjalny rozdział mający pomóc 
uczniom w gromadzeniu doświadczeń dotyczących czytania i pisania tekstów ma
tematycznych. Naukę czytania łączy się tu z kształceniem elementarnych umie
jętności wypowiadania swych myśli i redagowania tekstów matematycznych. 
W podręczniku znajdujemy na przykład zadania typu: opisz przez telefon przed
stawioną na rysunku figurę, oceń przydatność danego tekstu dla określonego ad
resata. Natomiast program [36] w dziale określającym umiejętności w posługi
waniu się matematyką mówi o samodzielnym przyswajaniu oraz interpretowa
niu informacji podanych w formie matematycznej i przedstawianiu ich w wersji 
ustnej, pisemnej lub wizualnie.

Dodajmy, że niektóre współczesne systemy szkolne przywiązują dużą wagę do 
kształcenia umiejętności zarówno recepcji, jak i redagowania tekstów różnych 
typów. Wśród przedmiotów nauczania w niektórych krajach figuruje - pod róż
nymi nazwami - oddzielny przedmiot poświęcony studiowaniu i nauce kompono
wania tekstów. Tę umiejętność traktuje się jako jeden z podstawowych elemen
tów wykształcenia, niezbędnych w życiu na co dzień i zawodowym, na przykład 
w małym lub zorganizowanym na szerszą skalę biznesie.

O różnych znaczeniach określenia 
„praca z tekstem matematycznym w szkole”

W literaturze i w praktyce szkolnej mówi się o pracy z tekstem matematycz
nym w różnych kontekstach i znaczeniach, nierzadko z sobą powiązanych. Tak 
jest również i w tym opracowaniu, w którym ponadto - głównie ze względów 
stylistycznych - mówimy zamiennie o korzystaniu z podręcznika matematyczne
go, pracy z tekstem, lekturze i czytaniu tekstu matematycznego, choć w istocie 
umiejętność zwykłego czytania tekstów matematycznych nie wyczerpuje tych 
kwalifikacji, które na ogół mamy na uwadze, myśląc o różnych formach korzy
stania z książki naukowej.

Praca z tekstem w jednych przypadkach (m.in. w niektórych teoretycznych 
analizach z zakresu dydaktyki matematyki) oznacza wprost naukę czytania 
tekstu matematycznego, a w innych występuje jako nazwa jednej z ogól
nych metod nauczania opartych na słowie (w tym znaczeniu pojawia się 
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oznacza wreszcie aktywność matematyczną - złożoną czynność, a ści
ślej cały splot działań umysłowych i zewnętrznych ukierunkowanych na zasymi
lowanie, przetworzenie i spożytkowanie informacji matematycznej danej przez 
tekst. Aktywność ta wiąże się w autentycznym procesie lektury z innymi aktyw- 
nościami matematycznymi.

Aby praca z tekstem mogła być płynnie - i w całym tego słowa znaczeniu 
- wykorzystana na lekcji jako metoda nauczania (podobnie jak pogadanka lub 
opowiadanie), uczniowie - o czym wspomniano wcześniej - powinni już w za
sadzie umieć czytać tekst matematyczny. Jeśli tej umiejętności w pełni nie po
siedli, to praca z podręcznikiem musi być połączona z planowymi zabiegami ma
jącymi na celu naukę czytania tekstu matematycznego i raczej na tej stronie pro
cesu lekcyjnego powinna się koncentrować uwaga zarówno nauczyciela, jak 
i uczniów. Tak właśnie jest w pierwszym okresie wdrażania do aktywnej pracy 
z podręcznikiem. Praca uczniów z tekstem może w pełni zaowocować później. 
Przyniesie ona dodatkowe korzyści metodyczno-organizacyjne na lekcji, gdy 
uczniowie będą już umieli czytać podręcznik matematyczny.

Dodajmy, że praca z tekstem matematycznym może zajmować bądź 
większy fragment, bądź też jedynie małą część lekcji; można w ten sposób 
opracować cały temat lub tylko wybraną jego część. Sposoby wkomponowania 
tej formy pracy w strukturę całej jednostki lekcyjnej i zintegrowanie z innymi 
metodami mogą być różnorodne. Całkowicie otwarta jest droga do wyzwalania 
inwencji dydaktycznej nauczyciela i poszukiwania własnych rozwiązań meto
dycznych.
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Czytanie w ogóle 
a lektura tekstów matematycznych

O różnych znaczeniach słowa „czytanie”

Czytanie jest słowem wieloznacznym. Złożoną strukturę semantyczną tego 
słowa ujawniają sposoby użycia zilustrowane w następujących, przykładowo 
wybranych konstrukcjach zdaniowych:

Piotr już czyta.
Wielu para się czytaniem z gwiazd.
Uważnie czytał z jego oczu.
Jej pismo czyta się trudno.
Zwiedzający wystawę odczytali sens obrazu. 
Był zajęty uważnym czytaniem podręcznika.

W znaczeniu podstawowym czytanie tekstu pisanego jest złożoną czynnością 
psychofizyczną wiążącą się z myślowym procesem rozumienia.

Nie wykraczając poza problemy nauczania, można wskazać co najmniej dwa 
główne znaczenia słowa „czytanie”. W pierwszym - bardzo wąskim - czytanie jest 
po prostu dekodowaniem tekstowych znaków graficznych, tj. przetwarzaniem ich 
na dźwięki mowy, czyli pewną transformacją. Sprowadza się ono do produkowa-26



nia sekwencji dźwięków w zasadzie bez głębszego rozumienia. Podobnie jest przy 
automatycznym pisaniu pod dyktando, jeśli to pisanie polega jedynie na graficz
nej rejestracji usłyszanych dźwięków (zauważmy jednak, że oba procesy są prze
ciwnie skierowane: jeden polega na dekodowaniu, drugi na kodowaniu). Błędne 
wymawianie wyrazów - wyjąwszy przypadki upośledzenia - oraz brak płynności 
byłyby tu raczej zdecydowanie uznane za nieumiejętność czytania. Takie rozumie
nie czytania odnosi się w części do początkowego okresu nauki szkolnej, w którym 
dziecko rozpoczyna stopniowe przyswajanie tej umiejętności.

Inny sens czytania mamy na uwadze, gdy jest ono połączone z odbiorem zna
czeń zakodowanych w substancji graficznej. Płynność wymowy bądź tempo odbio
ru mogą tu nie być uważane za pierwszoplanowe. Mówimy wówczas najczęściej 
o interpretacji tekstu przez odbiorcę i czytaniu ze zrozumieniem. Rozważając proble
my lektury w tej książce, mamy na uwadze przede wszystkim to drugie znaczenie.

W życiu potocznym, ale także w nauczaniu szkolnym słowo „przeczytać” na 
ogół oznacza czytanie jednorazowe. Zazwyczaj inaczej jest (czy też powinno być) 
w przypadku tekstu matematycznego; przynajmniej niektóre jego fragmenty czyta 
się wielokrotnie. Tak więc już nawet przy samym poleceniu „przeczytajcie ten 
tekst”, kierowanym do uczniów na lekcji matematyki, może dochodzić do pew
nych nieporozumień. W odniesieniu do tekstów matematycznych zamiast czyta
nie lepiej byłoby mówić praca nad tekstem, gdyby nie pewne praktyczne wzglę
dy językowe i przyzwyczajenie.

Obserwacje wskazują, że powtórne lub nawet wielokrotne czytanie łatwych 
i krótkich tekstów potocznych w zasadzie nie wnosi istotnych elementów do ro
zumienia (inaczej jest oczywiście, gdy chodzi o proces pamięciowego opanowa
nia tekstu). Fakt ten, utrwalając się w potocznym doświadczeniu uczniów, może 
ich nawet a priori negatywnie nastawić do ponownej lektury i analizy tekstu ma
tematycznego, który na ogół trzeba czytać wielokrotnie.

Rozróżnia się czytanie głośne i ciche. Obie formy są stosowane na lekcjach. 
Z dydaktycznego punktu widzenia nie są to formy „równoważne”. Czytający na 
głos ma teoretycznie te same możliwości, co ktoś czytający cicho, ale istnieje 
zakodowana w umyśle czytelnika pewna presja społeczna, aby czytanie głośne było 
czytaniem płynnym. Czytając głośno w klasie, uczeń ma świadomość obecności 
słuchaczy: kolegów i nauczyciela. Ponadto w czasie lektury głośnej uwaga czy
tającego musi być rozłożona na wewnętrzny proces rozumienia i zewnętrzną 
artykulację. Społeczny kontekst czytania zostaje wyeliminowany przez lekturę 
cichą. Wówczas odbiorca zostaje z tekstem naprawdę sam. Może w pełni dojść 
do głosu indywidualne tempo i własny styl pracy oraz niczym nie skrępowane 
działanie we własnej „kuchni matematycznej”, do której - jak uczy doświadcze
nie - niechętnie otwierają drzwi nie tylko uczniowie. To jednak wcale nie ozna
cza, że czytanie głośne jest pozbawione zalet, a cicha lektura tekstu matematycz
nego jest jedyną formą godną polecenia na lekcji.

Dodajmy, iż jedną z osobliwości lektury tekstu zawierającego symbole mate
matyczne jest to, że owych symboli na ogół nie należy „czytać”, tj. zamieniać na 
słowa. Czytanie głośne tekstu symbolicznego jest często zbędne, a nawet może 
zakłócać proces lektury i dodatkowo utrudniać rozumienie. 27



3.2

Zagadnienie dojrzałości do nauki czytania 
typowych tekstów matematycznych

Rozważając zagadnienie dojrzałości do nauki czytania tekstów matematycznych 
w szkole, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim następujące dwa elementy: 
specyfikę tekstu, w szczególności jego konstrukcję, oraz psychologiczne stadium 
rozwoju umysłowego ucznia.

Mówiąc o specyfice tekstu matematycznego mamy na uwadze między innymi 
osobliwe wymagania, jakie stawia on czytelnikowi (szerzej o specyfice tekstów ma
tematycznych traktuje rozdział 4). Jednym z takich wymagań jest na przykład 
swoisty akt syntezy polegający na myślowej rekonstrukcji całości w końcowej fazie 
lektury; powinien on nastąpić po rozpracowaniu szczegółów (dowodu, dłuższego 
kontrprzykładu itp.). Zdolność do recypowania pojedynczych zdań w tekstach 
matematycznych na ogół nie wystarcza. Nie każdy tekst spotykany na co dzień 
stawia czytelnika wobec takich wymagań. Definicja, twierdzenie, dowód, metodycz
nie zbudowana seria przykładów, dłuższy opis procedury szukania kontrprzykła
du itp. muszą być ostatecznie odebrane - w oddzielnym akcie - jako całości. Istotny 
jest myślowy „ogląd” całej konstrukcji dający często poczucie pełnego rozumie
nia. Tego rodzaju zjawiska - choć o analogii należałoby tu mówić z dużą ostroż
nością- notuje się w badaniach nad recepcją utworu (dzieła) literackiego. Zdol
ność do pełnego odbioru na przykład dłuższego poematu oznacza coś więcej niż 
umiejętność przyswajania sobie pojedynczych zdań lub fragmentów, z których on 
się składa. Warto nadmienić, że istnieje pogląd, zgodnie z którym taka zdolność 
do całościowego odbioru dzieła literackiego zaczyna się pojawiać w wieku 
11-12 lat.

Typowy tekst matematyczny zawiera sformułowania ogólne i w szerokim 
zakresie operuje zmiennymi. Ponadto jest z reguły tekstem informującym - na
rzucającym gotowe stwierdzenia, zredagowanym na ogół według pewnego ukształ
towanego wzorca, raczej odbiegającego od schematów, pod które podpadają te
ksty języka potocznego. Studium takiego tekstu wymaga przede wszystkim opa
nowania myślowych operacji na poziomie formalnym i rozumowania hipotetyczno- 
-dedukcyjnego.

Pracę z takim tekstem można prowadzić nie wcześniej, niż uczniowie osiągną 
stadium rozwoju intelektualnego wskazujące na zdolność do myślenia oderwane
go, tj. odnoszącego się do obiektów abstrakcyjnych. Takie myślenie pojęciowe, 
bliskie dojrzałej postaci, charakteryzuje się narastającą gotowością do wniosko
wań z przesłanek i wyraża się na zewnątrz pewną zdolnością do posługiwania się 
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nauczania podstawowego, choć granice okresów rozwoju bywają w różnych gru
pach uczniów różne0.

W konkretnych warunkach odpowiednie decyzje dydaktyczne może podjąć 
jedynie sam nauczyciel.

Nie wdając się w roztrząsania złożonych problemów psychologii rozwojowej 
(na wiele kwestii nie osiągnięto tu zresztą pełnej zgodności poglądów, co dotyczy 
w równym stopniu także dydaktyki - por. [85], s. 206), będziemy dalej mówić 
o pracy ucznia z tekstem matematycznym w końcowym okresie nauki w szkole 
podstawowej i w toku dalszego nauczania. Zakładamy, że wzbogacone formy pracy 
z takim tekstem będą rozwijane na poziomie szkoły średniej.

Nie wyklucza to oczywiście możliwości organizowania pracy z podręcznikiem 
na poziomie niższym od wskazanego. Wręcz przeciwnie, powodzenie w nauce 
czytania tekstów matematycznych w klasach starszych zależy w dużej mierze od 
tego, czy i jak przygotowano ucznia poprzednio do tej nauki. Okres propedeutyczny 
wdrażania do samodzielnej pracy z tekstem podręcznika jest konieczny. Byłoby 
dydaktycznym nieporozumieniem bierne wyczekiwanie momentu, w któiym ucznio
wie sami w swym rozwoju osiągną pułap gotowości i pełnej zdolności do czytania 
tekstów matematycznych. Należy więc już wcześniej - z właściwym umiarem, lecz 
systematycznie - oswajać uczniów z pojedynczymi elementami języka matema
tyki i pisemnego przekazu. To zadanie można realizować oczywiście pod warun
kiem, że dysponujemy podręcznikiem z jednej strony dostosowanym do możliwo
ści dziecka, a z drugiej - stwarzającym okazję do stale poszerzającego się kon
taktu z tekstem konwencjonalnym.

Przygotowanie uczniów do nauki czytania tekstu matematycznego powinno się 
zresztą odbywać na lekcjach nie tylko w okresie uważanym za propedeutyczny, 
lecz także później w ramach zabiegów dydaktycznych służących innym celom. Cho
dzi tu o zabiegi podejmowane przez nauczyciela okazjonalnie (lecz celowo) 
w różnych momentach procesu lekcyjnego poza sferą czynności związanych bez
pośrednio z lekturą tekstu i dosłownie pojętą nauką jego czytania. Byłyby to więc 
działania organizowane równolegle z tą nauką. Jednym z takich zabiegów mogło
by być - zalecane także z innych powodów - formułowanie pytań i poleceń typu:

Spróbuj to wypowiedzieć innymi słowami.
Jak mógłbyś to samo wyrazić w inny sposób.
Czy możesz słowną wypowiedź zapisać symbolicznie.

Kierujemy je do uczniów w różnych sytuacjach: rozwiązywanie zadania, pra
ca nad definicją wykrywanie twierdzenia, poszukiwanie dowodu, formułowanie

11 Z sondaży przeprowadzonych w ramach prac magisterskich wynika, iż z zadaniami testowymi 
dotyczącymi na przykład rozumienia i operatywnego posługiwania się matematycznym pojęciem 
zmiennej uczniowie badanych grup radzili sobie w zadowalający sposób dopiero w klasach VII 
i VIII (około 75% poprawnych lub częściowo poprawnych odpowiedzi). Z tego oczywiście nie należy 
wnosić, że każda forma użycia symbolu literowego przekracza możliwości uczniów młodszych ani 
też, że tę problematykę należy w całości odkładać na później. 29



hipotezy, opis konstrukcji itp. Prezentowanie tych samych treści matematycznych 
za pomocą różnych środków - według obiegowego powiedzenia wyrażanie ich 
„w różnych językach” - jest zresztą jedną z dróg prowadzących do wiedzy ope
ratywnej. Wolno sądzić, że jest również jedną z dróg prowadzących ucznia do zro
zumienia fragmentu tekstu, nad którym on pracuje. W różnych przypadkach i sy
tuacjach lekcyjnych nie należy więc poprzestawać na wyjściowym sformułowaniu. 
Czasem będą to jedynie językowe odmiany lub wersje bliskie pierwotnej wypo
wiedzi, innym razem propozycje zawierające warunki równoważne. Uzasadnienia 
pojawiających się w ten sposób równoważności nie traktujemy obligatoryjnie - 
decyzja należy do nauczyciela. Prosząc o inne sformułowania, możemy mieć na 
uwadze przedstawienie symboliczne, słowne, graficzne lub jakieś zróżnicowane 
czy też mieszane formy reprezentacji myśli matematycznej.

Tak na przykład rozważając średnicę koła k(O, r) rozumianą jako odcinek 
o końcach należących do okręgu danego koła przechodzący przez jego środek, 
możemy prowokować uczniów do wyrażenia tej charakterystyki w inny sposób. 
Mogłyby to być sformułowania w następujących wersjach:

a) suma dwóch różnych promieni koła zawartych w jednej prostej,
b) najdłuższa cięciwa,
c) odcinek AB taki, że A,B 6 o(O,r) i O & AB.
Propozycje zgłaszane przez uczniów bywają skrótowe i z reguły mocno osa

dzone w szerszych kontekstach: słownym i sytuacyjnym. Nie są więc samodziel
ne. Ale można je rozbudowywać, obiektywizować i stopniowo uściślać. Z punktu 
widzenia nauki czytania tekstu matematycznego specjalne znaczenie może mieć 
przejście od formy słownej do symbolicznej i vice versa.

Na wyższym poziomie zaawansowania punktem wyjścia podobnych zabiegów 
może być na przykład określenie funkcji różnowartościowej przyjęte w podręcz
nikowej postaci:

funkcja f:X —> Y jest różnowartościowa, gdy

xb x2 e X i x, x2 => /(xi) f(x2\

Prosząc o wyrażenie tego faktu inaczej, oczekujemy wypowiedzi słownych, 
notacji symbolicznych i wreszcie sposobów odwołujących się do środków graficz
nych. Oto niektóre możliwe propozycje uczniów:

a) /jest różnowartościowa wówczas, gdy każdą swoją wartość przyjmuje tylko 
jeden raz,

b) /jest różnowartościowa, gdy warunek X] x2 pociąga warunek/(xi) ^f(x2),
c) funkcję / nazywamy różnowartościową wtedy i tylko wtedy, gdy dla każ

dych dwóch różnych argumentów przyjmuje różne wartości,
d) /jest różnowartościowa, gdy dla x, x2 mamy /(xj /(x2),
e) /jest różnowartościowa, gdy dla każdej pary x(, x2 e Az warunku x, # x2 

wynika warunek /(xj / /(x2),
f) funkcja /: X —> Y jest różnowartościowa, gdy /fxj = /(x2) => x( = x2 

dla X], x2 e X,30



g) f jest różnowartościowa, gdy w różnych punktach dziedziny przyjmuje różne 
wartości,

h) /: X —> Y jest różnowartościowa <=> At,,x,ex[xi * x2 =>/(x,) */(x2)l>
i) fakt, że f jest różnowartościowa, wyraża się na wykresie w następujący spo

sób (tu rysunek i opis),
j) różnowartościowość funkcji można wyrazić za pomocą schematu Venna na

stępująco (odpowiedni rysunek i opis).
Z upływem czasu uczniowie przywykną do sytuacji, w których obmyśla się 

równoważne formy wypowiedzi i stosuje „różne języki”. Będą gotowi zgłaszać 
własne propozycje. Jeśli wśród nich znajdą się błędne lub nieporadne, to wyko
rzystamy je do przemyślanej korekty, a więc do pogłębienia rozumienia istoty 
rzeczy.

33

Nauka czytania w ogóle 
a nauka czytania tekstu matematycznego

Zwykłą umiejętność czytania zdobywa się w pierwszych latach edukacji. Pro
ces ten kierowany przez zinstytucjonalizowane nauczanie szkolne wspomagają 
dodatkowo inne czynniki - edukatory: środowisko rodzinne, środki masowego 
przekazu itp. Czynniki te sprzyjają przede wszystkim - co warto podkreślić z uwagi 
na interesujące nas zagadnienie późniejszego kontaktu ucznia z tekstem matema
tycznym - rozwojowi naturalnego języka dziecka zarówno w sferze społecznego 
porozumiewania się, jak i w indywidualnym odbiorze pisemnych komunikatów 
w tym języku.

Umiejętność czytania kształtuje się i utrwala później na tekstach humanistycz
nych, z którymi czytelnik spotyka się od początku. Na takich tekstach wypraco
wuje on własne techniki i nawykowe sposoby lektury. Owe zautomatyzowane 
w dużej mierze sposoby czytania przenosi później nieświadomie i najczęściej 
z niepowodzeniem na teksty matematyczne.

Obiegowo funkcjonuje uogólniająca opinia, że po zdobyciu umiejętności 
zwykłego czytania odbiór pisanych tekstów jest już dostępny w zasadzie nieza
leżnie od gatunku tekstu (pisanego źródła). Jest to stereotyp, którego źródeł można 
częściowo upatrywać między innymi we wczesnych dbświadczeniach ograniczo
nych do lektury bajek, łatwych powieści, prześcigających się w pozyskiwaniu 
odbiorcy czasopism itp. Rzeczywisty wysiłek w toku lektury takich tekstów jest 
czymś nie znanym, gdyż bywa zredukowany do minimum niejako z definicji sa
mego źródła lub też programowo z nich eliminowany. W lekturze tekstu matema
tycznego jest on natomiast konieczny. Stanowi więc element nowy, przy czym 31



nowością może być nie tylko sama konieczność podjęcia wysiłku, lecz także jego 
skala, co dotyczy nie tylko pierwszych kontaktów z pisemnym przekazem mate
matycznym. Niektórzy autorzy książek matematycznych starają się uświadomić 
czytelnikowi, iż żaden tekst matematyczny nie może dać informacji bez rzeczy
wistego zaangażowania czytelnika. Do informacji trzeba docierać samemu. Nale
ży również podjąć samodzielny wysiłek, aby ją zrozumieć. Autor i tekst starają 
się w tym pomóc, nie mogą jednak zastąpić czytelnika (por. specjalny paragraf 
w książce [72], s. 93-94). Tego typu uwagi, nieraz bardzo trafne, mogą okazać 
się pomocne między innymi wtedy, kiedy czytelnik ma już wstępne przygotowa
nie z zakresu lektury.

Różnice między tekstami potocznymi a tekstem matematycznym sprawiają, że 
czytania tekstu matematycznego trzeba właściwie uczyć „od nowa”. Gdy u progu 
szkoły dziecko podejmuje naukę czytania, wówczas musi uporać się przede wszy
stkim z opanowaniem czynności sensomotorycznych, takich jak postrzeganie 
pojedynczych znaków, łączenie ich w zespoły, kojarzenie z odpowiednimi dźwię
kami oraz wymawianie itp. Dla początkujących ważniejsza jest owa techniczna 
strona procesu; na niej koncentruje się uwaga i niemal cały wysiłek (por. na 
przykład [14], s. 8).

Po tym wstępnym okresie punkt ciężkości zwykłej nauki czytania przesuwa się 
stopniowo na rozumienie tekstu. Od tzw. rozumienia dosłownego przechodzi się dalej 
do czytania, któremu zaczyna towarzyszyć głębsza ocena. Jest to początek tzw. 
czytania krytycznego. Nauka czytania zwykłych tekstów zakłada na tym poziomie 
opanowanie elementów interpretacji humanistycznej, kształtowanie zdolności do 
refleksji nad tekstem i umiejętności konfrontacji z własnym doświadczeniem. Na tym 
poziomie mamy też do czynienia z udziałem emocjonalnego pierwiastka w odbio
rze, doszukiwaniem się intencji autora, które nie zostały wyrażone wprost, wykra
czaniem poza tekst itp. Taki poziom umiejętności bywa określany w literaturze 
mianem wyższych technik czytania. Stwierdzając, że naukę czytania tekstu mate
matycznego trzeba podjąć właściwie od nowa, mamy na uwadze poznanie nowych 
dla ucznia wyższych technik czytania, choć niektóre elementy tej nauki mogą przy
pominać pewne etapy edukacji czytelniczej w pierwszych latach szkolnych.

Opanowanie przez ucznia umiejętności czytania tekstów matematycznych 
wymaga więc przyswojenia nie znanych dlań operacji czytelniczych i nowych 
zachowań. Można spotkać opinię, że doświadczenie czytelnicze zdobyte w wie
loletnim obcowaniu z tekstami humanistycznymi nie tylko nie pomaga, ale wręcz 
przeszkadza początkującemu w pracy nad tekstem matematycznym. Trudno by
łoby w całej pełni podzielić ten pogląd w przytoczonym sformułowaniu, zapewne 
zbyt radykalnym. Tym niemniej nie powinien on być całkowicie ignorowany. Nie
które zabiegi w pierwszym etapie nauki czytania tekstów matematycznych muszą 
więc polegać nie tyle na przyswajaniu nowych technik, ile oduczaniu starych. Eli
minacja dawnych nawyków bywa zaś niejednokrotnie trudniejsza niż przyswaja
nie rzeczy, z którymi uczący się nie miał dotąd kontaktu.

Nie wszystko oczywiście, co uczeń od początku swej edukacji zdobył w za
kresie przyswajania zwykłej umiejętności czytania, należy podać w wątpliwość bądź 32



oceniać negatywnie w perspektywie stopniowego wdrażania do pracy z tekstem 
matematycznym. Pożytecznym rezultatem pierwszego okresu edukacji może się 
okazać bardzo ważna umiejętność koncentracji uwagi na tekście oraz dobre opa
nowanie technicznej strony procesu zwykłego czytania. Nauczyciele praktycy 
zwracają uwagę, że jednym z warunków powodzenia w późniejszej nauce czyta
nia tekstów matematycznych, nie zawsze do końca spełnionym, jest ukształtowa
na już do pewnego poziomu w klasach młodszych umiejętność lektury analitycz
nej. W toku takiej lektury czytelnik dokonuje na przemian prób rozbioru i sca
lania poszczególnych jednostek tekstu w celu osiągnięcia głębszego rozumienia. 
Brak tego typu przyzwyczajeń może na przykład utrudniać później rozwiązywa
nie nawet prostych zadań tekstowych.

3 - Budowa i lektura



Specyfika tekstów matematycznych 
w procesie ich lektury

4/1

Tekst matematyczny a teksty innych dziedzin

Tekst matematyczny - nawet w potocznym odczuciu - odbiega od tekstów 
innych dziedzin, na przykład tekstów z zakresu historii, publicystyki czy tekstów 
literackich. Sprecyzowanie tych różnic wymagałoby sformułowania odpowiednich 
kryteriów, wprowadzenia stosownej terminologii i innych ustaleń, które miały
by na celu ułatwienie porównań. Cechy tekstu - zwłaszcza jeśli jest on anali
zowany z punktu widzenia procesu lektury - wiążą się ściśle z cechami języka 
dziedziny naukowej, którą tekst reprezentuje, cechy języka zaś są zdetermino
wane charakterem samej dziedziny, na użytek której powstał. Ze względu na te 
bardzo bliskie związki i przenikania pewne aspekty matematyki znajdujące 
bezpośrednie odbicie w tekście matematycznym wypada traktować wprost jako 
jego atrybuty. Nie pretendując do teoretycznych rozstrzygnięć, a biorąc jedynie 
pod uwagę praktyczny i dydaktyczny punkt widzenia, można ogólnie wskazać 
pewne cechy tekstu matematycznego różniące go od innych tekstów. Tu wymie
nimy jedynie niektóre.
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1. Abstrakcyjna dziedzina przedmiotowa, o której tekst traktuje

Przedmioty, o których w matematycznym tekście mowa (liczby, relacje, figury 
geometryczne itp.) wymagają myślenia oderwanego i pojęciowego ujęcia.

2. Autonomiczny języ k, który nawet na poziomie matematyki 
elementarnej posiada wiele cech osobliwych

Jest to język będący najczęściej mieszaniną języka naturalnego, specyficznej 
terminologii oraz symboliki, w związku z czym - jak podkreślają autorzy pracy 
[111] - ma dwa różne systemy kodowania: jeden odnoszący się do napisów 
w języku naturalnym, a drugi do symboli matematycznych. Wymaga to oczywi
ście funkcjonowania w toku lektury dwóch sposobów rozkodowywania. Odczy
tywanie znaków należących do tych różnych systemów może się okazać odmien
ne już na poziomie nie wymagającym zaawansowanego myślenia matematyczne
go. Wyraz „cent” jako słowo języka polskiego odczytujemy tylko w jeden sposób, 
podczas gdy znak dodawania w wyrażeniu 8 + 6 = 14 może być odczytany jako 
„dodać”, „plus”, „... w sumie ...” bądź jeszcze inaczej.

Fakt, że język tekstu matematycznego jest połączeniem warstwy słownej 
i symbolicznej, może mieć jeszcze inne reperkusje w procesie lektury. Taki tekst 
wymaga bowiem przy czytaniu umiejętnego stosowania arytmii tempa. Słowna 
warstwa tekstu może być na ogół odbierana w miarowym rytmie, z jednostajną 
szybkością przypominającą liniową recepcję tekstu potocznego, rozmieszczone zaś 
tu i ówdzie w słownym tekście wzory wymagają spowolnienia tempa, analitycz
nego podejścia i uważnego rozbioru dla wyróżnienia części będących nośnikami 
znaczenia.

Specyfika i autonomia języka występującego w matematycznym tekście nie 
sprowadzają się tylko do nowego słownictwa i symboliki, jak to się nieraz sądzi. 
Język ten operuje właściwymi sobie formami gramatyczno-logicznymi, ma swoją 
składnię i wewnętrzną organizację (jeden z zewnętrznych wykładników tego stylu 
zostanie przedstawiony w następnym punkcie 3.). Podkreśla się, że - podobnie jak 
na przykład chiński - język matematyki nie ma charakteru alfabetycznego ([98], 
s. 179); pojedyncze znaki są nazwami złożonych pojęć, całych konstrukcji, sto
sunków zachodzących jednocześnie między wieloma obiektami i znaczeniowo od
powiadają nie tylko pojedynczym wyrazom, lecz nieraz także całym grupom wy
razów w języku naturalnym (wypowiedzeniom). Jeśli się nie zapamiętało sposobu 
odczytywania typowego znaku matematycznego, to nie można go „przeliterować”, 
jak na przykład wyrazu „tablica” w języku polskim.

Wiele symboli może pełnić określone funkcje - na przykład usprawniać lek
turę bądź nawet sprzyjać rozumieniu - dlatego, że występują grupowo. Taki zespół 
symboli użytych w danym tekście ma odpowiednią strukturę. Gdy tekst traktuje 
na przykład o kresach - górnym i dolnym, wówczas odpowiednimi symbolami są 
k i k (tę samą rolę odgrywają nieraz symbole k’ i k.), gdy natomiast przedmiotem 
zainteresowań są ciągi zbieżne o wyrazach ogólnych an, bn, cn, wówczas granice 35
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tych ciągów oznacza się odpowiednio literami a, b, c, rozważane zaś ograniczenie 
górne i dolne zbioru wszystkich ich wyrazów - odpowiednio przez M i m.

Wymowa i operatywność symbolu zostają wzmocnione przez kontekst i obe
cność innych znaków. Część przekazywanego znaczenia każdy z nich czerpie 
z faktu, że sam występuje w tym kontekście. Najlepiej można to spostrzec, jeśli 
taki symbol zostanie użyty gdzie indziej, niezależnie i w izolacji od pozostałych. 
Oczywiście nie w każdym tekście symbole tworzą odpowiednio skonstruowane 
grupy. Nie zawsze też zasada analogii i kontrastu formy odpowiadającej analogii 
i kontrastowi semantycznego sensu ([65], s. 32) może być konsekwentnie stoso
wana, ale wielu autorów tekstów matematycznych robi z niej użytek. Można więc 
mówić o systemowych układach symboli w pewnych tekstach bądź też o niesy- 
stemowym doborze znaków w danym tekście. Należy jednak pamiętać, że sym
bolika „sama pracuje” w czasie czytania oraz staje się operatywnym instrumen
tem, pod warunkiem że czytelnik rozpoznał strukturę zbioru stosowanych symbo
li. To, że ów zestaw symboli funkcjonujący jako system jest oddzielnym kompo
nentem tekstu, a także konieczność rozpoznania tego zestawu jako systemu są dla 
początkującego czytelnika elementami nowymi, raczej nie spotykanymi poza dzie
dziną matematyki.

Język tekstów matematycznych ma jeszcze jedną istotną cechę, która nie 
występuje w takiej formie i z taką wyrazistością w tekstach innych dziedzin 
i w tekstach potocznych. Rozpada się mianowicie na warstwę przedmiotową okre
ślaną rzadziej mianem języka pierwszego stopnia i warstwę metajęzykową zwaną 
językiem drugiego stopnia [16]. Warstwa przedmiotowa zawiera wyłącznie wypo
wiedzi o obiektach matematycznych (funkcjach, wektorach, liczbach pierwszych 
itp.), natomiast język drugiego stopnia ma swe odniesienie do wyrażeń języka 
przedmiotowego, a nie do obiektów matematycznych.

Jeśli autor prezentuje twierdzenie o średniej arytmetycznej i geometrycznej n 
liczb w formie:

a. + a,+...+a /------------
at,a2,...,a„ >0 => —----- 2-------- > tdata2...an,

n
to wypowiada je w całości w języku przedmiotowym, ale jeżeli mówi o arytme
tyce liczb rzeczywistych jako teorii matematycznej i stwierdza, że nierówność 
dotycząca średnich jest na gruncie tej arytmetyki równoważna rozważanej wcze
śniej nierówności Bemoulliego:

(1 + ¿z)" > 1 + na, a > -1,

to taka wypowiedź ma już charakter metajęzykowy. Orzeka ona bowiem o pew
nym stosunku między twierdzeniami, które wcześniej zostały wypowiedziane 
w języku pierwszego stopnia. Znajdujemy w niej ponadto wyraźną relatywizację 
do pewnej teorii, ze względu na którą ów stosunek jest rozważany.

Typowym przykładem wypowiedzi metajęzykowej jest zasada indukcji matema
tycznej w wersji spotykanej w niektórych podręcznikach szkolnych, ponieważ jest 
w niej mowa o prawdziwości twierdzeń pewnego typu i sposobie ich dowodzenia.36



Oddzielenie w tekście matematycznym „za pomocą nożyc” jednej warstwy od 
drugiej nie zawsze jest łatwe ani nawet - ze względów gramatycznych i składnio
wych - w pełni możliwe. Dogłębne uświadomienie sobie roli, w jakiej występują 
poszczególne wyrażenia językowe w tekście dowodu lub opisowo sformułowanej 
definicji, nie zawsze jest łatwe. Pomaga w tym nieraz zabieg polegający na pełnej 
formalizacji, tj. zapisaniu tekstu wyłącznie w języku (przedmiotowym) teorii, 
o ile język ten został wcześniej precyzyjnie określony. Niektórzy sądzą, iż pewne 
trudności w lekturze tekstu matematycznego mogą mieć swe źródła w tej dwu
warstwowej strukturze języka tekstów matematycznych.

3. Przewaga połączeń typu implikacyjnego nad połączeniami 
międzyzdaniowymi koniunkcyjnymi, które cechują opisowe 

lub narracyjne teksty niematematyczne

Wyszczególniona różnica jest egzemplifikacją ogólniejszych prawidłowości 
wykrytych w toku konfrontacji tekstów naukowych i potocznych. Zgodnie ze 
stanowiskiem Z. Klemensiewicza w tekstach naukowych nad składnią sprawozdaw- 
czo-rejestrującą dostosowaną do opisu stanów rzeczy dominują struktury składnio
we pozwalające eksponować i łatwiej wyrażać stosunki przyczynowości, celowo
ści, wynikania itp. ([46], s. 25).

Implikacyjny typ połączeń w tekstach matematycznych wiąże się z tym, że 
w teorii matematycznej wnioskuje się z hipotezy (w tej roli - globalnie - wystę
pują aksjomaty, lokalnie - założenia twierdzeń, dodatkowe przesłanki przyjmo
wane dla celów argumentacji, założenia dowodu nie wprost itp.). Fakt ten znaj
duje językowy wyraz w trybie warunkowym wypowiedzi. Taki tekst - jak podkre
śla w [74] J. L. Lewis - jest trudny w recepcji nawet wtedy, gdy nie traktuje 
o dziedzinie abstrakcyjnej. To ostatnie stwierdzenie nasuwa pytanie dotyczące 
możliwości odróżniania tych trudności w odbiorze, które w konkretnym przypad
ku wypływają z charakteru wiedzy od tych, które mają swe źródła gdzie indziej, 
na przykład w strukturze formalnej samego tekstu. W ogólności jednak struktura 
ta jest uwarunkowana dziedziną przedmiotową, a więc macierzystą dyscypliną, którą 
tekst reprezentuje.

4. Szczególna rola kwantyfikatorów, 
choć nie zawsze są one uwydatnione

Kwantyfikatory nie zawsze występują explicite. Bywają nieraz wręcz ukryte 
w różnych konstrukcjach językowych. Ich funkcjonowanie wiąże się z użyciem 
zmiennych, niekoniecznie wyrażonych za pomocą liter. W roli matematycznych 
zmiennych mogą występować w zależności od kontekstu takie wyrażenia języka 
naturalnego, jak na przykład zaimki: ona, jej itp. oraż nazwy ogólne: liczba, funkcja, 
punkt i inne (por. analizę pojęcia zmiennej w rozdziale 6).
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5. Brak typowych środków ekspresji obecnych 
w tekstach humanistycznych

Niektóre teksty niematematyczne, zwłaszcza teksty literackie, odezwy, apele 
itp. stosują środki stylistyczne wzmagające siłę oddziaływania na czytelnika. Tego 
typu środki apelujące do stanów emocjonalnych, rozbudzające świadomie i w po
żądanym przez siebie kierunku subiektywne lub nawet irracjonalne sposoby inter
pretacji oraz reakcji są w tekstach matematycznych nieobecne. Do takich środków 
stylistycznych w tekstach humanistycznych należą: anafora (powtarzanie zdań 
o podobnej konstrukcji dla uzyskania pożądanego efektu), pytanie retoryczne (tj. 
pytanie pozorne w zasadzie nie wymagające bezpośredniej odpowiedzi), antyteza 
(zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo części wypowiedzi) i inne. 
W tekstach matematycznych są one zbędne, gdyż „przekonywanie” odbiorcy 
odbywa się wyłącznie na drodze dedukcji. Programowo wyklucza to odwoływa
nie się do czegokolwiek, co leży poza obiektywnym działaniem opartym na pra
widłach logiki. Jednak brak tych środków stylistycznych w tekście matematycz
nym czyni zeń tekst „suchy” i tak też bywa odbierany przez niektórych uczniów 
(jedna z uczennic w toku obserwowanej pracy z podręcznikiem na lekcji określiła 
go jako „chłodny”). Nie ulega wątpliwości, że emocjonalne zaangażowanie i do
znania estetyczne stanowią ważny element motywujący do czytania tekstu. 
W przypadku tekstów matematycznych także należałoby szukać odpowiednich mo
tywacji. Jest to zagadnienie ważne, choć na ogół pomijane w teorii oraz praktyce.

6. Stosowanie metod właściwych ze względu na charakter 
badanych obiektów

Dla tekstów matematycznych jest to przede wszystkim metoda dedukcyjna oraz 
wiele metod specyficznych - na przykład metoda współrzędnych, różne metody 
i środki opanowywania nieskończoności, w tym przechodzenie do granicy itp.

7. Specyficzna forma redakcyjna

Autorzy tekstów matematycznych stosują wypracowane w tradycji matematycz
nej środki, techniki i zabiegi redakcyjne, metody segmentacji, a nawet rozwiąza
nia typograficzne, mniej spotykane lub nie występujące wcale w tekstach niema- 
tematycznych. Są one dorobkiem wielu pokoleń matematyków i zostały zaakcep
towane powszechnie w tym środowisku. W związku z tym obowiązują tutaj rów
nież pewne zwyczajowe sposoby interpretacji stosowanych form redakcyjnych. Na 
przykład użycie nawiasu w potocznym tekście na ogół oznacza, że komunikowa
ne w nim treści mają znaczenie drugorzędne i mogłyby zostać pominięte bez 
większej szkody dla sensu wypowiedzi oraz procesu odbioru. Inaczej bywa 
w tekstach matematycznych. Tutaj w nawiasach niejednokrotnie wtrąca się istot
ne dla rozumienia uwagi bądź podaje warunki, bez których komunikowane wy
powiedzi wręcz nie miałyby sensu.38



Trudności w lekturze tekstów matematycznych i konieczność zdwojonego wy
siłku czytelniczego mogą być związane z różnymi typowymi cechami tego gatun
ku. W praktyce jednak trudności mające różne źródła najczęściej się sumują 
i nakładają. Pewne trudności i błędy mogą mieć na przykład charakter pojęciowy 
(co ma bezpośredni związek z cechą wymienioną wyżej w pierwszej kolejności) 
i dla dydaktycznej diagnozy warto starać się je odróżniać od tych, których źródła 
tkwią choćby w nieznajomości pewnych schematów redakcyjnych (cecha ostatnia). 
Sam tekst może być w swej konstrukcji dla odbiorcy łatwy, gdyż przypomina mu 
formy redakcyjne tekstów, z którymi jest on dostatecznie obyty, ale prezentowany 
materiał pojęciowy stanowi poważną barierę i powoduje trudności w odbiorze.

Niektóre dalsze różnice między tekstem 
matematycznym a innymi tekstami

Istotnym elementem mającym wpływ na budowę wielu tekstów humanistycz
nych jest czasowe następstwo relacjonowanych zdarzeń. Dotyczy to przede wszy
stkim literackiego opisu. Rozwijanie akcji w czasie, przedstawianie scen lub zdarzeń 
zgodnie z porządkiem uwarunkowanym temporalnie jest czymś bardzo naturalnym. 
Okazuje się także czymś naturalnym w odbiorze tekstu. Trudno nawet nieraz 
wyobrazić sobie, aby porządek przedstawiania tych zdarzeń mógł być inny.

Tekst, w którym wspomagającym elementem w procesie przekazu jest na
stępstwo momentów (przedziałów) czasowych, bywa odbierany na ogół jako 
„lekki”. Obecność upływającego czasu sygnalizowana występowaniem słów 
„teraz”, „później”, „następnie” i wykorzystywaniem innych jeszcze środków 
językowych powoduje, że lektura przebiega płynnie. Czytelnik doznąje wraże
nia ciągłości pracy z tekstem i odbiera ten tekst jako spójny. Te i podobne 
problemy w ujęciu lingwistyki tekstu badane sąjuż i opisywane od pewnego czasu 
(por. np. [90]).

Owo czasowe podłoże planu treści bywa często wzmacniane przez drugi ele
ment obecny pośrednio w konstrukcji i lekturze tekstów powszechnie spotykanych. 
Jest nim usytuowanie przestrzenne obiektów, o których tekst traktuje, a zwłaszcza 
- łatwe do wyobrażenia - przenoszenie się akcji, bohatera itp. Czytelnik rekon
struuje dynamiczny obraz, nawet jeśli autor nie stara się opisać wprost żadnej 
konkretnej drogi lub kierunku przemieszczania. Jako przykład może tu służyć tekst 
zawierający opis przygotowań i wyjazdu na polowanie. Odczytując zdanie po 
zdaniu, odbiorca tekstu buduje przestrzenny plan wydarzeń i wyobraża sobie, jak 
następowały po sobie zdarzenia: przegląd broni, kompletowanie sfory psów, 
wyprowadzanie zaprzęgu konnego przed bramę, wymarsz w określonym szyku 
uformowanym za bramą jazda w kierunku lasu itp. 39



Rozważmy dla porównania tekst definicji:

Kulą o środku O i promieniu długości r (r > 0) nazywamy zbiór 
wszystkich punktów przestrzeni, których odległość od punktu O nie jest 
większa od r; kulę o środku O i promieniu długości r oznacza się 
symbolem K(O, r).

Obraz myślowy, jaki czytelnik uzyskuje po przeanalizowaniu tego tekstu, można 
by poglądowo przyrównać do jednego filmowego kadru. Nie ma tu chronologii 
i dynamicznego „dziania się”. Brak dosłownego następstwa czasowego faktów. 
Oczywiście sam proces lektury przebiega w czasie, ale nie o ten czas tutaj chodzi. 
Wydaje się, że element czasu - w znaczeniu zarysowanym poprzednio - został 
wyeliminowany z kompozycji tekstu. Nie może więc wspomagać recepcji tak, jak 
to miało miejsce w toku lektury narracyjnego opisu zdarzeń. Wolno sądzić, że 
różnica ta nie jest bez znaczenia dla uczniów, których nawyki czytelnicze kształ
towały się na tekstach humanistycznych. Są więc utrwalonym sposobem obcowa
nia z tekstem i funkcjonują przy każdym kontakcie z książką, w zasadzie nieza
leżnie od jej rodzaju.

Wiele jednak tekstów matematycznych, w szczególności określeń, można prze
redagować tak, aby nowy tekst zawierał explicite wykaz konkretnych czynności, 
które należy wykonać dla uzyskania badanego lub definiowanego obiektu.

Niejednokrotnie zresztą można spotkać definicje od razu tak zredagowane. Są 
to definicje genetyczne (czynnościowe) mające charakter reguł roboczych.

Rozważmy krótką definicję stosunku dwóch odcinków:

IABI
Jeśli C * D, to iloraz nazywamy stosunkiem odcinka AB do
odcinka CD.

Tę definicję podaną w formie statycznej można przetransponować, nadając jej 
postać określenia genetycznego;

Stosunek odcinka AB do odcinka CD (C D) jest to liczba, którą otrzy
muje się w sposób następujący: wybieramy jednostkę, mierzymy od
cinki AB i CD obraną jednostką i długość pierwszego z nich dzielimy 
przez długość drugiego.

Jeśli w taki sposób wyszczególniono ciąg czynności, to czytelnik w toku lektury 
może mieć poczucie obecności czasu, gdyż czytając tekst ze zrozumieniem sam 
wykonuje - myślowo lub konkretnie na rysunku - zadane operacje, jedna po dru
giej. Czynność poprzednia i jej rezultaty warunkują wykonanie następnej. Oczywi
ście chodzi tu - jak to już wcześniej zaznaczono - o czas „wewnętrzny”, odgrywa
jący rolę dostrzegalnego mechanizmu porządkującego działania zakodowane 
w tekście i rekonstruowane przez odbiorcę, a nie o realny czas czytania upływający 
niezależnie „obok”, czego osoba czytająca może sobie w ogóle nie uświadamiać.40



Zapewne w niektórych przypadkach wprawniejszy czytelnik definicji zredago
wanej statycznie samorzutnie przekłada tekst, nadając określeniu formę genetycz
ną lub zbliżoną do czynnościowej, choć w określeniu autor bezpośrednio nie wer
balizuje żadnych czynności.

Dalsze uwagi nasuwają się w związku z lekturą tekstów prezentujących rozu
mowania. Można bowiem sądzić, że studium niektórych dowodów matematycz
nych i postępująca rekonstrukcja całego wnioskowania przebiegają tak (użyjemy 
tu obrazowego porównania), jakby odbiorca wznosił autentyczną budowlę. Ta re
konstrukcja może się wiązać z określonymi wyobrażeniami i mieć pewne podłoże 
przestrzenno-czasowe (interesujące rozważania na ten temat przeprowadza znany 
matematyk i popularyzator matematyki J. Hadamard [34]). Niektóre elementy 
tej budowli występują w myślowym działaniu wcześniej, innymi czytelnik zajmu
je się aktualnie, jeszcze inne pojawią się później. Mimo że tekst nie zawiera 
żadnych sugestii dotyczących czasowego następstwa działań i przestrzennego roz
mieszczenia obiektów (lub ich reprezentantów), odbiorca tekstu działa z pewnym 
poczuciem wykonywania operacji w ich wzajemnym odniesieniu czasowym. Ten 
element czasowy ma jednak inną genezę niż w przypadku wspomnianego wcze
śniej opisu literackiego. Zostaje bowiem wprowadzony nie przez autora, lecz przez 
samego czytelnika i być może jest nawet świadectwem pewnego zaawansowania 
w lekturze. W tym też sensie ma charakter wtórny. Natomiast w typowym opisie 
zdarzeń bądź literackim opowiadaniu stanowi dystynktywny składnik tekstu. 
Dociera do odbiorcy z zewnątrz, wraz z tekstem, gdyż w budowie tego tekstu został 
w jakiś sposób przez autora jawnie wykorzystany.

O modelach czytania tekstu matematycznego

W literaturze naukowej, zwłaszcza psychologicznej, można spotkać wiele badań 
dotyczących różnych modeli (nie dość precyzyjnie: wzorców) czytania2’. Chodzi 
tu jednak o modele psychologiczne, w których w głównej mierze akcentuje się 

2) W piśmiennictwie można spotkać dwojaki sposób traktowania modelu. W pierwszym znacze
niu mówi się o modelu jako o schemacie postępowania, który powstał w wyniku badań nad czy
telniczymi zachowaniami reprezentatywnej grupy osób. Model jest wówczas odzwierciedleniem rze
czywistego stanu rzeczy w tej grupie. W znaczeniu drugim termin „model” oznacza pewien kon- 
strukt teoretyczny utworzony na podstawie ogólnego doświadczenia i przedmiotowej wiedzy kom
petentnego badacza w określonej dziedzinie. Często jednak mówi się o modelach, nie biorąc ściśle 
pod uwagę rozróżnienia dotyczącego tej ich genezy. Tak też postępujemy i tutaj. Niezależnie od 
wspomnianej dwoistości warto jednak podkreślić, że nie jest a priori oczywiste, jaki rzeczywiście 
powinien być szczegółowy model czytania tekstów matematycznych i czy taki model byłby ade
kwatny dla różnych grup czytelniczych. 41



i analizuje procesy psychiczne lub psychofizjologiczne zachodzące w czasie lek
tury. Dla nauczania interesujące są przede wszystkim dydaktyczne aspekty czy
tania i jego uproszczone modele użytkowe, które można by nazwać modelami dy
daktycznymi.

Stwierdzono, że sposób czytania zależy przede wszystkim od celu tego czy
tania i oczywiście od typu czytanego tekstu. Dotyczy to jednak w zasadzie odbiorcy 
zaawansowanego. Na przykład w tekstach z zakresu niektórych nauk przyrodni
czych adekwatnym modelem funkcjonującym dość często, gdy celem czytania staje 
się opanowanie wiedzy do egzaminu, jest następujący dwustopniowy model upro
szczony:

I. Jednokrotne czytanie dokładne (bez pomijania fragmentów).
II. Czytanie wybiórcze (z odrzuceniem części mniej ważnych, 

które nie będą przeznaczone do zapamiętania).

Taki model w przypadku wielu tekstów matematycznych raczej nie byłby 
przydatny. Praca nad tekstem matematycznym przebiega na ogół w dwóch płaszczy
znach. Rozpoczynając lekturę, czytelnik przede wszystkim powinien rozpoznać, 
jaki rodzaj tekstu matematycznego studiuje, a więc rozstrzygnąć, czy ma do czy
nienia z definicją bądź twierdzeniem, opisem konstrukcji bądź dowodem, luźnym 
wprowadzeniem do zagadnienia lub precyzyjnie zbudowanym w ramach teorii 
kontrprzykładem itp. Nie zawsze są w użyciu kwalifikatory „definicja”, „twierdze
nie”, „dowód”, a już tym bardziej „kontrprzykład”, „wprowadzenie” i inne. Na przy
kład w następującym nie opisanym w ten sposób bliżej fragmencie tekstu podręcz
nika:

Jeśli funkcja liczbowa /: X —> Y jest ograniczona 
z góry i z dołu, to mówimy, że jest ograniczona,

formalnie biorąc, jedynie pojawiające się w dalszym planie słówko „mówimy” 
wskazuje, że chodzi o definicję. Sposobem zredagowania tekst ten przypomina 
matematyczne twierdzenie.

Różne słówka kwalifikujące pojawiają się w tekstach matematycznych jakby 
mimochodem i nieraz wcale nie są wyeksponowane. Wiele innych słów o istot
nym znaczeniu informacyjnym można łatwo przeoczyć. Niejednokrotnie w spe
cjalnym znaczeniu, nieco odbiegającym od zwyczajowo używanego, pojawiają się 
słowa: „istotnie”, „niech”, „przyjmijmy”, „mamy” i inne. Czytelnik zdany jest na 
własną spostrzegawczość i dociekliwość.

Rozpoznanie typu tekstu, a więc jego kwalifikacja metodologiczna nie zawsze 
przebiega automatycznie. Niejednokrotnie wymaga doczytania tekstu do końca. 
Dopiero spojrzenie wstecz daje podstawę do trafnej oceny. Na ogół jest natomiast 
konieczne. Bez metodologicznego rozpoznania trudno byłoby mówić o powodze
niu w lekturze i rozumieniu tekstu. Inaczej bowiem czyta się definicję, a inaczej42



należy czytać dowód. W racjonalnym studium definicji warto nieraz uwzględnić 
konstruowanie własnych przykładów i kontrprzykładów, a lektura dowodu jest 
związana głównie z samodzielną rekonstrukcją ogniw dowodowych i uzupełnia
niem luk.

Dla ilustracji spróbujmy odtworzyć w zarysie sytuację myślową nieco już 
doświadczonego czytelnika, który przeglądnął tekst i zorientował się wstępnie, 
o jaki rodzaj chodzi: „tak, to jest dowód - konstatuje - czego się będzie dowo
dzić, jak się czyta dowód, na co muszę być przygotowany ...” . Może akurat nie 
padnąte słowa, nieważne nawet, czy myśli w ogóle przybiorą wyraźny kształt słów. 
Istotne jest, że tworzy się (powinien się tworzyć) schemat pewnych zachowań 
i że będzie on później przydatny. Jego częścią może być także pewne nastawienie 
do danego typu tekstu. Wiedza na temat dowodu matematycznego, sposobów 
czytania, celów, jakim dowód matematyczny służy itp., stanie się częścią lektury, 
a wspomniane nastawienie może - tak zapewne bywa u uczniów - wzmacniać lub 
osłabiać motywacje do studiowania danego typu tekstu.

Im czytelnik wcześniej i lepiej potrafi rozpoznać gatunek studiowanego tekstu, 
tym większa szansa na powodzenie w dalszych etapach lektury. Jeśli czytany 
fragment jest dłuższy, może zawierać różne rodzaje tekstów, co z kolei pociąga 
konieczność stosowania różnych technik w toku tego samego przedsięwzięcia 
czytelniczego. Takich zmian sposobów czytania w obrębie krótkich odcinków raczej 
nie obserwuje się gdzie indziej.

Niezależnie od metodologicznej kwalifikacji tekstu matematycznego jego lektura 
polega na zwykłym odczytywaniu kolejnych wyrazów i zdań z myślą o przyswojeniu 
ich znaczeń. Jest to działanie w drugiej z wspomnianych płaszczyzn. Chodzi więc 
o przebiegającą ze zrozumieniem naturalną recepcję treści zawartych w następujących 
po sobie jednostkach kompozycyjnych tekstu. Zabiegi w tej płaszczyźnie przypomi- 
najączytanie zwykłych tekstów, na przykład opowiadania lub opisu literackiego. Można 
by je nazwać czytaniem przedmiotowym. Dopiero łączne czytanie metodologiczne 
i przedmiotowe może prowadzić do pełnego rozumienia matematycznego tekstu.

Przedstawiony tu model czytania tekstów matematycznych jest niezwykle upro
szczony. Nie uwzględnia wielu innych aktywności występujących i koniecznych 
w lekturze. Punktem wyjścia konstrukcji tego modelu są raczej formalne cechy sa
mego tekstu: jego rodzaj i dziedzina, o której traktuje. Dlatego też model wskazuje 
wyraźnie na różnice w lekturze tekstów matematycznych i tekstów nie należących 
do matematyki. Potrzeba czytania metodologicznego w tak specyficznym sensie nie 
pojawia się chyba w żadnej innej dziedzinie. Jest to model dualny, który z użyciem 
umownie wprowadzonych nazw możemy zwięźle opisać następująco:

I. Czytanie metodologiczne.
II. Czytanie przedmiotowe.

Innym - bardziej rozbudowanym - modelem czytania tekstów matematycznych 
jest następujący trzystopniowy model mający za punkt wyjścia rodzaj aktywności 
odbiorcy: 43



I. Czytanie wstępne, orientacyjne.
II. Czytanie zasadnicze.

III. Czytanie rekapitulujące.

Model ten można uznać za standardowy, gdyż jest zgodny z ogólnym mode
lem uczenia się na podstawie tekstu spotykanym w literaturze (por. np. [23]).

Faza czytania wstępnego obejmuje działania przeglądowe podejmowane w celu 
zorientowania się „o co chodzi”. Tego przeglądu dokonuje się również z zamia
rem wyrobienia sobie pewnego nastawienia do tekstu, tj. uzyskania wstępnych ocen 
bądź odpowiedzi na pytania (czasem może tylko postawienia pytań), jaki jest 
stopień trudności, czego tekst wymaga, co ewentualnie należałoby przypomnieć 
itp. W tej fazie wyodrębnia się także fragmenty trudniejsze, czasem zapada wstępna 
decyzja co do sposobu czytania.

Faza czytania zasadniczego trwa znacznie dłużej i jest poświęcona uważnej 
analizie tekstu, czyli „przedzieraniu się przezeń krok po kroku” i roztrząsaniu szcze
gółów. Proces ten w przypadku tekstów matematycznych na ogół nie ma charak
teru liniowego. Charakterystyczne są w nim zapętlenia; czytelnik wielokrotnie za
trzymuje się, powraca, decyduje się na dalszy krok, nie rozumiejąc w pełni po
przedniego, odrywa się od tekstu, przewiduje itp. Efektem tej pracy powinno być 
stopniowe dochodzenie do rozumienia, choć jest to często rozumienie lokalne, gdyż 
zrekonstruowane fragmenty nie zostały jeszcze zorganizowane w całość.

Ostatnia faza, bardzo istotna w lekturze tekstu matematycznego, jest przezna
czona na syntezę. „Zobaczenie” całości jest koniecznym dla zrozumienia aktem 
myśli, zwłaszcza w przypadku dowodu, twierdzenia lub definicji. J. Hadamard 
pisał: „Każde, choćby najbardziej złożone rozumowanie matematyczne musi mi 
się przedstawiać jako jedna rzecz. Tak długo nie odnoszę wrażenia, że go zrozu
miałem, jak długo nie uda mi się uchwycić ogólnej idei”. ([34], s. 67). W tej fazie 
występuje także konfrontacja nowych informacji z różnymi innymi faktami już czy
telnikowi znanymi oraz włączenie zdobytych wiadomości do systemu posiadanej 
wiedzy.

Scharakteryzowany model został rozbudowany w pracy [43] (s. 206) w nastę
pujący sposób:

I. Przegląd wstępny.
II. Pytania do tekstu.

III. Intensywne czytanie.
IV. Syntetyzujące powtórzenie i ocena.

Znajdujemy tu nowe interesujące elementy: pytania i ocenę. Jak potwierdza 
obserwacja, w fazie drugiej mieszczą się pytania o momenty niejasne, w tym 
pojęcia, które należałoby przypomnieć, twierdzenia wymagające myślowej aktu
alizacji itp. Uświadomienie sobie, które fragmenty są od razu dostępne, a nad 
którymi trzeba będzie pracować - pewnego rodzaju rozklasyfikowanie tekstu - jest 
wskazane, gdyż bywa elementem organizującym pracę, rodzajem szkicowego planu. 

44 Nieraz może się okazać pożyteczna próba ustalenia wzajemnego stosunku (powią-



zań) fragmentów zrozumiałych i niezrozumiałych. Wyszczególniona w ostatniej 
fazie ocena może być samooceną własnego rozumienia lub sposobu pracy, ale może 
także dotyczyć samego tekstu - jego budowy, stopnia trudności, podobieństwa do 
innych tekstów itp.

Należy podkreślić, iż żaden model nie odzwierciedla dosłownie przebiegu 
rzeczywistego procesu lektury, gdyż z definicji jest tylko schematem. Modele mają 
jednak tę zaletę, że podkreślają typowe fazy pracy nad tekstem. Inne aspekty lektury 
zostają pominięte; zwróćmy na niektóre z nich uwagę.

Lektura tekstu matematycznego - wbrew obiegowemu mniemaniu na temat 
uczenia się z podręcznika - nie jest biernym odbiorem gotowych informacji. 
Wymaga zróżnicowanego wysiłku, niejednokrotnie twórczego i specjalnej współ
pracy czytelnika z autorem. Efektywne czytanie tekstu matematycznego i opera
tywne jego rozumienie (a więc takie, które daje podstawę do samodzielnego 
wykorzystania podanych w nim informacji) jest specyficzną aktywnością. Podsta
wowe znaczenie ma w niej przetwarzanie treści matematycznej zakodowanej 
w tekście przez autora na własną konstrukcję czytelnika [67].

Przetwarzanie tekstu na własną myśl wiąże się nieraz z „tłumaczeniem sobie” 
jego fragmentów na język swobodny, z użyciem wyrażeń nie do końca formalnie 
(tj. w obrębie studiowanej teorii) poprawnych, ale dla odbiorcy poglądowych 
i pełnych treści. Odbywa się to „nieoficjalnie” i na ogół nie jest w całości ma
nifestowane na zewnątrz. Nie wszystkie te skojarzenia dałyby się łatwo wyrazić. 
Można sądzić, że im są bogatsze, tym czytelnik zyskuje pełniejsze poczucie rów
nowagi, aby w końcu osiągnąć stan subiektywnego rozumienia. Pokonuje on drogę 
odwrotną do tej, którą szedł autor, kiedy formalizował myśl, planował skróty, re
alizował pomysły i starał się nie tracić z pola widzenia obowiązujących zwycza
jów redakcyjnych i konwencji.

Czytelnik dokonuje więc odformalizowania tekstu ([67], s. 18). Te różne zabie
gi, konieczne dla rzeczywistego rozumienia, wymagają nieraz „zburzenia” porząd
ku zadanego w tekście, czasem nawet odwrócenia kolejności, przewartościowania 
i uświadomienia sobie faktów zarówno ważniejszych, jak i drugorzędnych, choć 
wszystkie zostały w tekście potraktowane równorzędnie. Dla kogoś dostatecznie 
wprawnego w czytaniu tekstów matematycznych taki proces „przetwarzania” jest na 
ogół niezauważalny (zresztą dla początkującego też, choć zapewne z innych powo
dów), a opis tego procesu może się wydawać czymś banalnym. Dla ucznia jednak 
konieczność wykonania wielu tych czynności w toku czytania wcale nie jest oczy
wista. Wskazują na to obserwacje szkolne i przeprowadzone badania. Na początku 
w ogóle nie zdaje on sobie sprawy z potrzeby wykonywania tych operacji czy też 
ich istnienia w swym naturalnym procesie lektury tekstu matematycznego.

Za jeden z dalszych celów nauki czytania tekstu matematycznego można uwa
żać ukształtowanie takiej wyjściowej postawy wobec tekstów, którą uczeń mógł
by streścić w formule: wiem, jestem przygotowany na to, że tekst zaprezentuje re
zultaty gotowe; być może ten porządek trzeba będzie chwilowo zburzyć, a nawet 
odwrócić, aby odtworzyć drogę odkrywania i w konsekwencji dojść do pełnego 
rozumienia. 45



Obok zabiegu odformalizowania w niektórych przypadkach celowe jest wyko
nanie czynności odwrotnej - doformalizowania tekstu zredagowanego w sposób 
słowno-opisowy ([67], s. 22). Wyodrębnienie założenia i tezy w tekście twierdze
nia podanego w formie orzekającej oraz zapisanie tego twierdzenia w postaci 
implikacji, ewentualnie z użyciem symboliki, to szkolny przykład operacji dofor
malizowania. Jeśli twierdzeniu nadano w podręczniku postać orzekającą:

Jednokładność zachowuje stosunek odcinków niezerowych,

to operacja doformalizowania może prowadzić do jednego z dwóch sformułowań:

Jeśli A’B’, C’D’ są odpowiednio obrazami 
niezerowych odcinków AB, CD w tej samej 
jednokładności, to \AB’\ : |C'D’| = ¡ABI : |CD| 

lub
JJ(AB) = A'B’i J^(CD) = CD’ i A * B i C * D

U
¡A’B’1 : IC’D’1 = |/45| : |CD|.

Teksty matematyczne - jak wiadomo - są skrótowe. Ta skrótowość jest za
mierzona i konieczna. Dotyczy to zwłaszcza prezentacji rozumowań. Tak napraw
dę teksty podręcznikowych dowodów sąjedynie szkicowymi instrukcjami, jak całe 
postępowanie dowodowe należy przeprowadzić; większość pracy pozostawia się 
do wykonania czytelnikowi. Autor nie idzie, gdyż nie może iść tutaj „na piecho
tę”, tj. rozpisując wszystkie kroki po kolei. Piechurem jest raczej czytelnik. Po
winien on wykonać wszystkie polecenia lub sugestie autora: zarówno te, w których 
autor wyraźnie odsyła do wsześniejszych partii podręcznika lub stawia pytanie „dla
czego”, jak i te, w których na przykład tylko mimochodem zwraca uwagę na 
analogiczny przebieg rozumowania w pozostałych przypadkach dowodu bądź też 
„niezobowiązująco” wtrąca, że dany fakt łatwo wyjaśnić.

Takie zwroty, jak „oczywiście”, „łatwo widać”, „natychmiast otrzymujemy” 
(notabene badani studenci twierdzili, że mogą one być irytujące) oraz inne włą
czane do tekstu na podobnych zasadach, nie stanowiąjedynie wartościujących ocen 
autora podanych do wiadomości czytelnika. Każdy z tych zwrotów jest raczej swego 
rodzaju hasłem i wezwaniem odbiorcy tekstu do określonych działań, nierzadko 
złożonych i niezbędnych dla pełnego rozumienia. Czytelnik powinien zawsze 
wykazywać inicjatywę: sporządzać do tekstu szkice i rysunki, dobierać przykłady 
i kontrprzykłady, wykonywać rachunki (to nie jest kwestia „wierzenia” autorowi, 
jak są skłonni mniemać niektórzy uczniowie) itp. Powinno być zasadą że praca 
nad tekstem matematycznym odbywa się z kartką papieru i ołówkiem w ręku.

Istotnym elementem lektury jest stawianie sobie samemu pytań i odpowiada
nie na te pytania. Dla początkujących w czytaniu tekstów matematycznych ten 
sposób zachowania się jest raczej obcy. Uczniom trzeba go systematycznie przy- 

46 bliżać. G. Papy - twórca znanych w swoim czasie z radykalnej modernizacji



podręczników - w odautorskim apelu wzywającym uczniów do samodzielnego 
korzystania z podręcznika matematyki trafnie podkreśla, że czytanie tekstu w takim 
podręczniku jest na ogół medytacją między wierszami.

Rysunek jako element tekstu matematycznego 
w procesie lektury

Rysunek traktujemy jako integralną część tekstu, stąd też nasze rozumienie 
procesu lektury musi dotyczyć tych wszystkich czynności, które w odbiorze tekstu 
matematycznego mają bezpośrednie lub myślowe odniesienie do rysunku.

Korzystanie z rysunku (wykresu, diagramu, schematu itp.) w tekście mate
matycznym przebiega inaczej niż w wielu tekstach poza matematyką. Nie ogra
nicza się do jednorazowego oglądu dołączonego elementu graficznego, lecz 
z reguły wymaga ciągłej komunikacji wzrokowej i myślowej między tekstem 
a rysunkiem. Tradycyjny rysunek w tekście matematycznym - dalej będziemy 
mieć na uwadze przede wszystkim rysunki zamieszczane w tekstach z zakresu 
geometrii - jest na ogół kompletny, tzn. stanowi ilustrację końcowego rozwią
zania problemu prezentowanego w tekście. Sukcesywne odczytywanie jednostek 
tekstu z reguły wymaga jednak genetycznej rekonstrukcji poszczególnych faz 
rysunku, z których każda odpowiada aktualnie odtwarzanemu etapowi budowy 
dowodu, przykładu, rozwiązania zadania itp. Rysunek musi więc być na.nowo 
etapami tworzony, wraz z postępem lektury. Jeśli na przykład uzasadniamy, że 
każdy punkt symetralnej odcinka AB jest równoodległy od końców A i B, to za
mieszczony w tekście gotowy rysunek (por. rys. 3) należałoby w odpowiednich 
momentach lektury postrzegać w dwóch wersjach (etapach): najpierw jako rys. 4, 
a później jako rys. 3.

X X

B B

Rys. 3 Rys. 4 47



W zasadzie należałoby więc widzieć w rysunku tylko ten jego fragment, który 
odpowiada aktualnie przeczytanej części tekstu. W ten sposób rysunek - według 
obrazowego określenia - „żyje i dojrzewa w czasie lektury”; jego stanem dojrza
łości jest wersja, którą autor dołączył do tekstu. Dlatego też niektórzy nauczyciele 
zachęcają uczniów do etapowego sporządzania własnego rysunku, niezależnie od 
tego, czy autor zamieścił rysunek w tekście, czy też nie. Jest to zabieg godny 
przemyślenia w konkretnej sytuacji dydaktycznej, zwłaszcza w początkowej fazie 
zaznajamiania z tajnikami lektury.

Rysunek w tekście matematycznym reprezentuje przeważnie całą klasę obiek
tów, których dotyczy rozważanie. Czytaniu tekstu zatem powinna towarzyszyć 
świadomość tej ogólności rysunku. Nie należy robić użytku z tych jego właści
wości, które mogą ulec zmianie, gdy go zastąpimy innym także odnoszącym się 
do obiektów tej klasy. Patrzenie na rysunek w taki selektywny sposób i dostrze
ganie, co jest w nim naprawdę istotne, a co stanowi tylko jednostkową bądź in
dywidualną cechę, jest wyrazem specyficznej postawy niezbędnej w toku lektury 
tekstów matematycznych.

Jako składnik tekstu matematycznego, rysunek może pełnić różne funkcje, 
a szczególnie dotyczy to tekstów prezentujących rozumowania. Uczeń spotyka tu 
więc sytuację zupełnie inną niż na przykład w podręczniku geografii, gdzie ko
lorowe zdjęcie spływającego lodowca lub rysunek przekroju warstwowego Ziemi, 
nawet jeśli jest schematyczny, pełni jedynie funkcję ilustracyjną. Zarówno lodo
wiec, jak i budowa wewnętrzna kuli ziemskiej zostały bowiem w zupełności opi
sane w tekście. Rysunek, choć w końcowej fazie pomaga wyobraźni, jest dodat
kiem do tego tekstu. Ten ostatni pozostaje wobec rysunku częściowo zamknięty 
w tym sensie, iż w toku lektury żadne operacje logiczne istotne dla zrozumienia 
treści nie są wykonywane z konstruktywnym udziałem owego rysunku.

Rysunek w tekście matematycznym może też odgrywać rolę ilustracyjną, nie
zależnie od tego, że odnosi się do obiektów abstrakcyjnych. Poza tą funkcją tra
dycyjny rysunek występuje w toku lektury tekstu matematycznego głównie w dwóch 
rolach: jako forma zapisu (jest wtedy ex dęfinitione składową częścią tekstu) oraz 
jako komponent o znaczeniu heurystycznym (wówczas jest elementem pomocni
czym, zewnętrznym w stosunku do słownej i symbolicznej części tekstu).

O pierwszej z wymienionych ról możemy mówić wówczas, gdy niektórych 
informacji, założeń lub przesłanek nie wyszczególnia się explicite w tekście. Podaje 
się je za pomocą dołączonego rysunku, w którym te założenia są spełnione. Może 
to dotyczyć na przykład informacji odnoszącej się do uporządkowania punktów 
na prostej, ich położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni. Słowne bądź symbolicz
ne sformułowania autor zastępuje syntetyczną reprezentacją graficzną. Czyniąc tak 
zakłada, że adresat rozpozna status metodologiczny tych informacji, a więc wy
odrębni je jako założenia, odróżniając suponowane warunki od innych faktów ob
serwowanych na rysunku, na przykład tych, które należy udowodnić.

Natomiast w swej heurystycznej roli rysunek służy przede wszystkim skupie
niu uwagi na przedmiocie rozważań. Jest tak zarówno wtedy, gdy należy wyodręb- 
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jest natychmiastowe przemieszczenie się w inne rejony owego tła), jak i wtedy, 
gdy różne szczegóły wypadnie już zebrać razem i rozważyć jednocześnie. Jest to 
ułatwione przez koincydencję różnych elementów rysunku, odpowiadających po
szczególnym ogniwom rozumowania prezentowanym w tekście. Ogniwa są tu 
jednak uszeregowane liniowo i dlatego nieraz od siebie odległe. Pełniąc heury
styczną funkcję rysunek pozwala także czytelnikowi wyprzedzać tekst i dokony
wać bieżących odkryć. Sugeruje następne kroki, które łatwiej przewidzieć, a później 
pamiętać. Eksploatowany w ten sposób sprzyja postępowi lektury.

Poza wymienionymi głównymi funkcjami, rysunek gra czasem rolę czysto 
techniczną, czyli ułatwia i usprawnia studiowanie tekstu. W razie potrzeby pozwala 
łatwo wracać do wcześniejszych fragmentów rozważań; pozwala też unikać ko
nieczności niejednokrotnie żmudnego - gdyż powtarzanego wielokrotnie - odszu
kiwania odpowiednich miejsc, symboli oraz informacji w tekście. Potrzebne fakty 
od razu odnajdujemy w myśli, patrząc na rysunek. Co więcej, stale mamy je „pod 
ręką”. Ta dostępność może znacznie ułatwiać i racjonalizować proces lektury.

Z obecnością tradycyjnego rysunku w tekście matematycznym wiążą się jed
nak znane z praktyki trudności będące udziałem uczniów nie zaprawionych jeszcze 
w dedukcji i lekturze takiego tekstu. Przykładem tych trudności w technice czy
tania jest ignorancja adresu odsyłającego do rysunku zamieszczonego w tekście. 
Napotykając odsyłacz w postaci „(por. rys. 215)”, uczeń pomija notkę w nawiasie 
i nie dociera do tekstowego rysunku, mimo że sam nie sporządza własnego.

Dość powszechnym zjawiskiem jest również zastępowanie wnioskowania 
dosłownym odczytywaniem faktów z rysunku. Poszczególne stwierdzenia w tek
ście uczeń uznaje wtedy jako fakty percypowane wzrokowo, tj. potwierdzone 
w drodze bezpośrednich spostrzeżeń, a niejako wnioski z przesłanek. Ten sposób 
postępowania może mieć w lekturze danego tekstu charakter totalny lub też 
występować lokalnie na przemian z wykonywaniem prawidłowych kroków infe- 
rencyjnych. Dla zewnętrznego obserwatora przebieg takiej lektury może się wy
dawać nawet prawidłowy. Granica między rzeczywistą aktywnością matematycz
ną a zwykłym działaniem o charakterze empirycznym okazuje się bowiem trudna 
do uchwycenia. Uczeń czyta kolejne wnioski zamieszczone w tekście, patrzy na 
rysunek i potwierdza wizualnie prawdziwość każdego z nich oddzielnie. Nie uj
muje jednak związków wynikania. Powierzchownie lektura postępuje naprzód. 
W rzeczywistości jednak tekst prezentujący rozumowanie odbierany jest jako 
zwykły opis, w którym miejsce inferencji zajęły izolowane zdania typu spostrze
żeniowego, a obiektem opisywanym jest rysunek.

Oto uczeń zapoznając się z dowodem twierdzenia, że w każdym punkcie C 
płaszczyzny można zaczepić dokładnie jeden wektor związany równoważny da
nemu wektorowi związanemu (A, B), czyta tekst dowodu i obserwuje rysunek (por. 
rys. 5).

Tekst jest dlań wyłącznie opisem czynności rysunkowych (odczytując kolejne 
zdania, łączy punkty B i C, wyznacza środek O odcinka BC, odkłada odcinek OX 
tak, aby punkt X leżał na prostej AO po przeciwnej stronie punktu O niż A i aby 
było \OA\ = |ĆX¥|). Ta część lektury przebiega w jego ocenie sprawnie. Wydaje 49
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się natomiast zaskoczony pytaniem dotyczącym wykorzystania definicji równoważ
ności wektorów zaczepionych, która w rozumowaniu interweniuje, a rozważanie 
kwestii jednoznaczności uważa za zbędny wątek (dodajmy, że czytelnik powinien 
się zainteresować także innym położeniem punktów A, B, C - gdy są one współ- 
liniowe).

Struktura logiczna oraz idea dowodu

Lektura klasycznych tekstów (słowno-symbolicznych) prezentujących rozumo
wania matematyczne wymaga na ogół ujęcia struktury logicznej oraz głównej myśli 
(tzw. idei) dowodu. Myślowe ujęcie logicznej struktury dowodu jest oddzielnym 
aktem świadomości. Podobnie oddzielnego aktu myśli i działań wymaga odtwo
rzenie idei rozumowania. Takie przekonanie wyraża wielu twórczych matematy
ków. Zarówno ujęcie logicznej struktury dowodu, jak i jego idei są zabiegami czy
telniczymi w zasadzie nie mającymi odpowiedników w procesie lektury tekstów 
innych dziedzin, tym bardziej tekstów potocznych.

O strukturze logicznej oraz idei dowodu mówi się często w luźnych komen
tarzach. Określenia „struktura logiczna” oraz „idea dowodu” należą do tzw. fol
kloru, choć samo pojęcie dowodu uzyskało w logice precyzyjne określenie nau
kowe. Zilustrujemy zatem te obiegowe pojęcia na szkolnych przykładach dających 
okazję do refleksji dydaktycznych na temat lektury tekstu matematycznego.

Twierdzenie. Każda liczba naturalna podzielna przez 4 i 25 jest 
podzielna przez 10.

Dowód. Jeśli liczba naturalna n jest podzielna przez 4, to jest podzielna 
50 przez 2. Jeśli zaś dzieli się przez 25, to musi być podzielna przez 5. Na podsta



wie cechy podzielności przez 10 wnosimy stąd, że liczba n musi być podzielna 
przez 10.

10|n

Rys. 6

Strukturę logiczną tego dowodu można łatwo przedstawić za pomocą grafu 
(rys. 6), który odczytujemy jako układ elementów (założenia występujące w po
przedniku dowodzonej implikacji, wykorzystane twier
dzenia pomocnicze 1\, T2 i wnioski pośrednie, 
wniosek końcowy) oraz powiązań logicznych między 
nimi (na grafie zilustrowanych za pomocą strzałek).

Spojrzenie na graf może ułatwić myślowe ujęcie tej 
struktury. Chodzi o spojrzenie, w którym pomijamy 
treść poszczególnych przesłanek i wniosków tam repre
zentowanych, ale równocześnie eksponujemy powiąza
nia między nimi.

Bardziej nieokreślony charakter ma idea dowodu. 
O ile struktura logiczna dowodu - jak sama nazwa 
wskazuje - wyraża formalne i logiczne aspekty kon
strukcji dowodowej, o tyle idea rozumowania korespon
duje bliżej z heurystyczną stroną działalności umysłu
w procesie lektury; wiąże się z cząstkowymi odkryciami, ale przede wszystkim 
z zasadniczym pomysłem zbudowania łańcucha ogniw prowadzących od założe
nia do tezy. Bardzo często ma charakter obrazowy, być może nawet częściowo 
uzależniony od indywidualnych cech i sposobów pracy umysłu. Dzięki tej obra
zowości, skojarzeniom oraz skrótowości - niejednokrotnie wręcz lapidarności - 
jest podstawowym czynnikiem sprzyjającym nie tylko przyswojeniu, ale i zapa
miętaniu dowodu. Szczegóły możemy zapomnieć, można nawet nie pamiętać 
żadnych formalnych konstrukcji, jeśli jednak zachowamy ideę dowodu, to niejed
nokrotnie odtworzymy go w całości. Wielu twierdzi, że najlepiej pamięta się te 
dowody, których recepcja była połączona z wypracowaniem przejrzystej idei (myśli 
głównej rozumowania), choć ta przejrzystość nie musi oznaczać, że ową ideę byłoby 
łatwo zwerbalizować, opisać lub w jakikolwiek inny sposób wyrazić na zewnątrz. 
Dodajmy, że nieraz w szkole poprzestajemy na podaniu jedynie idei jakiegoś 
rozumowania, omijając formalne konstrukcje dowodowe i konieczne w „oficjal
nym” tekście subtelności języka.

Charakteryzując ideę oraz strukturę logiczną dowodu i próbując choć w czę
ści ocenić doniosłość ich ujęcia przez czytelnika w toku lektury, warto przytoczyć 
charakterystyczne opinie matematyków. Nawet tak reprezentatywny przedstawiciel 
dedukcyjno-strukturalnego kierunku w matematyce jak N. B o u r b a k i docenia rolę 
nieformalnych elementów w jej przyswajaniu: „Każdy matematyk [...] wie, że 
dowód nie jest »jasny«, w potocznym [naturalnym] sensie tego słowa, jeśli ogra
niczyło się tylko do sprawdzenia poprawności poszczególnych ogniw, z których 
on się składa, a nie spróbowało ująć wyraźnie jego idei [...]” ([4], s. 248). A. Mo
st o w s k i rozwijając tę myśl, zwraca pośrednio uwagę na znaczenie intuicyjnych 
(pozalogicznych) elementów w procesie dochodzenia przez czytelnika do rozumie 51
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nia tekstu. „Dowód matematyczny jest czymś o wiele bardziej skomplikowanym 
niż proste następstwo elementarnych prawideł zawartych w tzw. regułach wnio
skowania [...]. Dowód matematyczny jest zawiłym tworem, ma zawsze część kon
strukcyjną, występuje w nim »punkt istotny«, dookoła którego cały dowód się obra
ca i oczywiście także wiele punktów pomocniczych mniej ważnych. Prawa logiki 
stosuje się bez różnicy w tych rozmaitych częściach dowodu.”([82], s. 83).

Podkreśla się nieraz dydaktyczne znaczenie ujęcia rozumowania „jednym 
chwytem myśli”. Ten akt czytelniczy wiąże się właśnie z uchwyceniem głównej 
myśli dowodu. Przyjrzyjmy się pracy uczniów nad tekstem dowodu twierdzenia 
głoszącego, że suma odległości punktu X należącego do równoległoboku ABCD 
od boków tego równoległoboku jest stała.

Aby właściwie zrozumieć samo twierdzenie zawierające zwrot „suma jest stała”, 
przede wszystkim należy potraktować punkty A, B, C i D jako ustalone, a A jako 
punkt zmienny (rys. 7). Formalnie wszystkie litery A, B, C, D, X są zmiennymi,

jednak w tekście przypisuje się im różne role. Tego rozróżnienia łączącego się 
z treścią zadania powinien czytelnik dokonać samodzielnie w toku lektury. Tekst 
pomaga w tym jedynie pośrednio przez sugestię związaną z opozycją: początko
we litery alfabetu (zwyczajowo wybierane jako stałe) - końcowe litery alfabetu 
(grające z reguły rolę niewiadomych lub symboli oznaczających dowolne przedmio
ty, którymi się zajmujemy). Symboliczny zapis tezy

IXXtl + |AX2| + IAYjI + |AX,| = const.

sugeruje - dzięki linearnemu układowi wyrażeń i związanemu z tym porządkowi su
mowania - pewną kolejność działań w toku obserwacji rysunku, a więc pewną ko
lejność myślenia. Ale studium samego zapisu eksponującego składniki w kolejności 
|AAj|, |AX2|, |XV3|, |AXł| raczej nie otwiera drogi do samodzielnego, decydującego 
spostrzeżenia. Dopiero czytanie tekstu połączone z myślowym „uruchomieniem” 
punktu Xsprzyja ujęciu dowodu Jednym chwytem myśli” (taki element dynamicz
ny można by wprowadzić do lektury, posługując się odpowiednim programem kom
puterowym, który pozwala zastąpić statyczny rys. 7 „ożywionym” rysunkiem na 
ekranie komputera, gdzie można przemieszczać dowolnie punkt X). Owa suma po
jawi się wtedy jako stała (nie zmieniająca się wraz ze zmianą położenia tego punk- 
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równoległoboku bowiem nie zmieniają się. Ujęcie dowodu Jednym chwytem myśli” 
wiąże się więc z postrzeganiem tej sumy w postaci:

(|XY,| + |Xr3|) + (|XV2| + lATJ).

Twierdzenie staje się widoczne „gołym okiem”, choć oczywiście nie chodzi 
tu wyłącznie o percepcję wzrokową. Z lekturą tekstu dowodu zostaje związana jasna 
geometryczna idea oparta na intuicji, że odcinki między dwiema prostymi rów
noległymi, prostopadłe do nich, mają stałą długość.

Bardziej wyprecyzowana idea (myśl dowodu) bywa nazywana ogólnie planem, 
jednoznacznie zaś sformułowany plan - o ściśle określonych krokach prowadzą
cych do celu - programem. Ze względu na ten „stopień określoności” otrzymu
jemy następującą hierarchię:

1) idea (myśl dowodu),
2) plan,
3) program.
Plan czytelnika jest projektem działań myślowych nie zawsze kompletnym 

i nie w każdym przypadku gwarantującym niemal mechaniczne wykonywanie czę
ściowych zadań. Działania te mogą oczywiście być zwerbalizowane bądź nawet 
sformułowane na piśmie, ale można też o nich mówić w autentycznej sytuacji 
czytelniczej, gdy tekst jest przetwarzany na własną konstrukcję myślową odbior
cy. Jeśli jednak plan ma bardziej algorytmiczny charakter, to zasługuje na miano 
programu. O ile plan można by obrazowo kojarzyć z wizją przebycia drogi za 
pomocą większych skoków, o tyle program oferuje przejście tej drogi krokami 
i to w zadanym już porządku. Każda z trzech wymienionych kategorii może być 
odniesiona zarówno do całości, jak i do części rozumowania.

Idea rozumowania bywa często wyprecyzowana przez autora w postaci pisem
nego planu w tekście dowodu. Tak jest w przypadku zapożyczonego z pracy [39] 
(s. 73) dowodu twierdzenia o różniczkowalności iloczynu.

Twierdzenie. Jeśli funkcje f i g są róźniczkowalne w punkcie xo, to 
ich iloczyn jest różniczkowalny w tym punkcie oraz zachodzi wzór 
[/(*») g(xoy]' = /(x0) g'(x0) + g(x0)/'(x0).

Dowód. Utwórzmy najpierw dla iloczynu danych funkcji F(x) = /(x) g(x) 
iloraz różnicowy

F(x)-F(x0) _ /(x)g(x)-/(x0)g(x0)
x-x(1 x-x0

i następnie przekształćmy prawą stronę tak, aby występowały ilorazy różnicowe 
każdej funkcji /(x) i g(x) z osobna. Otrzymujemy

F(x)-F(x0) _ /(x)g(x)-/(x0)g(x0) + /(x)g(x0)-/(x)g(x0) __ 
( ' x-x0 x-x0
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Stosując do prawej strony (1) twierdzenia o granicy sumy i iloczynu, otrzy
mujemy

x-xa x-x0 .
lim
x->x0

lim ,(x) £(*)-•?(*<>) + lim
x-»x0 x-x0 _ x->x0 x-x0 J

= lim fix) lim
X-»X0 X-»X0

g(x)-g(x0)
x-x0

/(x)-/(x„)

Ponieważ jednak z uczynionych założeń wynika

oraz

lim/(x) = /(x0)
X->XO

(gdyż z założenia różniczkowalności funkcji /(x) wynika jej ciągłość), zatem ist
nieje skończona granica w punkcie x0 prawej strony (1). Wynika stąd istnienie skoń
czonej granicy lewej strony (1), tj. pochodnej funkcji F(x) w punkcie x0, przy czym

F'(x0) = /(x0) g'(x0) + g(x0) /'(x0).

Główna idea dowodu została tutaj sformułowana explicite w postaci planu: tak 
przekształcić iloraz różnicowy utworzony dla badanego iloczynu, aby występowa
ły ilorazy różnicowe każdej funkcji /(x) i g(x) z osobna. Tej idei zostały podpo
rządkowane z jednej strony dalsze działania, a z drugiej także sposób zredagowa
nia tekstu, co ją jeszcze bardziej eksponuje. Autor stosuje zabieg polegający na 
uporządkowaniu materiału według rodzaju operacji i występujących wyrażeń: 
najpierw ciąg operacji algebraicznych i doprowadzenie do momentu, gdy należy 
zastosować przejście graniczne, później druga część tekstu poświęcona operacjom 
typowym dla analizy.

Plany w tekstach dowodów matematycznych z reguły nie są inwentarzami 
działań i wielopunktowymi wykazami czynności. Wręcz przeciwnie, pojawiają się 
niejednokrotnie jako krótkie uwagi, pojedyncze sugestie, wtrącone słowa, na
pomknienia bądź ukierunkowania pozwalające ćzytelnikowi antycypować poszcze
gólne kroki i określać miejsce każdego z nich w całej konstrukcji (do przykładów 
i roli planów powrócimy w rozdziale 6). Wspomniana tu skrótowość u początku
jących czytelników może łatwo prowadzić do pomijania tych istotnych, choć nie
formalnych komponentów tekstu. Brak doświadczenia czytelniczego i obycia 
w pracy nad tekstem matematycznym sprawia, że mniej zaawansowany odbiorca 
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tematycznych, zwracając w stosownie dobranych przykładach uwagę na „mało 
znaczące” słówka oraz ujawniając, co autor naprawdę zasugerował i jak czytelnik 
na taką sugestię powinien zareagować.

O pewnych detalach budowy i niektórych aspektach 
lektury tekstu matematycznego - 

ilustracje i uzupełnienia

W obecnym rozdziale rozważamy kilka szczegółowych zagadnień dotyczących 
budowy i lektury tekstu matematycznego, który porównujemy z tekstem nie na
leżącym do matematyki. Bezpośrednie zestawienie tekstu matematycznego z te
kstem innej dziedziny - nawet jeśli to porównanie jest fragmentaryczne i ogra
nicza się do wybranych aspektów - może ułatwić zauważenie specyficznych cech 
budowy i lektury tekstów matematycznych. W tym postępowaniu można upatry
wać także pewnej metody dającej okazję do refleksji nad tekstem matematycznym 
i sposobami nauki jego czytania w szkole. Od takiego porównania rozpoczniemy, 
przytaczając najpierw tekst niematematyczny. Jest on kompilacją fragmentów za
pożyczonych z książki traktującej o współczesnych podstawach leczenia za po
mocą ziół (A.Ożarowski,W.Jaroniewski: Rośliny lecznicze i ich praktyczne 
zastosowanie. IWZZ, Warszawa 1987).

Aby surowiec zielarski odpowiadał stawianym mu wymaganiom, powinien być zebrany 
we właściwym terminie, odpowiednio wysuszony i prawidłowo przechowywany. Podstawowym 
warunkiem, od którego zależy jakość surowca, jest przeprowadzenie zbioru we właściwym czasie. 
Powinien on być wykonany w momencie największego nagromadzenia w roślinie związków 
czynnych, od których zależy działanie farmakologiczne surowca. Okres zbioru jest różny dla po
szczególnych grup surowców, ale nawet w obrębie grupy mogą występować dość duże różnice 
w czasie.

Korzenie i kłącza zbiera się przeważnie w okresie spoczynku, już po utracie części naziemnych, 
kiedy w organach podziemnych rośliny zgromadziły największą ilość związków czynnych, najwcze
śniej późną jesienią lub zimą, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne. Można też zbierać je 
wczesną wiosną, zanim rośliny zaczną wypuszczać nowe pędy, gdyż później zawartość składników 
czynnych zaczyna wyraźnie się zmniejszać.

Ziele zbiera się przeważnie w okresie, kiedy roślina rozpoczyna kwitnienie, gdyż wszystkie jej 
części zawierają wówczas najwięcej związków czynnych. Ponadto łodyga nie jest jeszcze wtedy 
zdrewniała i daje się wykorzystać na równi z liśćmi.

Ważną jest również sprawą wybór dnia, a nawet godziny zbioru, gdyż światło słoneczne ma 
zasadniczy wpływ na syntezę i zawartość związków czynnych. Z tego powodu części nadziemne 
większości roślin zbiera się w dni pogodne w porze największego nasłonecznienia (około połu
dnia). 55



Tego typu teksty bywają zaliczane z jednej strony do tekstów naukowych lub 
popularnonaukowych, a z drugiej - do sfery praktyki. Przytoczony tekst jest pod 
względem formy zewnętrznej zbliżony do tekstu potocznego, od którego różni się 
przede wszystkim obecnością terminów z zakresu zielarstwa.

Jako tekst matematyczny bierzemy określenie podciągu danego ciągu 
([3], s. 41).

Jeśli (<?„) jest danym ciągiem (o wyrazach dowolnych) oraz (n4) = 
= (w,, n2, ■•■) jest ciągiem ściśle rosnącym o wyrazach naturalnych: 
nk < nk+i, nk g N dla k e N, to możemy rozważać ciąg (£*) o £-tym 
wyrazie bk = a„k, k g N. Każdy ciąg (bk) otrzymany w powyższy sposób 
z ciągu (a„) nazywa się podciągiem ciągu (a„).

Przytoczone teksty różnią się oczywiście dziedziną przedmiotową. W przypadku 
określenia podciągu jest nią dziedzina bytów abstrakcyjnych (por. rozdz. 4.1, pkt 1). 
Tekst pierwszy - przeciwnie - traktuje wprost o rzeczywistości. Niektóre jej elementy 
są bardzo bliskie doświadczeniom życiowym utrwalanym już od wczesnego dzieciń
stwa (roślinność, pory roku i dnia, bezpośrednio obserwowalne przejawy życia itp ).

Tekst dotyczący zbierania ziół zredagowany jest „zwykłym” językiem i mimo 
wzbogacenia słownictwem fachowym używanym w środowisku profesjonalnym nie 
wydaje się hermetyczny. Wręcz przeciwnie - jak większość tekstów potocznych 
- cechuje się bezpośrednią dostępnością dla odbiorcy. Ta dostępność ma również 
wcześniejsze źródła, ponieważ jest związana ze sposobem poznawania naturalne
go języka, którym operują teksty potoczne. Proces opanowywania takiego języka 
przebiega spontanicznie w różnorodnych i stale powtarzających się kontaktach 
z przedmiotami oraz sytuacjami otoczenia, w których utrwalają się znaczenia słów. 
Podobnie sensy poznawanych i wypowiadanych zdań kształtują się w kontekście 
sytuacji, do których się odnoszą. Mimo późniejszej korekty polegającej na regu
lacji znaczenia oraz uogólnieniach pojedyncze słowa i zdania języka codziennego 
zachowują pewien ślad owych pierwotnych doświadczeń (por. na ten temat [28], 
s. 80). Tekst napisany w takim języku, nawet jeśli nie jest tekstem całkiem po
tocznym, jawi się przez to czytelnikowi jako tekst osiągalny, dostępny, a nawet 
bliski. Natomiast tekst matematyczny - zwłaszcza nasycony symboliką- w subiek
tywnej ocenie początkującego odbiorcy zatraca w dużej części ową dostępność. 
Może wywołać poczucie izolacji. „W wypadku daleko posuniętego »sformalizo
wania« tekstu proces zdobywania jego rozumienia traci swój odbiorczy i sponta
niczny charakter i rozbudowuje się nieraz w szereg mniej lub bardziej skompli
kowanych i planowych operacji” ([28], s. 90).

Teksty szkolne są na ogół mało sformalizowane i nie odbiegają od tekstów 
potocznych. Tym niemniej w jakimś stopniu także i tutaj - za sprawą symboli- 
zacji i dołączenia nowych terminów - proces językowego odbioru może być 
pozbawiony spontanicznego charakteru. Język naturalny użyty w takim tekście 
z jednej strony czyni zeń tekst z pozoru przystępniejszy, lecz z drugiej może do
datkowo sprzyjać tendencjom do używania i rozumienia wyrazów w znaczeniu 56



potocznym, choć są to terminy o ściśle ustalonym, matematycznym sensie. Na 
przykład czytając słowny tekst matematyczny traktujący o bokach przystających 
prostokąta nie będącego kwadratem, uczeń w pierwszym odruchu wskazuje na 
rysunku boki sąsiednie. Według niego są to boki przystające, czyli - jak podkre
śla - przylegające. Ulega więc „presji” znaczeń potocznych, mimo że zna mate
matyczne pojęcie przystawania. Zapytany specjalnie o przystawanie radzi sobie 
bowiem z określeniem, przykładami i zadaniami na ten temat.

W porównaniu z pierwszym tekstem cytowany tekst matematyczny charakte
ryzuje się koncentracją informacji i pojęć. Czytając kilka linijek tekstu, należy sobie 
przypomnieć lub przyswoić następujące pojęcia (wraz z symbolami):

a) ciąg (o wyrazach dowolnych),
b) podciąg danego ciągu,
c) wyraz ciągu,
d) wyrazy naturalne ciągu,
e) ciąg ściśle rosnący,
f) /c-ty wyraz ciągu,
g) N - zbiór liczb naturalnych,
h) należenie elementu do zbioru.

Swoistym zabiegiem czytelniczym w toku lektury tekstu matematycznego jest 
budowanie myślowych modeli wyobrażeniowych3*. Wydaje się, że budowanie 
modeli wyobrażeniowych - w przypadku tekstu traktującego o dziedzinie abstrak
cyjnej -jest działaniem świadomości, którego uruchomienie wymaga oddzielnej 
inicjatywy; nie jest więc automatycznym przywołaniem bezpośrednich skojarzeń 
i obrazów mogących powstawać odtwórczo przy czytaniu tekstów potocznych 
(także w toku lektury tekstu na temat wegetacji i zbierania roślin leczniczych). Tym 
skojarzeniom sprzyja język naturalny tekstu niematematycznego.

Sondaże wśród studentów potwierdziły, że niektórzy czytelnicy tekstów ma
tematycznych w szerokim zakresie odwołują się do modeli obrazowych jako 
narzędzia i środka mogącego prowadzić do rozumienia. Modele takie mają subiek
tywny charakter, co zresztą mocno podkreślają autorzy pracy [6].

Prezentujemy tu jeden z modeli wyobrażeniowych opisany w toku lektury 
cytowanego tekstu dotyczącego pojęcia podciągu danego ciągu4*. Zabiegom my
ślowym podejmowanym w celu zrozumienia nie znanego dotąd pojęcia towarzy
szy - według relacji niektórych respondentów - następujący dynamiczny obraz 
(rys. 8).

” Por. cytowaną już pracę J. Hadamarda [34] oraz pracę [6] (s. 85-86 i wcześniejsze), gdzie 
obszernie przedyskutowano występujące w różnych dziedzinach i rozmaitych znaczeniach pojęcie 
modelu. Modele wyobrażeniowe w użytym tu znaczeniu są to pewne obrazy, natury raczej geome
trycznej, mogące powstawać w myśli w związku z odbiorem tekstu matematycznego.

4) Ze względu na większe niż w wieku szkolnym możliwości zrelacjonowania własnych przeżyć 
myślowych odwołujemy się tu do wyników sondażu przeprowadzonego wśród początkujących stu
dentów, biorąc tekst wykraczający poza poziom szkolny, choć w gruncie rzeczy elementarny. 57
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Rys. 8

Poszczególne koła (nieraz bliżej nieokreślone figury, które można reproduko
wać, dokładając następne po stronie prawej) odpowiadają kolejnym wyrazom cią
gu (a„). Przez zaznaczenie krzyżykiem (rys. 9) wybiera się w tym modelu wyrazy 
tworzące podciąg (/>*) danego ciągu (a„).
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Rys. 9

W modelu zilustrowanym na rys. 8 ustalono domyślnie porządek wyrazów: 
z lewa na prawo. Figura pierwsza z lewej reprezentuje więc wyraz o wskaźniku 1, 
druga odpowiada wyrazowi mającemu wskaźnik 2 itd. W ten uproszczony sposób 
„numeruje” się wyrazy ciągu (a„). Indeksowanie wyrazów podciągu w czasie ich 
wybierania (rys. 9) odbywa się na tej samej zasadzie: przemieszczenie się w prawo 
(myślowe lub wyrażone ruchem ołówka - gdy sporządzamy rysunek) do następ
nego zaznaczonego krzyżykiem wyrazu odpowiada odnotowaniu kolejnego wska
źnika, choć żadnych numerów explicite nie wypisujemy.

Tego typu modele mogą pomagać w lekturze, choć zbudowanie modelu nie 
zapewnia jeszcze sukcesu. Tak było w relacjonowanym sondażu. Przy dokładniej
szym zbadaniu okazało się bowiem, iż niektórzy czytelnicy nie w pełni ujęli 
wszystkie szczegóły tekstu. Stwierdzali to zresztą sami, wskazując najczęściej 
równość bk = a„k jako związek, którego nie udało im się formalnie rozwikłać do 
końca. Zauważmy, że ten związek, nad którym nie udało się zapanować, wraz 
z warunkiem głoszącym, że ciąg (nk) ma być ściśle rosnący, ustala sposób budo
wania wyrazów podciągu; ma więc w całym tekście podstawowe znaczenie. 
Budując modele, studenci nawiązywali do analogii i skojarzeń z nazwą „podzbiór” 
oznaczającą znane im pojęcie oraz wykorzystywali niektóre informacje tekstowe. 
Podzbiór to część zbioru, zatem podciąg to część ciągu, oto - w potocznym ujęciu 
- zasada, którą się kierowali, dochodząc jedynie do powierzchownego rozumienia 
podciągu. Takie rozumienie może funkcjonować z powodzeniem w różnych sy
tuacjach nie wymagających jawnego wykorzystania faktu, że wskaźniki nk mają 
tworzyć ciąg ściśle rosnący. Warunek ten w opisanym modelu (rys. 9) jest auto
matycznie spełniony. Dlatego też jest mało widoczny, co może być następstwem 
zmechanizowanego sposobu rysowania bądź też wynikać z wyobrażania sobie 
uporządkowanego już szyku elementów (z lewa na prawo).

Wielu nauczycieli z pewnością mogłoby w konkretnych sytuacjach w klasie 
$ g wskazać analogiczne przykłady egzystowania w świadomości ucznia takiej powierz



chownej wiedzy, która dla samego jej posiadacza jak i zresztą dla zewnętrznego 
obserwatora zachowuje przez jakiś czas pozory całkowitej poprawności.

Innym charakterystycznym rysem lektury tekstu matematycznego jest niejed
nokrotnie konieczność rozważania jednego i tego samego obiektu w różnych rolach. 
W potocznych sytuacjach raczej rzadko zachodzi potrzeba równoczesnego patrze
nia na dany przedmiot z dwóch zupełnie odmiennych punktów widzenia, elastycz
nego interpretowania jego opisu. Jeśli już taki zabieg ma miejsce, to na ogół nie 
jest stosowany metodycznie jako zamierzony czy też niezbędny element postępo
wania. Rozważając na przykład w tekście matematycznym pewien ciąg liczbowy 
(oca„+ pb„), raz należy go traktować jako sumę dwóch ciągów (aa„), gdyż 
w rozumowaniu staje się istotne przede wszystkim to, iż jego wyraz ogólny jest 
sumą wyrazów postaci aa„ i a drugi raz po prostu jako ciąg (c„), w którym 
algebraiczna struktura wyrazów jest dla nas nie tylko nieistotna, ale nawet mylą
ca, gdyż myślenie o niej w tym momencie lektury zaciemnia obraz i komplikuje 
sytuację. Można by nawet sądzić, że autor tekstu dlatego wprowadza symbol (c„), 
aby ułatwić czytelnikowi myślenie o ciągu (cfcz„+ Pb„) pozwalające traktować każdy 
jego wyraz całościowo jako pojedynczą liczbę. Wprowadzenie symbolu (c„) jest 
bowiem formalnie zbędne, gdyż we wszystkich miejscach, w których występuje 
„(c„)”, można napisać „(cfc7„ + /3b„y’, powodując jedynie nieznaczne wydłużenie 
tekstu. Scharakteryzowana zmiana punktu widzenia może następować kilkakrot
nie w ciągu rozumowania.

Podobnie w opisie rozwiązania zadania geometrycznego prosta, określona 
początkowo jako krawędź półpłaszczyzny, przechodząca przez dwa niekolejne 
wierzchołki pewnego kwadratu występuje dalej jako symetralna odcinka o koń
cach w pozostałych wierzchołkach, by za moment pojawić się już w innej cha
rakterystyce - jako prosta zawierająca dwusieczną odpowiedniego kąta. Zmiana 
charakterystyki pojęciowej rozważanego obiektu jest zabiegiem spotykanym nie 
tylko w gotowym tekście. Staje się owocna przede wszystkim w czasie autentycz
nego poszukiwania rozwiązania problemu matematycznego jako element pracy 
umysłu i spontaniczna aktywność. Potwierdzenie użyteczności tego zabiegu znaj
dujemy w psychologii myślenia, między innymi w pracy [107], której fragment 
bezpośrednio traktuje o tej formie aktywności obserwowanej w toku rozwiązywa
nia zadania matematycznego: „Ta zasadnicza forma analizy, główny nerw proce
su myślenia, jest następująca: w procesie myślenia przedmiot wstępuje w ciągle 
nowe powiązania, a dzięki temu uzyskuje ciągle nowe jakości utrwalające się 
w nowych pojęciach; w ten sposób z przedmiotu, rzec można, spływa ciągle nowa 
treść; za każdym razem on jak gdyby odwraca się do nas inną stroną, ujawniają 
się w nim coraz inne cechy, utrwalane w nowych charakterystykach pojęciowych.” 
([107], s. 64).

Warto wspomnieć jeszcze o jednym - charakterystycznym dla lektury mate
matycznej - momencie psychologicznym, którego nie należy ignorować ze wzglę
dów dydaktycznych. Kontynuując lekturę, czytelnik niejednokrotnie napotyka 
zdanie, fragment lub wzór, którego zupełnie nie rozumie. Podejmuje różne próby 
pokonania trudności. Bywa, że brak powodzenia wywołuje zniechęcenie i posta 59



wę rezygnacji. W miarę upływu czasu narasta przekonanie o niecelowości dalsze
go studium. Tymczasem racjonalnym rozwiązaniem może okazać się odłożenie do
tychczasowych prób i przejście do następnych fragmentów tekstu, mimo że nie 
osiągnęło się zadowalającego rozumienia poprzedniej sekwencji. Trzeba jednak 
pewnego doświadczenia, aby - mimo wszystko - podjąć decyzję wykonania 
następnego kroku. To doświadczenie podpowiada bowiem, że wyjaśnienie wątpli
wości może nastąpić w dalszych ogniwach bądź też pojawić się jako następstwo 
późniejszej syntezy. Nie jest to więc krok wykonany na ślepo.

Porównajmy ten sposób czytania z lekturą tekstów humanistycznych, gdzie 
pozornie występują te same zjawiska. Niektóre takie teksty, na przykład powieści, 
są tak skonstruowane, że ich akcja stopniowo się rozbudowuje. Problemy zawią
zane wcześniej czekają - zgodnie z zamysłem autora - na rozwikłanie, co nastę
puje dopiero w finalnej części dzieła i służy podtrzymywaniu zainteresowania 
fabułą. Także i tu znajdujemy więc momenty „niewiedzy”. Ale sytuacja czytelni
cza jest zupełnie inna. Dla początkującego odbiorcy tekstów matematycznych taki 
moment może się okazać poważnym progiem psychologicznym. Jego pokonanie 
wymaga akceptacji faktu, że się nie rozumie, a mimo tego należy świadomie 
uczynić krok dalej. Taka postawa, wyrażona w zdaniu: „tego ogniwa nie rozumiem, 
ale przejrzę następny fragment”, interpretowanym rozsądnie, może być uznana za 
pożyteczny element uczniowskiego wyposażenia i doświadczenia organizowane
go w zakresie umiejętności i technik czytania tekstów matematycznych.
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Dydaktyczne problemy nauki czytania 
tekstów matematycznych w szkole

O sposobach wypracowywania metodycznych 
koncepcji dotyczących nauki czytania 

tekstu matematycznego

Różne sposoby organizowania nauki czytania tekstu matematycznego scharak
teryzowano w literaturze dydaktycznej. Tam też można znaleźć sugestie dotyczą
ce rozwiązań metodycznych w tym zakresie. Nauczyciel może jednak twórczo 
wykorzystywać innego rodzaju źródła; do dyspozycji stoją bowiem także inne 
możliwości.

Ważnym źródłem informacji, a jednocześnie etapem w przygotowywaniu 
metodycznych rozwiązań na lekcję obejmującą pracę uczniów z podręcznikiem jest 
niewątpliwie analiza budowy tekstu planowanego do czytania. Taką analizę prze
prowadza nauczyciel jeszcze bez udziału uczniów - przed lekcją, nim rozpocznie 
obmyślać jej przebieg (zagadnienie to wraz z przykładami analizy tekstów podręcz
nikowych zostanie obszerniej rozwinięte w rozdziale 5.2).

Niezwykle instruktywnym doświadczeniem, nie zawsze właściwie docenianym 
i wykorzystywanym, a mogącym dostarczyć nauczycielowi okazji do przemyśleń 
i stać się dlań źródłem interesujących propozycji metodycznych, jest uświadomio
na i celowa samoobserwacja przebiegu własnego procesu lektury. 61



Mając już doświadczenie w czytaniu tekstów matematycznych, wiele czynno
ści istotnych dla przebiegu tego złożonego procesu wykonujemy w sposób ruty
nowy. Z reguły jednak nie zwracamy uwagi na samą technikę czytania. Koncen
trujemy się niemal bez reszty na stronie merytorycznej odbieranych treści. W polu 
widzenia wyznaczonym przez zrutynizowaną lekturę pozostają przede wszystkim 
trudności natury rzeczowej, które staramy się pokonać. W bardzo niewielkim 
zakresie obejmujemy świadomością strukturę własnych działań; najczęściej wcale 
nie zwracamy uwagi na swoje zachowania czytelnicze. Nie obserwujemy więc 
specjalnie, jakie czynności sami wykonujemy, w jaki sposób przełamujemy trud
ności, jak czytamy. Stosowane techniki i zabiegi czytelnicze pozostają wyraźnie 
poza zasięgiem spontanicznych obserwacji, kiedy jesteśmy bez reszty pochłonięci 
recepcją treści tekstu.

Zacytujmy jedną z charakterystycznych wypowiedzi studentki5’: „Dotąd nigdy 
nie obserwowałam w sposób uświadomiony i z określonym nastawieniem ani 
budowy tekstu, nad którym pracowałam, ani tym bardziej własnego sposobu lek
tury. Myślę, że na pewne czynności wykonywane podczas tej pracy mechanicznie 
musi ktoś po raz pierwszy czytelnikowi zwrócić uwagę i poinformować go 
o sposobach samoobserwacji. Dotyczy to również szczegółów budowy tekstu ma
tematycznego; z tą problematyką studenci przygotowujący się do pracy w szkole 
winni być koniecznie zapoznani”.

Obserwacja tej sfery aktywności wymaga specjalnych nastawień i jest możli
wa pod warunkiem świadomego rozdzielenia uwagi. Aby taki autoeksperyment 
mógł przynieść pożądany efekt, należy wybrać tekst odpowiednio zaawansowany 
i nie znany czytelnikowi. Uświadomienie sobie własnych trudności, ich skali 
i rodzaju, indywidualnych zachowań, naturalnego błądzenia, prób, błędów, odrzu
conych projektów i ślepych dróg (dydaktyczna rejestracja i analiza tychże ma 
również znaczenie) pozwoli nauczycielowi lepiej określić sytuację ucznia, które
mu poleci na lekcji studiowanie fragmentu matematycznego podręcznika. Takie 
właśnie zachowania i czynności staną się - mutatis mutandis - udziałem uczniów 
zmagających się z tekstem matematycznym.

Rzetelna analiza własnych prób docierania do tego, o czym mówi tekst, ujawni 
- być może - szczegóły pracy, które nie będą mogły nas post factum w pełni 
zadowolić. Uczciwe spojrzenie na początek pracy nad tekstem wtedy, gdy już 
wszystko rozumiemy, wzbudzić może nawet nieraz pewne zażenowanie własnym 
sposobem działania. Tego rodzaju doświadczenie nauczyciela może okazać się bardzo 
pożyteczne, gdyż uczy właściwego dystansu wobec własnego postępowania, a przede 
wszystkim wobec postępowania tych, którym zalecimy podobną lekturę.

Innym bardzo instruktywnym źródłem doświadczeń nauczycielskich i sposo
bem wzbogacania warsztatu dydaktycznego w zakresie organizowania uczniow
skiej lektury jest wnikliwa obserwacja autentycznej pracy uczniów nad tekstem 
matematycznym. Wiele materiału inspirującego nowe pomysły dydaktyczne może 51

51 Fragment sondażu przeprowadzonego wśród studentów po zakończeniu cyklu semestralnych 
zajęć proseminaryjnych na temat konstrukcji i lektury tekstu matematycznego.62



przynieść obserwacja procesu czytania tekstu przez ucznia. Dotyczy to zwłaszcza 
obserwacji klinicznej przeprowadzonej indywidualnie i specjalnie przygotowanej. 
Warto choć raz - poza lekcją - podjąć na własny użytek próbę szczegółowego 
badania o charakterze diagnostycznym, w toku którego można by metodycznie 
obserwować autentyczne zachowanie się ucznia wobec tekstu.

Polecamy uczniowi, aby czytał nie znany mu tekst tak, jak zwykle czyta 
podobne teksty. Pomocne mogą się okazać nagrania na taśmę prób „głośnego 
myślenia” oraz podręczne notatki ucznia, którego zachęcamy przedtem do ujaw
niania wewnętrznych działań. Należy oczywiście zadbać o stworzenie takich 
warunków, w których uczeń nie będzie skrępowany i odważy się odsłonić bieg 
własnych myśli oraz zadawać pytania. Uzewnętrznianie choćby tylko fragmentów 
własnych procesów myślowych nie przyjdzie mu bowiem łatwo. Zapewne trzeba 
będzie w sposób taktowny - nie dezorganizujący pracy - zachęcać i prowokować 
go do takich relacji.

Zdobyty w ten sposób materiał następnie analizujemy szczegółowo, starając 
się wyciągnąć wnioski pomocne w opracowywaniu projektów lekcji obejmujących 
naukę czytania tekstów matematycznych. Przemyślana z góry i dobrze przepro
wadzona obserwacja indywidualnej lektury w opisanych warunkach daje nauczy
cielowi okazję uzyskania faktów dydaktycznie istotnych, które w warunkach gru
powej pracy na lekcji nie byłyby ani łatwe, ani nawet możliwe do uchwycenia. 
Można by powiedzieć, że nauczyciel w tym przypadku może się również wiele 
nauczyć od ucznia.

Analiza dydaktyczna tekstów podręcznikowych 
z punktu widzenia nauki czytania. Przykłady

W nauce czytania tekstu matematycznego należy cyklicznie uwzględniać róż
ne typy tekstów. Każdy podręcznik szkolny dla klas starszych jest pod tym wzglę
dem przydatny, gdyż z reguły oferuje teksty zróżnicowane, reprezentujące odmienne 
gatunki.

Obok zwykłych zadań tekstowych, z natury rzeczy stanowiących przedmiot 
lektury uczniów, można wskazać następujące rodzaje podręcznikowych tekstów 
matematycznych: ogólne wprowadzenie do nowej problematyki (cele rozpoczyna
jącego się rozdziału lub paragrafu, uwagi na temat związku przyszłego materiału 
z opracowanym, generalne założenia dalej obowiązujące itp.), definicja, twierdze
nie, tekst prezentujący argumentację (w podręcznikach dla starszych uczniów nie
raz wyodrębniany jako dowód), przykład (wprowadzający, ilustrujący podane 
a priori treści ogólne, nośnik pewnej metody itp.), kontrprzykład, opis konstruk- 63
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cji, opis sytuacji problemowej lub sformułowanie problemu, komentarz śródteksto- 
wy (dotyczący terminologii, historyczny, na temat intuicyjnych źródeł pojęć itp.), 
syntetyczne podsumowanie opracowanego materiału (ewentualnie refleksja nad 
metodą uogólnienia) oraz inne. Te różne gatunki metodologiczne tekstów mogą 
stanowić materiał ćwiczeniowy w nauce czytania. Niejednokrotnie wymagają 
jednak przygotowania odmiennych koncepcji dydaktycznych uwzględniających 
zarówno specyfikę gatunku, jak i cechy ściśle już związane z wybranym egzem
plarzem tekstu.

Przykłady tekstów, które zostaną dalej przytoczone, opatrujemy uwagami 
zawierającymi z jednej strony elementy analizy konstrukcji samego tekstu, 
a z drugiej - komentarz dotyczący pracy z tym tekstem na lekcji w toku nauki 
czytania.

Analiza dydaktyczna konstrukcji tekstu, przeprowadzona przez nauczyciela bez 
udziału uczniów, stanowi - jak to już podkreślono - ważny etap wypracowywania 
koncepcji metodycznej, która zostanie później zrealizowana na lekcji. Wiele drob
nych (ale ważnych) pomysłów może podsunąć głębsze zbadanie budowy i sposo
bu zredagowania tekstu. Badając tekst, staramy się wyodrębnić i określić jego spe
cyficzne cechy oraz momenty mogące sprawić trudności uczniom. Przewidujemy 
wstępnie sposoby własnych działań w klasie. Struktura tekstu, symbolika, język 
i rodzaj zabiegów redakcyjnych w dużym stopniu decydują o tym, jaką koncepcję 
dydaktyczną nauki czytania należy wybrać i jak ją zrealizować na lekcji. Jest to 
więc dla nauczyciela ważne źródło informacji na temat możliwych rozwiązań 
metodycznych. Nie należy go lekceważyć, gdyż w tzw. zwykłym czytaniu, nasta
wionym tylko na zrozumienie tekstu, dostrzega się znacznie mniej szczegółów jego 
budowy niż w toku głębszej refleksyjnej analizy, nawet jeśli tekst rzeczywiście jest 
dla nas łatwy i pod względem merytorycznym nie kryje żadnych tajemnic.

Zanalizujmy w ten sposób tekst definicji tangensa kąta a zapożyczony 
z podręcznika szkolnego ([129], s. 104). Zakładamy, że uczniowie znają pojęcie 
sinusa i cosinusa; nauczyciel opracował je w „zwykłym” trybie, a do wprowadze
nia definicji tangensa i cotangensa wybrał metodę pracy z podręcznikiem. Prze
widuje równocześnie - jako oddzielne zadanie lekcji - uczenie czytania tekstu 
matematycznego. Wybór zarówno momentu jak i materiału z myślą o takiej nauce 
można uznać za trafny. Uczniowie są już bowiem wprowadzeni w tryb określania 
funkcji trygonometrycznych. Wprowadzając nowe pojęcie tangensa kąta a 
w częściowo znanej sytuacji, nauczyciel będzie mógł jednocześnie skoncentrować 
wysiłek na lekturze tekstu, a nawet poświęcić nauce czytania nieco więcej lekcyj
nego czasu. Oto podręcznikowy tekst przeznaczony do lektury.

Definicja. Niech a będzie kątem (różnym od kąta prostego) z dobra
nym układem współrzędnych, P = (x, y) - dowolnym punktem (róż
nym od punktu O) na drugim ramieniu tego kąta. Tangensem kąta a 

nazywamy liczbę —, tzn. iloraz drugiej współrzędnej punktu P przez 
x

jego pierwszą współrzędną.



Przechodząc do analizy budowy definicji, zauważmy przede wszystkim, że ma 
ona postać definicji warunkowej. Nowy termin definiuje się „pod założeniami”. 
Są nimi tutaj warunki narzucone na kąt a: kąt ten rozważamy w dobranym ukła
dzie współrzędnych, w którym punkt P leżący na drugim ramieniu kąta (lecz nie 
w jego wierzchołku) ma współrzędne x, y, ponadto rozważany kąt nie jest kątem 
prostym. Zasadniczą część definicji stanowi krótka formuła: „Tangensem kąta a 

y
nazywamy liczbę — ”, gdzie nowym terminem jest wyrażenie „tangens kąta a”, 

a symbole x i y mają nadane im w części założeniowej znaczenie. Formuła ta została 
yponownie zapisana w postaci równości tg a = ~ występującej po właściwym tek

ście definicji. Wprowadza się tu nowy symbol oznaczający definiowane pojęcie. 
W samej definicji użyto pełnej nazwy słownej pojęcia.

Z punktu widzenia logiki napis tgajest wyrażeniem nazwowym (funkcyjnym) 
jednego argumentu a. W szkole, zarówno na poziomie podstawowym jak i śre
dnim, wprowadza się wiele symboli nazwowych. Można tu wymienić napisy: V* , 
n!, |A8|, x-y. Ostatnie dwa - oznaczające odpowiednio odległość punktów i różni
cę liczb - są wyrażeniami nazwowymi dwóch argumentów (ściślej biorąc, symbo
lami nazwowymi są znaki tg, , !, | |, - ; litery występują jako argumenty).

Tak więc - z formalnego punktu widzenia - analizowana definicja jest wyra
żeniem kształtu 0 => . Formuła 1/ będąca zasadniczą częścią definicji ma

y
w zapisie symbolicznym postać równości tg a = —. Poprzednik 0 jest koniunkcją 

złożoną z warunków dotyczących kąta a oraz punktu o współrzędnych x, y.
y

Wyrażenie tg a i równość tga= —mają sens jedynie wówczas, gdy wszystkie te 
warunki są spełnione.

Rezultaty analizy zostaną spożytkowane przez nauczyciela, choć nie każda 
uzyskana tą drogą wiadomość będzie przeznaczona wprost dla uczniów. Wyko
rzysta się je obmyślając koncepcję metodyczną, według której zorganizowana 
będzie na lekcji praca nad tekstem definicji.

Lekcję rozpoczynamy od przypomnienia pojęć sinusa i cosinusa kąta a. 
W związku z tym na tablicy pojawi się rysunek kąta ostrego w odpowiednio do
branym układzie współrzędnych. Rozważamy z uczniami punkt P = (x,y) na drugim 
ramieniu tego kąta, różny od początku układu współrzędnych. Dyskusja w klasie 

ydoprowadza do wniosku, że stosunek — nie zależy od położenia tego punktu; mo
żemy zatem punkt P wybierać dowolnie.

Teraz przechodzimy do pracy z tekstem definicji, objaśniając przedtem, że 
najbliższym celem będzie zapoznanie się z nowym pojęciem. Uczniowie czytają 
cicho definicję. Po przeczytaniu pytamy: „Co przeczytaliście?” „Nową definicję” 
- gdyż tekst opatrzono słówkiem „definicja” i dodatkowo wyróżniono kolorem dla 
podkreślenia, że wprowadza się nowe, istotne w dalszych rozważaniach pojęcie. 
Informujemy, że gdyby nawet tego słówka nie było, a tekst nie był wyróżniony 
kolorem, to i tak moglibyśmy rozpoznać, że chodzi o definicję. Znakiem rozpo 65
5 - Budowa i lektura



znawczym jest tutaj wystąpienie słówka „nazywamy”. W innych przypadkach ten 
gatunek tekstu rozpoznajemy, szukając wyrażeń typu „mówimy, że”, „równa się 
z definicji”, „określamy mianem”, „będziemy zwać” itp.

Wiemy już, że chodzi o definicję. Naturalnym krokiem jest więc pytanie, co 
zostało zdefiniowane. Nowym pojęciem jest tutaj tangens kąta a. Uczniowie piszą 
nazwę pojęcia na tablicy w pełnym brzmieniu (tak ją będziemy odczytywać) 
i w skrócie (ta postać z kolei będzie używana we wzorach matematycznych). Po
lecamy wyodrębnić zasadniczą część definicji. Interpretuje się ten fragment na ry
sunku. Uczniowie wskazują kolejno dany kąt, później współrzędne punktu P i wre
szcie charakteryzują opisowo tangens tego kąta. Jaką rolę gra pozostała, tj. po
czątkowa, część tekstu? Z ilu warunków się składa? W dyskusji nad tekstem 
ustalamy, że sformułowano w niej warunki, które gwarantują sens nowo wprowa
dzonemu pojęciu; o tangensie kąta a można mówić tylko wówczas, gdy są one 
spełnione. Ponieważ tangens kąta jest - zgodnie z wprowadzoną umową - pew
nym ilorazem, więc druga z liczb, tj. współrzędna x punktu P, musi być różna od 
zera. Zwracamy uwagę, że postulatywny (niejako „nakazowy”) charakter pierw
szej części definicji został wyrażony w jednym dość specyficznym i krótkim sło
wie „Niech...”, od którego zaczyna się tekst określenia.

W kolejnym punkcie nawiązujemy do rozważań przeprowadzonych na początku 
lekcji oraz przechodzimy do tekstu zamieszczonego w podręczniku przed defini
cją. Jaki związek z przestudiowanym określeniem mają rozważania autora podręcz
nika? Ponownie następuje dyskusja. Być może, trzeba będzie jeszcze raz prze
czytać tekst definicji, aby dostrzec sens poprzedzających ją rozważań. Gwarantu- 

y
ją one stałość ilorazu — ; w innym razie definicja nie byłaby poprawna z uwagi 

na brak jednoznaczności. Podobnie zresztą było w znanym już przypadku sinusa 
i cosinusa, co warto obecnie skonstatować.

Dokonaliśmy już analizy tekstu, wiemy, co zostało zdefiniowane. Teraz czas 
na pytanie, jak z tej definicji będziemy korzystać. Zwracamy uwagę uczniów na 
to ważne pytanie, które trzeba sobie samemu zadawać w toku lektury każego 
określenia. Aby na nie odpowiedzieć, uczniowie - znów pod wpływem sugestii 
nauczyciela - „przekładają” tekst na język czynności. Opisują więc swoimi sło
wami, jak wyznaczyć tangens danego kąta ostrego lub zerowego. Ostateczny 
rezultat takiego opisu mógłby być sprecyzowany w punktach.

Dalej następują przykłady. Czytając tekst matematyczny należy samodzielnie 
poszukiwać przykładów. Jest to podstawowy zabieg czytelniczy - informuje na
uczyciel. Tej zasady warto nie ignorować nawet wówczas, gdy autor tekstu wy
ręcza czytelnika. Uczniowie przystępują więc do prób konstruowania własnych 
przykładów ilustrujących zdefiniowane pojęcie.

Zasadnicza część pracy nad tekstem kończy się krótką syntezą i refleksją 
nauczyciela nad zastosowanym sposobem czytania tekstu. Zwraca on jeszcze raz 
uwagę na czytanie wstępne - rozpoznawcze, wyodrębnianie części definicji (przede 
wszystkim terminu definiowanego), badanie roli każdego warunku w samym 

66 określeniu i w części wprowadzającej (definicja warunkowa), przekładanie tekstu 



definicji na język czynności i wreszcie podawanie własnych przykładów ilustru
jących nowe pojęcie.

Tak szczegółowy opis krótkiego fragmentu lekcji może wydawać się zbędny; 
tutaj był jednak zamierzony. Dzięki pewnej drobiazgowości można było lepiej 
przedstawić i wyodrębnić dwie różne grupy zabiegów dydaktycznych nauczycie
la. Z jednej strony powinien on bowiem organizować czynności uczniów zmie
rzające do zrozumienia treści definicji, a z drugiej - tak komentować zastosowa
ne sposoby pracy nad tekstem, aby stało się widoczne, że będą one przydatne 
w samodzielnym czytaniu również w przyszłości. Gdyby chodziło tylko o zwykłe 
przyswojenie merytorycznych wiadomości na podstawie tekstu, gdybyśmy mieli 
więc na uwadze tylko cel poznawczy w jego wąskiej interpretacji, wówczas dys
kusja z uczniami nad tym, jak trzeba czytać tekst matematyczny, nie byłaby w za
sadzie potrzebna. Wszelkie uwagi, wtrącenia i sugestie, na czym polega aktywna 
lektura takiego tekstu i czym ona się na ogół różni od lektury książki humanistycz
nej, stałyby się w proponowanej tu formie zbędne. Chcemy jednak choć w części 
przybliżyć uczniom elementarne techniki i umiejętności czytania tekstu matema
tycznego przez świadome organizowanie ich doświadczenia w tym zakresie. Stąd 
wymienione zabiegi dydaktyczne obu rodzajów.

Szczególnego podkreślenia wymaga następujący fakt - dydaktycznie bardzo 
istotny. Według przedstawionego scenariusza lekcji sposoby czytania dyskutowa
no w toku pracy uczniów nad tekstem. Uwagi na ten temat pojawiały się sponta
nicznie, mimochodem. Nie starano się na lekcji sprecyzować do końca specjal
nych zasad ogólnych, ani też nie zaplanowano czegoś podobnego w przyszłości. 
Do poczynionych uwag będzie się powracać przy następnych okazjach. W ten 
sposób ogólne reguły czytania mogą zostać ujęte i w naturalny sposób utrwalone 
jako praktyczne umiejętności, a nie jako spisane normy. Wydaje się, że ogłosze
nie w klasie gotowego dekalogu reguł czytania tekstów matematycznych byłoby 
zabiegiem prowadzącym donikąd. Dla większości uczniów będą one niezrozumiałe, 
jeśli pojawią się autorytarnie, przed przystąpieniem do lektury. Inaczej może być 
natomiast w przypadku uczniów rzeczywiście zainteresowanych i uzdolnionych, 
którzy naprawdę chcąsię z podręcznika matematyki czegoś samodzielnie nauczyć. 
Racjonalne uwagi na temat sprawnej lektury - nawet te otrzymane z zewnątrz - 
mogą się okazać wówczas przydatne i oszczędzić wiele czasu oraz wysiłku.

Drugi przykład dotyczy materiału szkoły średniej. Rozważmy tekst dowodu 
twierdzenia o granicy sumy ciągów zbieżnych, zakładając, że ten krótki dowód 
został wybrany do wspólnej lektury i nauki czytania tekstu matematycznego w klasie 
([22], s. 235; w podręczniku wprowadzono najpierw pojęcie granicy ciągu 
w przypadku, gdy tą granicą jest liczba zero, dowodząc między innymi twierdze
nia 24 o granicy sumy takich ciągów).

Twierdzenie. Jeśli lim a„ = a i lim b„ = b, to lim (a„ + b„)= a + b. n—+°°
Dowód. Należy wykazać, że lim [(a„ + ó„)-(a + 6)] = 0. n—»•»
Mamy: (a„ + b„) - (a + b) = (a„- a) + (Z>„ - 6).
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Z założenia wynika, że lim ( a„ - a) = 0 oraz lim (ó„ - b) = 0, więc 
z twierdzenia 24 wynika, że lim [(a„ - a) + (b„ - Z>)] = 0, a to właśnie 
trzeba było wykazać.

Analizę konstrukcji tego tekstu uzupełnimy (na użytek nauczyciela) opisem 
charakterystycznych cech budowy przysługujących wielu tekstom dowodów reda
gowanych w podręcznikach szkolnych. Choć niektóre z tych cech znalazły 
w cytowanym tekście tylko częściowe odbicie, warto je ująć w analizie nieco ogól
niej, traktując rozważania paradygmatycznie.

Zwróćmy uwagę na zdanie otwierające tekst dowodu:
„Należy wykazać, że lim [(a„ + b„) - (a + 6)] = 0.”
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Jest ono przykładem istotnego komponentu występującego w budowie tekstów 
dowodów nie tylko w podręcznikach szkolnych, ale także w podręcznikach aka
demickich, monografiach matematycznych i pracach naukowych. Chodzi o wspo
mniane już wcześniej różnego rodzaju plany postępowania. Cytowane zdanie nosi 
częściowo znamiona takiego planu. Zapowiada, co należy zrobić i wytycza ogól
ny kierunek prac.

Plany w tekstach dowodów miewają różny zasięg. Są plany generalne o zasięgu 
obejmującym całe postępowanie dowodowe (za taki można uznać plan w cytowa
nym przykładzie) oraz plany częściowe - sygnalizujące zamierzenia przewidywane 
tylko w pewnej części dowodu. Luźno wypowiedziane na początku tekstu zdanie:

„Aby udowodnić twierdzenie, odbijemy kolejno figurę 
F względem odpowiednio dobranych osi symetrii”

jest przykładem planu generalnego. Całe formalnie już przedstawione rozumowa
nie zasadza się na tym pomyśle. Natomiast wyjęta z innego tekstu zapowiedź:

„Wykażemy najpierw istnienie liczby p”,

a także zdanie

„Pozostało wykazać, że nie mogą istnieć 
dwie różne liczby o tej własności”,

otwierające dalszą część tego samego dowodu, są przykładami planów częściowych. 
Obecność planu generalnego nie wyklucza planów częściowych, które mogą funk
cjonować obok niego i w pewnym sensie być z nim skorelowane. W procesie lek- 
fury - zwłaszcza tekstów dłuższych - plan może występować w dwojakiej roli: jako 
wizja przyszłych działań (na ogół w pierwszej fazie czytania) i jako komponent orga
nizujący całość oraz pomagający w porządkowaniu nagromadzonych elementów 
i w ustalaniu relacji studiowanych części do całości (w aktualnie rozpracowywanym 

gg fragmencie i podczas rekapitulacji dokonywanej przez czytelnika).



Niejednokrotnie plany buduje się przez nawiązanie do metody stosowanej 
w dowodzie. Ten redakcyjny zabieg ilustrują po wiadomienia:

„Pierwszą część dowodu przeprowadzimy nie wprost”,
„Dowód przeprowadzimy metodą indukcji matematycznej”.

Występują one jako inicjalne zdania tekstu. Każda wzmianka na temat meto
dy, o ile metoda jest czytelnikowi dobrze znana, nadaie orientację jego działaniom, 
funkcjonuje bowiem jako przewodnia idea. W cytowanym przykładzie dowodu 
twierdzenia o granicy sumy ciągów osnową planu jest natomiast definicja zbież
ności ciągu:

lim a„ = a <=> lim (n„ - a) = 0«-♦«» n—»00
wykorzystująca wprowadzone już wcześniej pojęcie ciągu zerowego.

Podczas wspólnej pracy nad tekstem przytoczonego dowodu zamierzamy - 
w dyskusji z uczniami - uwypuklić charakter wyjściowego zdania jako planu. Sta
ramy się - w tym i w podobnych przypadkach - tak organizować naukę czytania 
tekstu, aby uczniowie nie tylko zrozumieli studiowany konkretnie dowód, lecz po 
pewnym czasie także samodzielnie mogli rozpoznawać i praktycznie wyodrębniać 
plany oraz robić z nich dla siebie użytek w toku lektury.

Niektóre formy organizacyjne pracy 
z tekstem matematycznym na lekcji

Organizując naukę czytania tekstu matematycznego lub korzystając z podręcz
nika matematyki na zajęciach z uczniami mającymi już pewne doświadczenie 
w jego lekturze, nauczyciel może wybierać różne dydaktyczne warianty pracy 
z tekstem (por. [60]). Pracę można rozpoczynać od czytania cichego bądź głośne
go, wydobywając szczególne walory obu tych odmian. W pewnych przypadkach 
celowe może się okazać naprzemienne ich stosowanie w studiowaniu kolejnych 
fragmentów tego samego tekstu. Wybór dydaktycznego wariantu pracy z tekstem, 
uwzględniającego w rozmaitych proporcjach indywidualne czytanie ciche oraz 
czytanie głośne i wykorzystującego w różny sposób możliwości, jakie pojawiają 
się w każdym przypadku, należy do nauczyciela. Decyzja ta musi wszak być uza
leżniona od konkretnych warunków, tj. zespołu uczniów, poziomu umiejętności, 
jakie -wynieśli oni z poprzedniej nauki itp.

Dla przykładu przedstawimy szkicowo trzy ogólne warianty mogące stanowić 
punkt wyjścia także innych rozwiązań i pomysłów dydaktycznych. Dodajmy jed
nak, że powodzenie wielu pomysłów, szczególnie trudniejszych, zależy przede 59 



wszystkim od twórczego ich rozwinięcia w klasie, od zaangażowania uczniów 
i nauczyciela. Nawet najlepsza metoda niewiele przyniesie, jeśli zostanie zasto
sowana schematycznie i w uproszczeniu. Zarysowane tu propozycje zakładają uzu
pełnienia, twórczą inwencję i własne podejście.

Wariant 1
Praca nad tekstem rozpoczyna się na lekcji od głośnego czytania tekstu przez 

nauczyciela. Zachęca on przedtem uczniów do wzrokowego podążania jego śla
dem w tekście i uważnego wsłuchiwania się w „głosową realizację” tego tekstu 
(rozmieszczenie akcentów, zmiany tempa czytania itp.). Nie mają oni jednak 
podejmować głębszych, indywidualnych prób analizy treści, na co w tej fazie nie 
byłoby dostatecznie wiele czasu. Sam czyta tekst wolno, w uzasadnionych przy
padkach dwukrotnie, zachowując nie tylko właściwą modulację głosu, lecz przede 
wszystkim akcentując słowa i fragmenty o specjalnym znaczeniu oraz wyrażając 
odpowiednią zmianą tempa, pauzowaniem czy też nawet stosownym gestem skła
dniki sensu, związki logiczne i struktury pojęciowe, które należałoby zrekonstru
ować w procesie właściwej lektury. Wszystkie środki wyrazu pozostające do 
dyspozycji w głośnym czytaniu należy wykorzystać dla ujawnienia związków, pojęć 
i faktów istotnych dla rozumienia.

Tego rodzaju głośne czytanie ma głównie na celu zaproponowanie fonicznej 
wersji tekstu. Zawiera ona w sobie pewną informację ogólną dla uczniów, wstęp
nie ukierunkowuje do dalszej pracy nad tekstem, gdyż jego interpretacja głosowa 
i słowny „kształt” - odpowiadające merytorycznej zawartości tekstu - zostały już 
w pewnym stopniu podpowiedziane. Należy zatem sądzić, że takie wstępne osłu
chanie się uczniów może się okazać pomocne w drugiej fazie pracy nad tekstem, 
czyli w jego czytaniu cichym. Organizujemy je według scenariusza przedstawio
nego w wariancie prezentowanym poniżej bądź też w inny sposób.

Wariant 2
Według innego wariantu, obranego między innymi ze względu na charakter te

kstu, kolejność zostaje odwrócona. Pracę rozpoczynamy od cichego czytania - naj
pierw wstępnego, później nieco dokładniejszego, pozwalającego na bliższe zorien
towanie się w szczegółach. Głównym celem tego etapu jest przygotowanie się do 
właściwej pracy nad tekstem. Zakładamy więc, że uczniowie nie wszystko tutaj 
zrozumieją. W ich pracy wystąpią zapewne nieprawidłowości, z których nie za
wsze będą sobie zdawać sprawy.

Zasadniczy etap pracy nad tekstem stanowi głośne czytanie. Polega ono tutaj 
na kolejnym odczytywaniu fragmentów tekstu przez uczniów lub nauczyciela, 
wspólnym objaśnianiu wątpliwości i uzupełnianiu luk. W tej fazie uwypuklane są 
- zależnie od budowy i formy redakcyjnej studiowanego fragmentu - zasady czy
tania tekstów matematycznych.

Warto powtórzyć oraz rozwinąć postulat, który w nauce czytania tekstów 
matematycznych i w pracy z podręcznikiem organizowanej w przypadku uczniów 
nie interesujących się specjalnie matematyką powinien być traktowany jako ogól- 
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nym, które chcemy przybliżać takim uczniom, nie powinny być formułowane 
w sposób abstrakcyjny i narzucane z góry przez nauczyciela. Nie powinny też 
wyprzedzać samego czytania i tym bardziej nie mogą stanowić listy nakazów „do 
wyuczenia się”. Praktyczne sposoby czytania tekstu matematycznego i ogólne 
reguły muszą być wypracowywane wspólnie ze wszystkimi uczniami w klasie 
i pojawiać się sukcesywnie jako rezultat powtarzających się doświadczeń związa
nych z konkretnymi tekstami. Najlepiej jest, gdy uczniowie postrzegają regułę w kon
tekście swoich trudności i niewłaściwych zachowań, których można by uniknąć przy 
jej zastosowaniu. Sugestie i wskazania dotyczące sposobów pracy z tekstem podręcz
nika mają dla ucznia sens wtedy, gdy widzi on ich praktyczną użyteczność.

Pracę nad tekstem według tego wariantu kończy ponownie ciche czytanie 
przeznaczone głównie na syntezę i globalne ujęcie całości.

Wariant 3
Kolejny wariant zasadza się na wykorzystaniu metody symulacji. W pierwszej 

kolejności zakłada on czytanie ciche, mające jedynie charakter orientacyjny, po 
którym następuje główny etap pracy - czytanie głośne nauczyciela. Odczytuje on 
kolejne fragmenty, wzbogacając podręcznikowy tekst rozbudowanym komentarzem 
naśladującym wewnętrzną tj. myślową pracę nad tekstem. Komentarz powinien 
uwzględniać autentyczne zachowania czytelnika w toku lektury: stawianie sobie pytań 
i szukanie odpowiedzi na te pytania, formułowanie zastrzeżeń i wątpliwości, akcep
tacje stwierdzeń autora, wysuwanie hipotez co do faktów mających nastąpić dalej 
w tekście itp. Poszerzając ostrożnie tę propozycję, warto by się zastanowić, czy przy
gotowany i odpowiednio wyreżyserowany dydaktycznie komentarz nie mógłby 
zawierać „błędów” zbliżonych do tych, jakie zazwyczaj popełnia mniej zaawanso
wany czytelnik. Oczywiście każda sytuacja z takim „błędem” - jako sytuacja zamie
rzona - ma jakiś cel i powinna się kończyć stosowną konkluzją. Suche zaprezen
towanie jedynie samych błędów nie miałoby większego sensu metodycznego.

Dydaktyczna symulacja zachowań czytelniczych powinna z jednej strony pro
wadzić do zrozumienia przez uczniów treści, które się studiuje, a z drugiej dać 
im okazję do bezpośredniego porównania własnych zachowań w toku wcześniej
szej lektury cichej z zademonstrowanymi przez nauczyciela działaniami. Te ostat
nie mogą też być przez nich odniesione do tekstów czytanych kiedyś dawniej 
i samorzutnie formułujących się doświadczeń uczniowskich w lekturze. Przede 
wszystkim jednak symulacja dydaktyczna powinna wpływać na postawy uczniów 
w przyszłości. Naśladując ujawnione przez nauczyciela działania, mogą oni stop
niowo wzbogacać lub porządkować własne doświadczenia czytelnicze.

Naszkicowane propozycje sugerują iż zarówno czytanie głośne jak i lektura 
cicha mogą nie tylko przyjmować różne formy organizacyjne, lecz także pełnić 
rozmaite funkcje dydaktyczne.

Lektura głośna występuje na przykład w swoistej roli, gdy ją rozpoczynamy od 
jednokrotnego czytania na głos jedynie w tym celu, aby pokazać, jak dane napisy 
symboliczne oraz ich kombinacje należy odczytywać. Chodzi przy tym o czytanie 
symboli nie tylko w izolacji, lecz także w wielostronnych powiązaniach składnio
wych i semantycznych z bezpośrednim kontekstem. W początkowym okresie nie- 71



które trudności uczniów w lekturze mogą bowiem polegać na niesprawnym lub wręcz 
błędnym odczytywaniu symboli matematycznych, wadliwym postrzeganiu oraz anali
zie struktur graficznych nieobecnych w tekstach poza matematyką, nieprawidłowym 
wymawianiu nazw, przyjęciu niewłaściwej kolejności w percepcji i odczytywaniu 
złożonych napisów itp. Są to po części bariery podobne do tych, które występują 
u młodszych dzieci w toku nauki czytania w rodzimym języku, kiedy to obserwu
jemy niejednokrotnie trudności z dźwiękową „realizacją”, a więc wyartykułowaniem 
znaków pisanych, choć dziecko sprawnie czyta i przyswaja ten sam tekst cicho.

Tekst matematyczny napisany w języku słowno-symbolicznym wymaga nieraz 
percepcji i odczytywania niezupełnie zgodnego z liniowym porządkiem napisów. 
Tak więc organizacja ciągu fonicznego, który jest przy głośnym czytaniu „produ
kowany” przez czytelnika, a także ujęcie myślowe całości nie zawsze odpowia
dają w pełni kolejności wyrażeń w tekście. Aby odczytać warunek:

X] < x2 => /(xi) < /(x2), dla wszystkich x,, x2 e A, 
należy zinterpretować słownie znak implikacji jako formę ,jeśli ..., to ...” . 
Wyraz, jeśli” musi się pojawić wtedy przed wyrażeniem „Xi <x2”, mimo że spójnik 
„=>” następuje po tym wyrażeniu. Duży kwantyfikator umiejscowiono tu w koń
cowej części warunku. W bardziej złożonych i dłuższych kombinacjach napisów 
sytuacja może wymagać myślowego wyniesienia kwantyfikatora na początek. Gdy 
kwantyfikatorów jest więcej, a ponadto są wśród nich kwantyfikatory ogólne 
i egzystencjalne wyrażone w języku potocznym dopuszczającym pewną swobodę 
składni, mogą wystąpić komplikacje, jeśli każdy z nich wypadnie oddzielnie ująć 
i umieścić „na swoim miejscu”.

Propozycje do lekcji obejmujących pracę uczniów 
z podręcznikiem matematyki*0

5.4/1

Przykładowe rozwiązania i propozycje metodyczne 
dotyczące lekcji w szkole podstawowej

Planujemy lekcję otwierającą dział poświęcony trygonometrii w klasie ósmej. 
Nowy materiał w tym dziale warto poprzedzić powtórzeniem uwzględniającym 
zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania zadań. Na planowanej lekcji 
przewidujemy więc rozwiązywanie takich zadań. Ponadto zakładamy, że w jej

6) Przedstawione propozycje metodyczne zawierają opisy dwóch lekcji (w szkole podstawowej 
72 i średniej), których większe fragmenty są przeznaczone na pracę z podręcznikiem. Pierwsza propo-



ramach zostaną uwzględnione szerzej elementy nauki czytania tekstu matematycz
nego. W związku z tym ostatnim celem studiowany będzie przykład rozwiązane
go w podręczniku zadania ( por. [129], s. 80 - przykład 1). Zgodnie ze zwykłym 
porządkiem lekcji przypominamy przedtem samo twierdzenie Pitagorasa oraz 
pojęcie podziału odcinka w danym stosunku. Tekst zadania bez rysunku (nr 4.1 
w podręczniku) wyświetlamy za pomocą grafoskopu lub rozdaj emy uczniom na 
kartkach:

Długość boku kwadratu ABCD wynosi 6 cm. Punkt E dzieli przekątną 
AC w stosunku 1:2. Prowadzimy odcinek EF, prostopadły do odcinka 
AC, gdzie punkt F należy do boku AB. Obliczyć długość boków trój
kąta AEF.

Zadaniem uczniów w tej fazie pracy jest uważne przeczytanie tego tekstu 
i samodzielne sporządzenie pominiętego rysunku.

Spodziewamy się, że zachęcenie uczniów do samodzielnego wykonania rysunku 
da lepszy efekt niż polecenie przeczytania od razu oryginalnej wersji podręczni
kowej, tj. zadania wraz z gotowym rysunkiem. Próby odtwarzania przez uczniów 
rysunku, który jest zamieszczony w podręcznikowym tekście, traktujemy więc jako 
zamierzony przez nauczyciela krok mający prowadzić do głębszego zrozumienia 
tekstu. Wykonanie adekwatnego rysunku można będzie uważać za pewien wykła
dnik rozumienia tekstu zadania. Uczniowie, którzy sporządzą błędny rysunek, będą 
zobligowani do ponownego czytania i korekty wykonanej wspólnie z pozostałymi 
w klasie. Analiza błędów daje nauczycielowi okazję do formułowania krótkich uwag 
na temat sposobów lektury. Jest to pierwszy etap realizacji celu związanego z nauką 
czytania tekstu matematycznego.

W kolejnej części lekcji przystępujemy do studiowania pierwszego sposobu 
rozwiązania zadania zamieszczonego w podręczniku ([129], s. 80-81). Oto wspo
mniane rozwiązanie podręcznikowe.

Długość przekątnej AC obliczamy z twierdzenia Pitagorasa. 
Otrzymujemy: [4C| = ^\AB\2+\BC\2. ______
Ponieważ \AB\ = [BC| = 6, więc ¡AC] +62 =65/2.
Z warunków zadania wynika, że odcinek AE jest trzecią częścią od
cinka AC. Zatem

IAEI=-IACI=2a/2.
3

Ponieważ figura ABCD jest kwadratem, więc miara kąta CAB wynosi 
45°. Trójkąt AEF zatem jest trójkątem prostokątnym równoramiennym 

zycja wykracza jednak poza jedną jednostkę lekcyjną. Ostateczne propozycje powstały w związku 
z analizą rzeczywiście przeprowadzonych lekcji. Są więc wstępnie zweryfikowane (por. wstęp i spra
wozdania z lekcji zamieszczone w opracowaniu [56], a także artykuł [52]). Uwagi i spostrzeżenia 
zawarte w analizie fragmentów obu jednostek lekcyjnych mogą być wykorzystane niezależnie od tego, 
jakie podręczniki są aktualnie używane w szkole. 73



(dlaczego ?), a więc \AE\ = |£F] = 277. Długość przeciwprostokątnej 
AF możemy obliczyć również z twierdzenia Pitagorasa. Dostajemy 
IAF1= ^(277)2 + (2-T7)2 = 77+8 = 4.

Każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru - najlepiej formatu A4 - którą sygnuje 
swoim nazwiskiem. Najpierw wszyscy czytają tekst rozwiązania cicho, starając 
się zrozumieć szczegóły i całość. Następnie nauczyciel poleca uczniom przepi
sać na kartkach to rozwiązanie, z tym jednak, że podręcznikowy tekst należy do
datkowo uzupełnić. Wiadomo bowiem, iż zawiera on luki, które autor świado
mie pozostawia do wypełnienia. Chcąc tekst naprawdę zrozumieć, czytelnik po
winien rozwinąć i uzupełnić zwięzłe sformułowania autora, „rozpisać” kolejne 
ogniwa, wyjaśnić, na podstawie jakich twierdzeń wykonano poszczególne kroki 
i dlaczego wolno było z tych twierdzeń skorzystać.

Wszystkie tego rodzaju uzupełnienia, których uczniowie dokonali w myśli, 
czytając poprzednio tekst, powinni teraz - zgodnie z poleceniem - wpisać w odpo
wiednie miejsca oryginalnego tekstu, rozbudowując go i poszerzając. Wolno przy 
tym dołączać zarówno nowe zdania, jak i dokonywać „wstawek” w zdaniach 
oryginalnych. Powstały w ten sposób tekst powinien zawierać w całości tekst autora. 
Aby .odróżnić fragmenty odautorskie od dokonanych w trakcie czytania uzupeł
nień, uczniowie piszą tekst podręcznika zwykłym długopisem, a swoje komenta
rze i uzupełnienia dopisują kolorowym lub zwykłym ołówkiem.

Dla ilustracji przytoczymy oryginalne wypracowanie, w którym uzupełnienia 
pochodzące od ucznia zostały umieszczone w kwadratowych nawiasach. Wska
zuje ono na osiągnięcie pewnego poziomu zarówno w czytaniu podręcznikowego 
tekstu, jak i w redagowaniu własnych myśli.

[Przekątna AC dzieli kwadrat na dwa trójkąty przystające]. Długość prze
kątnej AC obliczymy z twierdzenia Pitagorasa. [|^C|2 = |t4S|2 + |BC|2, 
stąd] otrzymujemy \AC\ = J\AB\2 +IBCI . Ponieważ |7?C| = 6,
więc \AC\ = 7ó2 + 62 - [736+36 - 72-36] = 677. Z warunków zada
nia wynika, że odcinek AE jest trzecią częścią odcinka AC [odcinek 
AC podzieliliśmy w stosunku 1:2, a więc na trzy równe części]. Zatem

\AE\= |lACI=
3

677 =277. Ponieważ figura ABCD jest kwadra

tem, więc miara kąta CAB wynosi 45°. Zatem trójkąt AEF jest trójką
tem prostokątnym, równoramiennym [jest to trójkąt prostokątny, gdyż 
kąt AEF =90°, co wynika z treści zadania; jest to trójkąt równoramien
ny, gdyż kąty przy podstawie AF są równe (ponieważ kąt CAF ma 45°, 
kąt AEF ma 90°, a suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°, więc 
miara kąta /tFEJest równa 180°-90°-45° = 45°)], więc \AE\ = I.EFI = 
= 277. Długość przeciwprostokątnej można obliczyć również z twier
dzenia Pitagorasa. [|/łF|2 = |/1£|2 + |EF|2, \AF\2 = (2 T7)2 + (2 77)2 ].
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Dostajemy I^F] = 7(2 >/2)2 + (2-\/2)2 - [74-2 + 4-2] - 78 + 8 - 

[716] = 4. [Długości boków trójkąta AEF wynoszą: \AE\ = 272 , 

\EF\ =2y[2, = 4].

Materiał uzyskany w postaci takich wypracowań może być rozmaicie wyko
rzystywany w dalszej nauce czytania tekstu matematycznego. Już w toku pracy 
uczniów nauczyciel obserwuje sposoby uzupełniania tekstu, co pozwala mu na 
ustalenie momentów trudnych, powtarzających się błędów, nie zauważonych prze
słanek i operacji, a więc na wyrobienie sobie ogólnego poglądu na sposób zacho
wania się uczniów wobec tekstu podręcznika. Te informacje, zgromadzone ad hoc, 
wykorzysta w dyskusji z uczniami przewidywanej po zakończeniu pisemnej czę
ści pracy. Omawia się tu nie tylko błędy, pominięte i nie zanalizowane fragmenty, 
lecz także komentuje lepsze prace wybrane przez nauczyciela, przedstawia alter
natywne warianty uzupełnień i weryfikuje sformułowania. Pojawiają się przy tym 
uwagi i wskazówki, jak należy czytać tekst matematyczny.

Mając przed sobą zapisany z użyciem kolorów i uzupełniony już tekst, ucznio
wie stwierdzają że teksty matematyczne są redagowane bardzo zwięźle. Czytel
nikowi pozostaje nieraz więcej do zrobienia w toku lektury niż wydrukowano 
w kilkuwierszowym tekście. Najlepiej, jeśli patrząc na rezultat swej pracy, zau
ważą to sami. Stwierdzą oni także, iż w przypadku tekstów matematycznych nie 
może być inaczej. Nad takim tekstem trzeba więc pracować z kartką papieru i ołów
kiem w ręku. Tego rodzaju spostrzeżenia i uwagi wzbogacą doświadczenia uczniów 
w zakresie lektury. Będą też stanowić w przyszłości odpowiednią motywację tech
nik innych niż dotąd stosowane i zachowań użytecznych podczas czytania.

Nauczyciel może skończyć pracę nad zadaniem oraz zamknąć w tym momen
cie dyskusję i już do niej nie wracać (dalszą część lekcji przeznacza się na roz
wiązywanie kolejnych zadań). Jednak może też przewidywać późniejsze kontynu
owanie rozmowy. Zbiera więc prace uczniów w celu dokładnego przeanalizowa
nia ich w domu. Analiza ta zapewne dostarczy mu nowego materiału do dyskusji 
z uczniami, na którą poświęci fragment następnej lekcji. Nie będzie to - jak po
przednio - wymiana uwag organizowana ad hoc, lecz dyskusja zrealizowana we
dług koncepcji podyktowanej rezultatami pogłębionej analizy prac uczniowskich. 
Można na przykład rozpocząć lekcję od rozdania tych prac i uwypuklenia faktów 
uprzednio nie dość wyeksponowanych lub zupełnie pominiętych. Ta jej część 
mogłaby zakończyć się wyświetleniem zapisanej na folii wzorcowej wersji uzu
pełnionego tekstu.

Niektórzy uczniowie czytając tekst, przewidują wprawdzie, że w danym miej
scu dokonano skrótu, ale nie wiedzą dokładnie, jak naprawdę należy ten fragment 
uzupełnić. Mając na uwadze takie sytuacje, można by zaproponować uczniom - 
zamiast właściwego uzupełniania - jedynie zaznaczanie odpowiednich miejsc. 
Mogłoby to być wpisywanie umownych symboli - na przykład znaków zapytania 
- w miejscach wymagających rozwinięcia. Jeden z fragmentów przytoczonego 75



wcześniej wypracowania ucznia miałby przy zastosowaniu tej konwencji następu
jącą postać:

I AC\ = Vó2 + 62 = -----?------ = 6a/2.

Niektórzy uczniowie korzystają z tej możliwości. Zaznaczone luki uzupełnia 
się w toku omawiania prac i porównywania ich z egzemplarzem wzorcowym 
wybranym przez nauczyciela do wyświetlenia za pomocą grafoskopu. Dla porów
nania z cytowaną już pracą warto przytoczyć wypracowanie innego ucznia, który 
korzystał z drugiego sposobu uzupełniania. Fragmenty uzupełnione ujęte są - jak 
poprzednio - w nawiasach kwadratowych.

Długość przekątnej \AC\ obliczamy z twierdzenia Pitagorasa: \AC\ = 
= j\AB\2+\BC\2. Ponieważ |AB| = |5C| = 6, więc \AC\ = 7ó2+62 = 
=-------?-------- = 6a/Z Z warunków zadania wynika, że odcinek AE

jest trzecią częścią odcinka AC------ ?--------. Zatem |AE| = y|AC| =
=-------?------— = 2a/2. Ponieważ figura ABCD jest kwadratem, miara

kąta CAB wynosi 45°. Zatem trójkąt AEF jest trójkątem prostokątnym, 
równoramiennym —— ?------ , więc ¡AEf - |£77’| = 2 5/2. Długość

przeciwprostokątnej można obliczyć również z twierdzenia Pitagorasa 
------?------- . Dostajemy:

IAFI = V(2>/2)2 +(2>/2)2 = [74-2 + 4-2] = ^8 + 8 = [716] = 4.

Posługując się tą konwencją, nauczyciel może zdobyć nieco dokładniejsze 
informacje o sposobach czytania i rozumienia tekstu przez swoich uczniów.

Przebieg pracy nad tekstem w toku lekcji można technicznie usprawnić. 
Wybrany do czytania i uzupełniania tekst przepisujemy wcześniej, zachowując 
podwójny odstęp między wierszami, a następnie powielamy w odpowiedniej licz
bie egzemplarzy. Uczniowie nie przepisują więc na lekcji oryginalnego tekstu, lecz 
każdy na swoim arkuszu wpisuje uzupełnienia. Mogą korzystać z obu przedsta
wionych możliwości wpisując w „dymkach” bądź to własne uzupełnienia, bądź też 
znak zapytania. Rys. 10 ilustruje schematycznie takie rozwiązanie.

»-oryginalny tekst podręcznika

76 Rys. 10



Przedstawiony sposób pracy z uczniami można powielać i w różnych warian
tach metodycznych stosować co jakiś czas, znajdując odpowiednie teksty. Wybór 
materiału z podręcznika klasy ósmej nie wyklucza możliwości stosowania podob
nej metody w innych klasach.

5A2

Propozycje do lekcji w szkole średniej

Druga propozycja odnosi się do lekcji, której temat dotyczy arytmetycznych 
działań na pochodnych. Przewidujemy w jej ramach opracowanie - wraz z dowo
dem - twierdzenia o pochodnej iloczynu (twierdzenie 3.3 oraz dowód w podręcz
niku [9] na s. 42)7). Sposób realizacji tego ostatniego zamierzenia pozostaje 
w ścisłym związku z dodatkowym celem lekcji, którym jest kontynuowanie nauki 
czytania tekstu matematycznego.

Lekcja rozpoczyna się od przypomnienia wcześniej zanalizowanego przykła
du dotyczącego prędkości w chwili t0 ciała swobodnie spadającego. Następnie 
uczniowie obliczają - z definicji - pochodną funkcji y = x3 + x2. W obu przypad
kach tak kierujemy pracą uczniów, aby sformułowali hipotezę: pochodna iloczy
nu funkcji przez liczbę równa się iloczynowi pochodnej tej funkcji przez tę licz
bę, pochodna sumy dwóch funkcji zaś jest równa sumie ich pochodnych. Luźne 
sformułowania w klasie konfrontujemy dalej z pełnym brzmieniem twierdzeń 
w podręczniku.

Organizujemy zatem lekturę krótkich tekstów, które były już wstępnie formu-1 
łowane przez uczniów. Z każdym z twierdzeń wiążą oni pewne przemyślenia. 
Sytuacja czytelnicza jest tu więc inna niż wówczas, gdy uczniowie przystępują do 
czytania tekstu zupełnie nowego, rozpoczynając lekturę nie poprzedzoną takim 
przygotowaniem. Ten rodzaj lektury również warto od czasu do czasu uwzględnić. 
Może ona mieć pewne znaczenie w nauce poprawnego wyrażania myśli, a także 
motywować ukształtowaną w matematyce redakcyjną formę tekstów.

Przystępujemy teraz do lektury twierdzenia o różniczkowaniu iloczynu oraz 
czytania dowodu tego twierdzenia. Uczniowie otrzymująjednostronnie powielony 
na kartkach odpowiedni tekst podręcznika. Na odwrocie będą notować swoje uwagi 
na temat tego tekstu oraz własnej lektury. Tempo i przebieg dalszej pracy na lekcji 
regulują polecenia nauczyciela.

1° Przeczytaj twierdzenie i dowód zapisany na kartce, starając się najpierw 
pobieżnie prześledzić, jak przebiega argumentacja. Linią ciągłą podkreśl sekwen
cje tekstu, których nie rozumiesz. Jakie części możesz wyodrębnić w dowodzie?

71 Dowód w podręczniku [9] oraz cytowany i analizowany w rozdziale 4.5 niniejszej pracy dowód 
tego samego twierdzenia są zredagowane podobnie. 77



Uczniowie pracują najpierw indywidualnie, po czym następuje konfrontacja 
propozycji dotyczących wyodrębniania części dowodu. W dyskusji mogą się poja
wić różne rozwiązania. Ostatecznie wyróżnimy na przykład następujące części:

a) podana na początku równość (jako rezultat zastosowania definicji ilorazu 
różnicowego); równość ta stanowi punkt wyjścia wszystkich dalszych czynności 
w dowodzie,

b) część dotycząca przekształcania ilorazu różnicowego występującego 
w wyjściowej równości,

c) fragment, w którym pojawiają się granice wszystkich wyrażeń uzyskanych 
wcześniej w wyniku przekształceń,

d) część finalna zawierająca przejścia graniczne, w których wykorzystuje się 
założenia i wcześniej uzyskane wnioski.

W tej fazie pracy nie chodzi jeszcze o rozpracowanie szczegółów i zrozumie
nie wszystkiego do końca. Zadowoli nas, jeśli uczniowie zdobędą wstępne roze
znanie i ogólną orientację na temat sposobów i kierunków argumentacji. Powinni 
też dostrzec główne części tekstu i temu służy proponowana dyskusja.

2° Przeczytaj tekst powtórnie (weź pod uwagę jego segmentację), starając się 
wnikać w szczegóły i kontrolować przejścia dowodowe. Linią przerywaną pod
kreśl te fragmenty tekstu, których nadal nie rozumiesz.

Ta faza pracy jest przeznaczona na lekturę typu analitycznego poświęconą 
szczegółowemu studiowaniu kolejnych ogniw dowodowych. Jest to więc lektura 
innego rodzaju niż czytanie w fazie pierwszej. Na tę różnicę nawet warto uczniom 
zwrócić uwagę, kształtując w ten sposób ich postawy i właściwe formy zachowań 
wobec tekstu.

W tym czasie gdy uczniowie pracują, nauczyciel prowadzi obserwacje. Zasto
sowany sposób podkreśleń przy pierwszym i drugim czytaniu pozwala mu ustalić 
fragmenty dla uczniów trudne i w ogóle wyrobić sobie pogląd na dotychczasowy 
przebieg procesu lektury. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzysta w kolej
nym fragmencie lekcji, tj. w merytorycznej dyskusji nad tekstem, która może pro
wadzić do formułowania uwag i wskazówek na temat sposobu lektury tekstu ma
tematycznego.

3° Sformułuj główną ideę dowodu (spróbuj opowiedzieć swoimi słowami plan, 
według którego zbudowany jest dowód).

Uczniowie przeglądają ponownie tekst, tym razem z myślą o dokonaniu syn
tezy. Mogą na przykład w ten sposób przedstawić główną myśl dowodu: aby 
obliczyć granicę ilorazu różnicowego zbudowanego dla iloczynu funkcji f '\ g, 
przekształcamy iloraz w ten sposób, aby można było wykorzystać założenia 
o różniczkowalności czynników, tj. tak, aby wystąpiły w nim ilorazy różnicowe 
odpowiadające funkcjom fi g; następnie obliczamy wspomnianą granicę wyjścio
wego ilorazu różnicowego, korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach.

4° Podaj uwagi dotyczące sposobu zredagowania dowodu oraz własnego czy
tania, jakie nasunęły ci się w pracy nad tekstem.

Uczniowie zapisują na odwrocie kartki swoje spostrzeżenia i odczucia czytel- 
nicze, wskazując na przykład sekwencje trudniejsze, okoliczności sprzyjające 



rozumieniu, momenty, w których to rozumienie nastąpiło itp. Mogą też formuło
wać uwagi na temat redakcyjnej strony tekstu, przedstawiając alternatywne pro
pozycje. Do luźnego notowania takich uwag zachęcamy uczniów nie tylko w koń
cowej fazie lektury. Mogą oni to czynić od samego początku pracy nad tekstem.

Punkty 1°, 2° i 3° sugerujące następstwo czynności są tak pomyślane, aby praca 
uczniów nad tekstem prowadziła stopniowo od ogólnego rozeznania w treści 
poprzez jego strukturyzację (wydzielenie części pełniących w tekście odrębne 
funkcje) do rozpracowania szczegółów i wreszcie ujęcia globalnego całej konstruk
cji (dokonania syntezy).

Po zakończeniu pracy nauczyciel zbiera arkusze, na których uczniowie do
konali dwojakiego rodzaju podkreśleń oraz wpisali na odwrocie swoje uwagi. 
Głębsza analiza tych materiałów, dokonana już po lekcji, może dostarczyć bardzo 
interesujących oraz instruktywnych wskazówek przydatnych w opracowywaniu 
dalszych koncepcji metodycznych w ramach nauki czytania tekstu matematycz
nego. Tak więc opisany tu sposób pracy stanowi dla nauczyciela źródło infor
macji wykorzystywanych dwukrotnie: raz wprost na lekcji, kiedy obserwacja 
podkreśleń dokonywanych przez uczniów sugeruje mu właściwe kroki i podpo
wiada bieżące decyzje, drugi raz - po głębszej analizie dokonanej już po lekcji 
- kiedy zebrany materiał dostarcza inspiracji do następnych pomysłów dydak
tycznych.

Inne możliwości organizacji pracy uczniów 
z tekstem matematycznym

Naukę czytania tekstu matematycznego w jej początkowej fazie można orga
nizować wykorzystując inną koncepcję. Polega ona na konstruowaniu i wykorzy
stywaniu tzw. planów sterujących tokiem lektury. Plan sterujący jest uporządko
wanym zestawem pytań, poleceń lub sugestii mającym na ogół postać listy, którą 
dysponuje uczeń czytający tekst. Lista określająca kolejność i rodzaj działań ma 
pobudzać aktywność ucznia, inspirować i nadawać tej aktywności pożądany kie
runek, organizować do pewnego stopnia pracę czytelnika, w okresie gdy ze względu 
na brak doświadczeń w obcowaniu z tekstem matematycznym nie jest jeszcze 
w pełni zdolny do stawiania samodzielnych kroków. Plany sterujące mają więc 
z założenia charakter środka stosowanego w określonej fazie nauki czytania 
tekstów matematycznych. Z czasem plany powinny być coraz mniej potrzebne, aby 
wreszcie mogły zostać zaniechane. Taka naturalna eliminacja planu i odrzucenie 
go przez uczniów stanowi z góry zamierzony element tej koncepcji dydaktycznej. 
Tym niemniej - w indywidualnych przypadkach - plan sterujący może się okazać 
użyteczny również w późniejszym okresie. 79



Plan sterujący dostosowuje się przede wszystkim do gatunku czytanego tekstu, 
mniej zaś do jego treści. W ten sposób może on być użyteczny w podobnych 
przypadkach. Mówimy więc o planach mających wspomagać samodzielną lekturę 
definicji, twierdzeń lub dowodów, ale nie wyklucza się innych. Dla przykładu 
przytoczymy plan zaprojektowany z myślą o starszych uczniach, którym poleca 
się samodzielne studium podręcznika jako formę opracowania tematu: pochodne 
funkcji cos, tg i ctg ( [88], s. 138). Uczniowie mają przeczytać tekst, odpowie
dzieć na pytania i rozwiązać zadania podane wraz z planem. Po przeczytaniu 
następuje ustna synteza, pokazuje się ewentualne zastosowania pochodnych. Ten 
plan posiada bardzo wyspecyfikowany charakter. Cechuje go bezpośrednie odnie
sienie do treści. A oto zapowiedziany przykład.

1. Przypomnij sobie opracowany w poprzednim rozdziale temat dotyczący 
pochodnej funkcji sin.

2. Zwróć uwagę, że cos x = sin . Objaśnij ten związek.

3. Powtórz określenie funkcji złożonej.
4. Przypomnij sobie regułę różniczkowania funkcji złożonej.
5. Zastosuj - tak jak w podręczniku - tę regułę do funkcji y = sin I — I.
6. Jak obliczamy pochodną ilorazu dwóch funkcji?
7. Prześledź w szczegółach tekst prezentujący drogę prowadzącą do znalezie

nia pochodnej funkcji tg.
8. Znajdź samodzielnie pochodną funkcji ctg. Porównaj wyniki z podręczni

kiem.
9. Zwróć uwagę na obszary określoności funkcji pochodnych.
Przewidujemy, że przytoczony plan - z uwagi na jego charakter - zostanie 

uczniom z góry podany, ale plany sterujące wykorzystywane w początkowej fazie 
nauki czytania tekstu matematycznego korzystniej nieraz wypracowywać wraz 
z uczniami. Może się to odbywać stopniowo, w ramach cyklu - niekoniecznie 
kolejnych - lekcji. Na pierwszej z nich w toku wspólnej pracy nad fragmentem 
tekstu nauczyciel wraz z uczniami formułuje nasuwającą się zasadę, regułę lub 
wskazówkę, która może się okazać użyteczna w podobnych sytuacjach czytelni
czych w przyszłości. Na kolejnych lekcjach dochodzą nowe i w ten sposób po
jawia się już pełniejsza lista (por. [56], s. 46-51 oraz [99]).

Plany sterujące staramy się formułować w języku ucznia. Należy przy tym 
unikać wskazówek ogólnikowych i w związku z tym mało użytecznych, choć zbyt 
szczegółowe zasady mogą się okazać nieprzydatne w lekturze innych tekstów, na
wet w obrębie tego samego gatunku. Lepiej, gdy plan nie jest zbyt długi. Stosu
jemy go tam, gdzie okazuje się naprawdę przydatny. Nie należy więc idei - skądinąd 
wartościowej - przekształcać w sztywny schemat i ślepe, nieekonomiczne dzia
łanie. Uczniowie muszą być przekonani, że plan pomaga. Jeśli tak nie jest, nie 
należy forsować jego zastosowania.
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Niektóre sposoby i środki kontroli rozumienia 
tekstu matematycznego85 przez uczniów 

r r i

Uwagi ogólne o rozumieniu treści matematycznych

Zagadnienie rozumienia, w szczególności rozumienia treści matematycznych, 
jest złożonym problemem psychologicznym i dydaktycznym. Ze względu na tę 
złożoność wyróżnia się rozmaite aspekty rozumienia, bada różne komplementar
ne wątki i składowe tego procesu, rozważa jego „głębokość” itp. W dydaktycznej 
analizie procesu rozumienia tekstu matematycznej definicji Z. Krygowska wy
odrębnia rozumienie formalne, operatywne i strukturalne. „W pierwszym przypadku 
wystarczy dobrze dosłownie odczytać tekst i zdać sobie sprawę z tego, co i jak 
się definiuje. W drugim odczuwa się potrzebę sprawdzenia tego rozumienia przez 
skonstruowanie przykładu [...]. W trzecim przypadku i to nie wystarcza. Czytel
nik chce dokładniej - zresztą też na przykładach - przyjrzeć się strukturze zde
finiowanej w tekście.” ([67], s. 20).

W różnych dziedzinach zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio rozumie
niem można spotkać próby przypisania nieco odmiennych znaczeń terminom 
„rozumieć” i „przyswoić”, choć potocznie są one z reguły traktowane jako syno
nimy. Przyswojenie oznacza nieraz wyższy stopień opanowania (tekstu, treści 
matematycznych) niż rozumienie. Byłby on typowy na przykład dla warsztatowych 
potrzeb i profesjonalnego poziomu matematyka. Nasuwa się tu pewna analogia 
z refleksją filozoficzną P. Ricoeura [105], zgodnie z którą przyswoić, oznacza 8 

8) Problemy rozumienia analizuje się bliżej w specjalistycznych pracach (por. np.[20],[28] 
i [112]). Być może w teoretycznych rozważaniach nie zakładających - jak to czynimy tutaj - dość 
znacznych uproszczeń należałoby rozróżnić rozumienie tekstu i rozumienie treści matematycznych 
prezentowanych za pomocą tego tekstu, choć jedno i drugie jest ze sobą ściśle związane. Rozumie
nie samego tekstu można by kojarzyć wówczas z najniższym, językowym poziomem rozumienia. 
Byłby to pewien odpowiednik rozumienia formalnego (w sensie Z. Krygowskiej [67]) bądź też 
odpowiednik tzw. pierwszego poziomu rozumienia (por. [28], s. 141) lub analogon - przynajmniej 
w przypadku niektórych rodzajów tekstów - poziomu rozumienia definicyjnego (por. [20], s. 7 i 48). 
Natomiast rozumienie treści danych za pomocą tekstu mogłoby być kojarzone z procesami myślo
wymi wymagającymi wzniesienia się na wyższy szczebel poznawczy, ujęcia odległych związków 
zachodzących między pojęciami explicite występującymi w tekście a innymi pojęciami, uogólniania, 
włączania badanych problemów i pojęć w obręb szerszej teorii, wykraczania poza sam tekst 
i myślowego oddalania się od niego. Prób takiego rozróżniania nie będziemy tutaj podejmować, 
mówiąc zamiennie o rozumieniu tekstu i rozumieniu treści przez ten tekst przekazywanych. 81
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uczynić - w pełnym tego słowa znaczeniu - swoim własnym. A więc nie tylko 
wchłonąć, ale na swój sposób wzbogacić i włączyć do systemu własnych wartości 
i wiedzy.

Badania dydaktyczne wskazują, że na rozumienie twierdzenia może mieć wpływ 
jego forma gramatyczna [86]. Wyodrębnia się różne formy gramatyczne twierdzeń, 
w szczególności:

1) orzekającą,
2) warunkową,
3) warunkowo-czynnościową.
Na przykład twierdzenie Talesa wypowiadane bywa w podręcznikach szkol

nych - odpowiednio do tych form - następująco:

1. Proste równoległe odcinają na dwóch prostych odcinki odpowiednio 
proporcjonalne.

2. Jeśli dwie proste przecięte są równoległymi, to odcinki jednej pro
stej są proporcjonalne do odpowiednich odcinków drugiej.

3. Jeśli dwie proste przetniemy prostymi równoległymi, to na jednej 
otrzymamy odcinki proporcjonalne do odpowiednich odcinków na 
drugiej.

Sformułowanie warunkowo-czynnościowe może być korzystne dla uczniów 
młodszych. Celem uzyskania głębszego rozumienia zaleca się równoczesne sto
sowanie różnych form gramatycznych.

Choć każdy akt rozumienia ma z natury rzeczy charakter indywidualny, to 
jednak z praktycznego, szkolnego punktu widzenia warto odróżnić poczucie su
biektywnego rozumienia tekstu od rozumienia (w jakimś stopniu) zobiektywizo
wanego, o którym będziemy mówić, że jest rozumieniem rzeczywistym lub rozu
mieniem „naprawdę”. Jeśli czytelnik - osiągnąwszy poczucie wglądu w rozważa
ne zagadnienie oraz wewnętrzny stan charakterystycznego zapanowania nad pro
blemem - stwierdza „rozumiem”, to wówczas mówimy o rozumieniu subiektyw
nym. Chodzi tu o stwierdzenie oparte wyłącznie na wewnętrznym odczuciu, nie 
będące rezultatem zobiektywizowanego sprawdzenia, na przykład za pomocą serii 
zadań lub wystandaryzowanego testu. Rozumienie subiektywne może odpowiadać 
rzeczywistemu rozumieniu, ale nie musi tak być.

Subiektywne poczucie rozumienia jest instancją, do której chętnie się odwo
łujemy w indywidualnej pracy nad tekstem. Charakterystyczną wymowę w tym kon
tekście mają pewne obserwacje poczynione i później potwierdzone w czasie zajęć 
ze studentami. Zastosowanie na tych zajęciach metody symulacji (por. wariant 3 
przedstawiony w rozdziale 5.3) pozwoliło ujawnić, że to poczucie rozumienia może 
być bardzo złudne i że dość długo funkcjonują zakorzenione wcześniej zwyczaje 
czytania ignorujące podstawowe zasady lektury tekstu matematycznego. Po zasto
sowaniu tej metody przez prowadzącego zajęcia, studenci ze zdziwieniem stwier
dzali, że pewnych fragmentów tekstu dotąd zupełnie nie rozumieli, choć stykali 82



się z tym tekstem już nieraz. W anonimowych wypowiedziach podkreślali, że na 
przykład występującej w tekście nierówności:

d(xn+p, xn') xn+p-i) + Xn+p-i) + ••• + ¿(x„+1, x„)

(symbol d(x, y) oznacza tu odległość elementów x, y dowolnej przestrzeni zmetry- 
zowanej przez funkcję d) nie starali się do końca samodzielnie rozwikłać, „darując” 
sobie w indywidualnej lekturze ten fragment, nie skomentowany zresztą w tekście 
przez autora. Porównując własne sposoby czytania ze sposobem zademonstrowanym 
w toku symulacji niektórzy podkreślali, że dopiero symulacja uświadomiła im moż
liwość interpretacji w modelu geometrycznym i potrzebę skojarzenia danej nierów
ności z faktem, iż długość łamanej nie jest mniejsza od odległości jej końców.

Z rozumieniem subiektywnym związany jest pewien aspekt porozumiewania 
się na lekcji. Często bowiem nauczyciel pyta uczniów: „rozumiecie ?” i, uzyskawszy 
pozytywną odpowiedź, kontynuuje pracę nad wprowadzaniem nowych treści. 
W następnych krokach opiera się na założeniu, iż uczniowie faktycznie rozumieją 
poprzednie. To przypuszczenie nieraz okazuje się chybione, choć uzyskana od 
uczniów odpowiedź była w ich intencji zupełnie szczera. Istniejące pozory rozu
mienia uspokajają chwilowo uczniów i nauczyciela, ale w przyszłości mogą być 
źródłem poważnych błędów i wypaczeń, w tym także w zakresie czytania tekstu 
matematycznego.

Rozpoczynając w klasie pracę z książką matematyczną należy pamiętać, że 
uczeń nie wie a priori, na czym polega rozumienie tekstu matematycznego (de
finicji, twierdzenia, kontrprzykładu dowodu itp.). Często jest to tylko formalne 
zapamiętanie lub też rozumienie słów, a nawet zdań - ale nie rozumienie całego 
tekstu. Uczeń początkowo nie jest zorientowany, jakie czynności należy wykonać 
i do czego dojść, aby można było mówić o faktycznym rozumieniu tekstu.

Rzeczywiste rozumienie tekstu, jako proces i jako akt wewnętrzny, może zostać 
stwierdzone jedynie pośrednio - za pomocą czynności sprawdzających, które 
wykonuje czytelnik. Rozumienie musi więc być wyrażone w jakiejś czynności 
nowej. Czynności te powinny odzwierciedlać przebieg i rezultaty rozumienia 
w sposób możliwie obiektywny. Mają one jednak w stosunku do samego rozumienia 
charakter wtórny, co znacznie komplikuje sprawę. Ponadto rozumienie może być 
zadowalające, ale jego odzwierciedlenie przez czytelnika w operacjach sprawdza
jących nie jest udolne i w związku z tym niezupełnie odpowiada faktycznemu 
poziomowi przyswojenia treści. Na ocenę rozumienia ma oczywiście także wpływ 
interpretacja wyników operacji sprawdzających dokonana przez osobę kontrolu
jącą. Już choćby z tego, daleko niekompletnego zestawienia, widać, jak złożonym 
procesem jest kontrola i ocena rozumienia tekstu matematycznego. Na ten stan 
rzeczy nakładają się jeszcze komplikacje dotyczące poziomów rozumienia. Zaga
dnienie to nie uzyskało - jak dotąd - powszechnie akceptowanego naświetlenia. 
Gdy idzie o naukę czytania w języku rodzimym, E. Malmquist uważa na przy
kład, że „istnieje wiele poziomów rozumienia czytanego tekstu [...]. Większość 
specjalistów od spraw czytania jest obecnie zgodna co do konieczności uzupeł
nienia terminu rozumienie czytanego tekstu bardziej zróżnicowanym określeniem. 83
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Często mówi się o hierarchicznych stopniach czytania, na przykład rozumienie do
słowne, interpretacja oraz czytanie krytyczne.” ([77], s. 24).

Wybrane sposoby kontroli rozumienia tekstu matematycznego 
przez uczniów

Niezależnie od złożoności zagadnienia rozumienia pojawia się pytanie o spo
soby kontroli rozumienia tekstu przydatne w praktyce szkolnej.

Metody kontroli rozumienia tekstu można z grubsza podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowią metody jednoczesne, tj. takie, przy których sprawdzanie 
odbywa się w trakcie samego czytania. O poziomie rozumienia wnosimy na 
podstawie analizy reakcji odbiorcy tekstu zachodzących w procesie czytania oraz 
innych danych o tym procesie, które mogą być dostępne. Obmyślając takie me
tody, planuje się równocześnie sposoby wywoływania lub prowokowania owych 
reakcji. Są to metody, które na ogół w różnym stopniu zakłócają proces czytania. 
Do drugiej grupy zaliczamy metody wykorzystujące odstęp czasowy. Sprawdza
nie odbywa się po zakończeniu czytania: albo bezpośrednio, albo z zachowaniem 
pewnego dystansu czasowego.

W procesie kontroli rozumienia należałoby mieć dodatkowo na uwadze deter
minanty tego rozumienia. Uwarunkowane jest ono przez czynniki trzech rodza
jów: (a) zależne od podmiotu (wiek ucznia, doświadczenie czytelnicze, poziom 
wiedzy ogólnej), (b) tkwiące w przedmiocie rozumienia, tj. w tekście (stopień 
trudności, cechy językowe) oraz (c) związane z sytuacją rozumienia (czytanie głośne 
lub ciche, istotne ze względów psychologicznych okoliczności sprawdzania - np. 
kontrola i ocena w czasie egzaminu itp.). W praktyce nieraz stosuje się w tym 
samym sprawdzaniu zarówno elementy metody jednoczesnej, jak i metody odstę
pu czasowego. Naszkicujemy kilka propozycji.

Najczęściej spotykaną w praktyce metodą sprawdzania rozumienia tekstu jest 
zadawanie przez nauczyciela ad hoc szczegółowych pytań kontrolnych w toku 
czytania lub po jego zakończeniu. Przeważnie stawia się krótkie pojedyncze py
tania, oczekując zazwyczaj równie krótkich odpowiedzi. Warto pamiętać, aby py
tania nie były przypadkowe. Zaleca się ponadto obmyślanie w stosownych przy
padkach oraz zadawanie od czasu do czasu pytań nietypowych i niestandardowych. 
Popularną metodą jest również odtwarzanie tekstu, czyli dokładniejsze relacjono
wanie, w szczególności polegające na wypowiadaniu przez czytelnika własnymi 
słowami przestudiowanych treści. Metoda reprodukcji, zwłaszcza reprodukcji 
wiernej, jest niewątpliwie bardziej diagnostyczna w przypadku zapamiętywania niż 
rozumienia tekstu. Do tradycyjnych sposobów kontroli rozumienia należy również 

84 rozwiązywanie zadań na podstawie przeczytanego tekstu.



Popularność tych metod wynika poniekąd z ich prostoty. Nie powinny jednak 
być jedynymi metodami kontroli stosowanymi w klasie.

W nauce czytania tekstów matematycznych może być naśladowany i w róż
nych wersjach wykorzystywany sposób stosowany przez psychologów w badaniach 
nad rozumieniem. Od pomysłowości nauczyciela zależy, czy elementy tej metody 
zdoła on dydaktycznie zaadaptować do warunków szkolnych i spożytkować rów
nież w kontroli rozumienia tekstu przez uczniów.

• ••••••••

Rys. 11

W badaniach psychologicznych wykorzystuje się tekturową przysłonę (por. 
rys. 11, na którym rzędy kropek reprezentują wiersze studiowanego tekstu) lub 
kartkę z wyciętym okienkiem. Czytelnik przesuwa przysłonę wzdłuż wiersza, od
słaniając kolejne fragmenty do przeczytania. Na polecenie eksperymentatora lub 
samorzutnie badany zatrzymuje przysłonę i mówi, jakie skojarzenia i przewidy
wania (antycypacje) nasuwa mu dopiero co przeczytany fragment tekstu. Metoda 
antycypacji opiera się na założeniu, iż aktywna lektura wiąże się z dokonywaniem 
prób myślowego wyprzedzania bliższych - rzadziej dalszych - składników wątku 
rozwijanego w tekście.

Pojawiające się spontanicznie lub sprowokowane antycypacje mogłyby być 
wykorzystane w nauce aktywnego czytania tekstów matematycznych, zwłaszcza 
dowodów. Jeden z uczniów czyta tekst głośno, przysłaniając w naturalny sposób 
palcami ten fragment, który ma być odczytany jako następny; podobnie śledzą tekst 
pozostali uczniowie. W stosownym momencie nauczyciel przerywa lekturę i pro
wokuje uczniów do przewidywania (najczęściej bliższych kroków). Rezultaty prze
widywań omawia się, a następnie konfrontuje z oryginalnym tekstem. Jest to pe
wien sposób aktywnej nauki czytania, a zarazem określona forma bieżącej kon
troli rozumienia tekstu. Trafne antycypacje kroków, które powinny nastąpić 
w danym miejscu dowodu, są bowiem świadectwem pewnego rozumienia aktu
alnie studiowanego przejścia dowodowego.

W kontroli rozumienia wnioskowań zapisanych słownie można wykorzystać 
również metodę budowania grafu. Oto uczniowie przeczytali krótkie uzasadnienie 85 



twierdzenia, że średnia arytmetyczna dwóch różnych liczb leży między tymi licz
bami:

Dowód. Niech liczby a i b spełniają związek a < b.

Dodając obustronnie liczbę a i dzieląc przez dwa otrzymujemy, że

Druga część dowodu przebiega analogicznie.

Chcemy skontrolować, czy poszczególne ogniwa wnioskowania zostały myślo
wo wyodrębnione i zrealizowane. Celem uzyskania tej informacji polecamy 
uczniom, aby najpierw zapisali przedstawiony w całości fragment rozumowania, 
używając zamiast „prozy” wyłącznie symboli literowych i strzałek. Drugiej części 
dowodu, tylko wspomnianej w tekście słownym, uczniowie na razie nie rozwijają. 
Oczekujemy więc, że najpierw powstanie następujący niekompletny graf, a przy
najmniej główna jego część po stronie lewej.

a < b
U

a + a < a + b
4

2a < a + b
U

założenie a < b

4 
a + Z? 

a < —t— < b

Następnie prosimy uczniów o „dorobienie symetrycznej części”. Jako rezultat 
powinien się pojawić - uzupełniony przez nich - pełny graf rozumowania:

a < b
U

a + a < a + b
4

założenie

2a < a + b

a < b

a + b < b + b

a + b < 2b
U

a + b

a <
286



Tworzenie takiej repliki przeczytanego tekstu - jako środek kontroli jego 
rozumienia - może być stosowane również w przypadku definicji. Wykorzystu
jemy analogię w budowie określeń dwóch pojęć. Kontrola rozumienia opracowa
nej już definicji zasadza się na komponowaniu przez uczniów definicji nowej. Ta 
ostatnia powstaje na drodze naśladowania konstrukcji pojęciowej i językowej, 
z którą zetknęli się w wyjściowym tekście. Żądamy więc od nich nie tylko pro
stego odwzorowywania, lecz także pewnej inwencji matematycznej. Czy owa po
mysłowość będzie miała zasadnicze czy też tylko drugorzędne znaczenie zależy 
od stopnia podobieństwa obu definicji oraz innych jeszcze okoliczności.

Na przykład uczniowie przestudiowali definicję zbioru liczbowego ograniczo
nego z góry. W odpowiedniej sytuacji, której elementami są między innymi przy
kłady podawane oraz dyskutowane po przeczytaniu określenia i rysunek sugeru
jący pewne intuicje, można polecić skomponowanie bardzo podobnej definicji 
zbioru ograniczonego z dołu. Analogiczne możliwości stwarza definicja funkcji 
rosnącej (malejącej).

Sposobem kontroli rozumienia, a równocześnie formą nauki czytania tekstu 
matematycznego jest metoda pytań stawianych przez uczniów. Zalecamy uczniom 
cichą lekturę tekstu. Wszyscy czytają tekst do końca, po czym następuje drugie 
czytanie, w czasie którego mogą stawiać nauczycielowi pytania dotyczące frag
mentów budzących ich wątpliwości. Każde pytanie jest wspólnie rozważane, 
a odpowiedzi poszukują oraz wątpliwości wyjaśniają przede wszystkim uczniowie. 
Powodzenie tej metody zależy od wytworzonej atmosfery w klasie, na tyle swo
bodnej, aby nie krępowała uczniów w zadawaniu pytań.

Podobnej atmosfery zaufania wymaga metoda krytyki tekstu lub swobodnych 
wypowiedzi o tekście. Może ona skłaniać uczniów do różnych refleksji na tle 
czytanego tekstu, ujawniając tym samym nie tylko braki w rozumieniu, lecz także 
sposoby uczniowskiego czytania tekstu. Uzyskane informacje może nauczyciel 
spożytkować na bieżąco, dokonując korekty w zabiegach dydaktycznych przedtem 
zaplanowanych w ramach nauki czytania tekstu.

W przypadku niektórych tekstów może być stosowana metoda streszczania. Jest 
to podstawowa operacja na tekście w ramach nauczania przedmiotów humanistycz
nych. Jednak jako sposób kontroli rozumienia tekstu.matematycznego okazuje się 
przydatna jedynie w przypadku wybranych tekstów. Dłuższy opisowy tekst 
z podręcznika matematyki po przeczytaniu może być poprawnie streszczony przez 
uczniów i takie streszczenie jest zapewne wykładnikiem pewnego rozumienia. 
Streszczenie może mieć określony sens w przypadku dłuższych dowodów i wów
czas mogłoby polegać na ujęciu idei dowodu. Bardzo zwięźle zredagowane teksty 
twierdzeń, a tym bardziej definicje matematyczne nie poddają się streszczaniu 
w tradycyjnym sensie tego słowa. Nie oznacza to jednak, że treści w nich zawarte 
nie mogą być przez uczniów wypowiadane „swoimi słowami” i transponowane na 
inny język.

Zarówno w kontroli przeprowadzanej w czasie czytania, jak i w sprawdzaniu 
ex post, mogą być stosowane inne jeszcze metody. Wśród nich wymienimy wy
odrębnianie spójnych logicznie i stanowiących pewne całości fragmentów studio 87



wanego tekstu oraz nadawanie im tytułów, sporządzanie rysunku do tekstu, pod
pisywanie rysunku dołączonego do tekstu, wyodrębnianie fragmentu dotyczącego 
bezpośrednio wskazanego z góry zagadnienia, porównywanie czytanego tekstu 
z tekstem już znanym oraz wskazywanie na podobieństwa i różnice itp. Wymie
nione sugestie wymagają oczywiście koncepcyjnego opracowania w postaci me
todycznych zabiegów i propozycji gotowych do wykorzystania w klasie.

Żadna z metod kontroli rozumienia treści zawartych w czytanym tekście nie 
jest uniwersalna. Dlatego też za rozwiązanie optymalne uważa się na ogół stoso
wanie różnych metod i środków kontroli ze świadomością ograniczeń, jakie się 
z nimi wiążą. Jedna i ta sama metoda raz może być traktowana jako główna, innym 
razem jako pomocnicza w zespole stosowanych metod. Zależy to od różnych 
okoliczności, takich jak stopień zaawansowania uczniów, rodzaj tekstu matema
tycznego, cel i zakres kontroli - na przykład połączenie częściowej kontroli z nauką 
czytania w ramach bieżącej pracy nad tym samym tekstem itp.

r* *

O niektórych trudnościach i rodzajach błędów 
popełnianych przez uczniów 

przy czytaniu tekstów matematycznych

Doświadczenie szkolne oraz przeprowadzone badania (por. np. [127]) ujaw
niają, że w procesie lektury tekstów matematycznych występują u początkujących 
(i nie tylko) różnego rodzaju trudności, nieprawidłowości, braki w technice i błędy. 
Przez trudność w czytaniu tekstu rozumie się - jak podkreśla E. M a 1 m q u i s t - 
rozbieżność między aktualnym poziomem umiejętności czytania a poziomem 
oczekiwanym przy rzetelnym uwzględnieniu posiadanej wiedzy oraz intelektual
nych możliwości ucznia (por. [77], s. 202).

Można rozważać z jednej strony trudności, których bezpośrednia geneza tkwi 
w samym tekście, w jego budowie, konstrukcjach redakcyjnych i doborze środ
ków językowych (nieraz także w niedostatkach tekstu), a z drugiej - trudności 
leżące po stronie odbiorcy. Jedne i drugie są ze sobą ściśle powiązane. Do pierw
szej grupy zaliczamy niedostosowanie tekstu do poziomu ucznia, co może zna
leźć wyraz na przykład w używaniu przez autora zbyt długich zdań. Źródłem 
nieporozumień bywa także niezbyt fortunne używanie synonimów. Nieostrożne 
zastąpienie danego terminu wyrazem równoznacznym powoduje czasem wątpli
wości czytelnika, który może sądzić, iż tekst operuje nowym pojęciem.

Dalej wskażemy przykładowo tylko na niektóre rodzaje trudności i częściej 
pojawiające się nieprawidłowości w lekturze tekstów, koncentrując się raczej na 
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wacje rzeczywistości szkolnej, jak i przeprowadzone już specjalne badania (por. 
np. [62] i [81]). W pracy nad tekstem matematycznym uczniowie reprezentują nie
jednokrotnie charakterystyczne postawy.

(D Skupiają uwagę na kolejnych zdaniach tekstu, starając się zrozumieć każde 
oddzielnie, podczas gdy lektura bardzo często - zwłaszcza w matematycznym 
dowodzie - wymaga koncentracji przede wszystkim na inferencjach (logicznych 
powiązaniach między zdaniami). Odczytywane zdania należy postrzegać nie tylko 
jako wypowiedzi orzekające o czymś, ale jako przesłanki i wnioski pojawiające 
się w kontekście tych przesłanek.

(2) Nie „rozpisują” poszczególnych przejść i nie uzupełniają tekstowych luk. 
Starają się bez pełnej kontroli i szczegółowego wylegitymowania każdego zdania 
przyswoić tylko to, co dosłownie wydrukowano w podręczniku. Jeśli nawet uczeń 
dostrzega pozostawioną lukę w tekście, to często woli zaufać autorowi i przecho
dzi do dalszych partii. Owo - skądinąd słuszne - zaufanie do naukowego tekstu 
podręcznika, nie zawsze z dostatecznym krytycyzmem kształtowane pod wpływem 
potocznych opinii i częściowo także ugruntowane w ramach nauczania innych 
przedmiotów, może się okazać w toku lektury tekstu matematycznego niepożąda
ne, a nawet szkodliwe.

@ Nie mają pełnej świadomości metodologicznej wykorzystywania twierdzeń 
pomocniczych i założeń niezbędnych przy rozważaniu danego problemu. Bywa, 
że nie wiedzą w ogóle, na czym operacja korzystania z danego twierdzenia po
lega, jakie są jej zasadnicze etapy i jak je w rozważanym przypadku zrealizować. 
Nie zdradzają więc praktycznej znajomości ani potrzeby wykonywania w takim 
przypadku pełnego cyklu kolejnych działań: (a) sprawdzenie, że spełnione są za
łożenia pomocniczego twierdzenia, (b) zinterpretowanie tezy tego twierdzenia w 
rozważanej sytuacji, (c) oderwanie założenia i uznanie zinterpretowanej tezy za 
oddzielne zdanie prawdziwe oraz (d) dołączenie tego zdania do łańcucha wnio
sków jako pośredniego lub końcowego ogniwa.

(4) Nie starają się uchwycić głównej idei rozumowania, co wymaga z jednej 
strony przeczytania tekstu najpierw ogólnie, by można było przejść do pracy nad 
szczegółami, a z drugiej - końcowego podsumowania będącego przeglądową 
refleksją i spojrzeniem wstecz. Doświadczenie uczy, że początkujący czytelnicy 
pomijają nieraz zupełnie te ważne etapy lektury tekstu matematycznego.

(5) Wykazują brak ostrożności i koncentracji uwagi w toku czytania, które 
wymaga szczególnej czujności. Tutaj pominięcie lub nie dość klarowne przyswo
jenie nawet pozornie drobnego słówka może prowadzić do zupełnego wypaczenia 
sensu, podczas gdy podobny lapsus w opisowym tekście potocznym na ogół nie 
grozi większymi konsekwencjami, gdyż brak słowa może być łatwo wyrównany 
w odbiorze przez ogólny sens językowy komunikatu.

(6) Nie uwzględniają powrotów do przestudiowanych już partii tekstu celem 
dokonania zestawień i porównań z aktualnie czytanym fragmentem. Takie powro
ty i nawigacja po tekście umożliwiają korektę i osiągnięcie głębszego zrozumie
nia. Lektura tekstu matematycznego jest rodzajem skomplikowanej gry powiązań 
między „przeszłością” (partie już przeczytane), „teraźniejszością” (fragment aktu 89



alnie studiowany) a „przyszłością” (to, co odbiorca przewiduje na podstawie 
dotychczasowej relacji autora).

(7) Niewłaściwie wiążąsłowne fragmenty tekstu z symbolicznymi. Przejście od 
słownie zapisanej części zdania do kontynuującej myśl formuły symbolicznej, lub 
na odwrót, wymaga znajomości konstrukcji składniowych funkcjonujących w tych 
nietypowych sytuacjach, a czasem nawet własnych uzupełnień językowych „na 
styku” tych odrębnych fragmentów tekstu.

(8) Przystępują do lektury tekstu matematycznego z niewłaściwym nastawie
niem, a nawet nieraz uprzedzeniem, które może być częściowo wynikiem wcze
śniejszego nauczania i doznanych niepowodzeń w czytaniu takiego tekstu. Bez
pośrednim następstwem owych niepowodzeń bywają zahamowania i utrata wiary 
w siebie. Pracując z uczniami, należy starać się więc od początku eliminować 
sytuacje stresogenne mogące być źródłem negatywnych motywacji. Przeciwdzia
łamy w ten sposób nawarstwianiu się niepożądanych doświadczeń utrudniających 
później uczniom swobodny kontakt z tekstem. Psychiczny komfort ma tutaj więk
sze znaczenie niż się na ogół sądzi.

Truizmem jest stwierdzenie, że lektura tekstu matematycznego wymaga wy
siłku. Całkowicie nie ominiemy tego wymagania, tak jak w nauczaniu od wieków 
nie znaleziono „królewskiej drogi” do matematyki. Nie każdy nasz uczeń będzie 
oczywiście matematykiem, ale wszyscy powinni mieć szansę wykorzystania nie
powtarzalnej okazji rozwoju intelektu, jaką w tym jedynym okresie rozwoju mło
dego człowieka daje matematyka, w tym także nauka czytania tekstu matematycz
nego. W szkole należy przede wszystkim umożliwić uczniom osiągnięcie choćby 
drobnych sukcesów w czytaniu tekstów matematycznych, a później dołożyć sta
rań, aby te małe sukcesy stanowiły zachętę do koniecznego wysiłku oraz kształ
towania dalszych pozytywnych nastawień.

Elementem takiego pozytywnego nastawienia może być uświadomienie mło
dym czytelnikom - co powinno nastąpić dość wcześnie - że tekst matematyczny 
z reguły jest tekstem skrótowym i musi taką formę zachować. Akceptacja faktu, 
że luki nie są jakimś „złośliwym” wymysłem autora, lecz naturalnym i koniecz
nym elementem tekstu, stanowi wstępny, psychologiczny warunek powodzenia 
w dalszej lekturze. Najlepiej, jeśli tego typu obserwacje i uwagi wyjdą od samych 
uczniów w toku swobodnej dyskusji sterowanej i wykorzystanej umiejętnie 
w odpowiednim momencie przez nauczyciela; że jest to możliwe, świadczą przy
kłady z praktyki szkolnej9’. Akceptacja tekstu w jego podręcznikowej, klasycznej 
formie jest nie tylko ważnym doświadczeniem poznawczym uczniów, lecz może 
być także uważana za jeden z czynników motywujących do podjęcia - nieco 
odmiennego niż zwykle - wysiłku w toku lektury.

9) Na lekcji, której fragmenty zostały opisane w rozdziale 5.4.1, uczniowie klasy ósmej sami 
zauważyli i podnieśli problem skrótowości tekstu. W czasie dyskusji nad sposobami uzupełniania 
luk podkreślali, że taki tekst nie może być napisany „całkiem dokładnie” i szukali argumentów na 
rzecz tego stwierdzenia. Wyrazili między innymi przekonanie, że podręcznik byłby nadmiernie roz
budowany, a co ważniejsze, ów tekst czytałoby się źle (por. [56], s. 42). Znaleziono więc ważne 
motywacje do dalszej nauki czytania tekstów matematycznych. Istotne jest, że ich źródłem były 
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Z badań nad konstrukcją tekstów 
matematycznych

Uwagi wstępne

Rozdział szósty stanowi dopełnienie i rozwinięcie niektórych zagadnień roz
ważanych uprzednio. Uzupełnienia nie zakładająjednak konstruowania projektów 
o charakterze dydaktycznym i bezpośredniego wskazywania możliwych rozwiązań 
metodycznych w klasie, co starano się czynić w rozdziałach poprzednich. Sytu
acje i przykłady lekcyjne zejdą na dalszy plan, ustępując miejsca analizie samego 
tekstu (powrócimy do nich przy okazji rozważań na temat pojęcia zmiennej).

Badania zmierzające do wypracowania racjonalnych koncepcji pracy z te
kstem matematycznym, niezależnie od tego, o jaki poziom kształcenia chodzi, 
mogą iść w dwóch głównych kierunkach. Z jednej strony należy badać prze
bieg procesu lektury in vivo, obserwując sposoby zachowań osób zarówno po
czątkujących jak i zaawansowanych, a z drugiej analizować samą materię ma
tematyczną, tj. badać konstrukcję matematycznego tekstu i dopiero na tej 
podstawie formułować oraz postulować określone wskazania dotyczące lektu
ry i nauki czytania takich tekstów.

Rozważania tego rozdziału są zasadniczo zgodne z ostatnim z wyszczególnio
nych kierunków. Zostaną tu wykorzystane fragmenty szerszych badań nad konstruk- 
cją tekstu dowodu. Spożytkowane będą więc częściowo badania i wyniki zapre 91



zentowane między innymi w pracach [48],[53] i [54], a także późniejsze materiały 
będące rezultatem kontynuacji problematyki podjętej w cytowanych pracach.

Przedmiotem wymienionych badań były teksty dowodów redagowane 
w podręcznikach akademickich i monografiach matematycznych. Zanalizowano kil
kaset tekstów w języku polskim, a także - w mniejszej liczbie - teksty w języku 
niemieckim i rosyjskim. Chodziło o wykrycie, obiektywne zbadanie i opis wypra
cowanych w tradycji matematycznej charakterystycznych dla tego gatunku tekstu 
prawidłowości budowy, technik prezentacji, sposobów kierowania pracą czytelni
ka, typowych zabiegów i konstrukcji, stosowanych rozwiązań redakcyjnych oraz 
metod pedagogicznego przekazu informacji matematycznej.

Celem badań było więc ujawnienie oraz charakterystyka tych komponentów 
i mechanizmów konstrukcji klasycznego tekstu dowodu, które mogą determino
wać przebieg lektury, tak czy inaczej kształtować procesy recepcji matematycz
nych treści. Chodziło przeto o dotarcie do tego, co stosowane jest mistrzowsko, 
lecz być może nieraz nieświadomie, bo w tych zabiegach redakcyjnych - uświa
domionych lub nie - można wykryć rzeczy bardzo wartościowe z punktu widze
nia ich upowszechnienia. Postępując tak,odwołujemy się do autentycznego źródła, 
jakim są teksty redagowane przez zawodowych matematyków. Wartość tych te
kstów - między innymi jako pewnego źródła dydaktycznych pomysłów - tym bar
dziej wzrasta, jeśli zauważymy, że część klasycznych dowodów twierdzeń to nie 
wytwór pracy jednego autora, lecz rezultat zbiorowego doświadczenia wielu 
pokoleń matematyków. Dowody te i ich współczesne formy redakcyjne powstały 
w wyniku kolejnych ulepszeń i wielokrotnych aproksymacji. W dzisiejszym kształ
cie są powszechnie aprobowane w świecie matematycznym.

Choć wspomniane badania dotyczą dowodów adresowanych do poziomu stu
diów wyższych, to jednak wiele prawidłowości budowy tekstu matematycznego 
w nich wykrytych ma charakter uniwersalny. Odnoszą się one wprost lub częścio
wo także do podręczników i tekstów szkolnych.

Strukturyzacja i segmentacja 
tekstu matematycznego

Podręcznika lub monografii matematycznej na ogół nie czyta się w sposób 
ciągły, tak jak powieści. Czytanie postępuje raczej etapami. Oznacza to, że z ca
łego tekstu czytelnik wyodrębnia kolejne części, które następnie studiuje. Tak stara 
się przyswoić - zazwyczaj w określonym porządku - definicje, dowody oraz inne 
fragmenty szerszego tekstu, traktując je jako etapowe całości. Są to bowiem 
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podczas czytania odbywa się bardzo często na podstawie zewnętrznych cech 
samego tekstu, gdyż autor z reguły dba o to, aby wkomponować w tekst odpo
wiednie sygnały.

Znaczenie wydzielania fragmentów w szerszym tekście możemy dostrzec 
wyraźniej, gdy autor nie stosuje wspomnianych sygnałów i tym samym pozosta
wia samemu czytelnikowi zadanie pełnego rozpoznania i wyodrębnienia odmien
nych metodologicznie części. Obserwacje wskazują na przykład, że uczniowie nie 
zawsze potrafią rozstrzygnąć przy pierwszym czytaniu, a nawet następnych, czy 
trudny dla nich dowód został już zakończony, czy też dalsze, nie oddzielone od 
poprzednich rozważania także jeszcze do niego należą. Dotyczy to zresztą nie tylko 
uczniów. Autorzy pracy [30] podkreślają, że jeśli czytelnik ma kłopoty ze zrozu
mieniem dowodu, to przy konsekwentnym oznakowaniu może przynajmniej okre
ślić miejsce, gdzie dowód się kończy, aby następnie powtórzyć czytanie do wia
domego już miejsca.

W utworach literackich pewne łatwo widoczne oznaki finalizowania się akcji 
(mieszczące się w planie treści, a nie w typograficznej warstwie tekstu) wskazują 
na zbliżające się zakończenie. Najczęściej więc nie potrzeba tu specjalnego sy
gnału końca. Ale i tutaj nieraz stosuje się zależnie od potrzeby, stylu i zamierzeń 
autora różne środki. Jednym z nich jest na przykład wielokropek jako tzw. zakoń
czenie otwarte mające prowokować czytelnika do skomponowania dalszej części 
lub poczynienia własnych refleksji na tle przeczytanego fragmentu.

W przypadku tekstu dowodu studiowanego przez mało doświadczonych odbior
ców jest inaczej, zwłaszcza jeśli nie zawiera on specjalnych sygnałów końca. 
Identyfikacja momentu zakończenia dowodu oparta wyłącznie na analizie treści 
może nastąpić dopiero po zrozumieniu - choć niekoniecznie od razu dogłębnym 
- całej procedury dowodowej. Jedna z ogólnojęzykowych tez głosi, że im bardziej 
hermetyczny jest tekst, tym więcej skonwencjonalizowane są (powinny być) for
muły początku i końca. Uwaga ta może być również odniesiona do tekstu dowo
du. Przypadek ten wydaje się potwierdzać jej zasadność.

Wydzielenie tekstu jako „lokalnej” całości ma duże znaczenie w toku lek
tury. Każdy więc zabieg autora, mogący w tym pomóc, jest krokiem pożądanym. 
Może bowiem zostać rozpoznany jako sygnał, instrukcja koherencyjna dla czy
telnika nakazująca podjęcie starań zmierzających do całościowego ujęcia wyo
drębnionego odautorskim zabiegiem fragmentu. Jeśli ńawet przy pierwszym 
czytaniu zrekonstruowany z trudem wątek znika i wszystko „rozsypuje się”, to 
odpowiednie sygnały granic tekstu nakazują ponowne czytanie, gdyż ma on 
stanowić całość. Tak więc owe sygnały granicy mogą zasadniczo wpływać na 
przebieg procesu lektury.

Sygnały granicy służą nie tylko do wyodrębniania „lokalnych” całości prze
znaczonych do studiowania, lecz są także stosowane w obrębie już wydzielonych 
części; tak bywa na przykład w tekście dowodu. Wszystkie komponenty tekstu słu
żące jego wyodrębnieniu z większej całości lub też wydzielaniu jego części noszą 
wspólną nazwę delimitatorów. 93



Rozważania związane z wydzielaniem tekstu i jego podziałem na części za 
pomocą stosownych środków pojawiają się w ogólnej teorii tekstu (jako dziedzi
ny językoznawstwa). W odniesieniu do tekstów matematycznych redagowanych 
na użytek pedagogicznego przekazu mają przede wszystkim istotny sens dydak
tyczny.

Środki delimitacji stosowane w tekstach matematycznych można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy: środki graficzno-typograficzne i środki językowe (leksy
kalne). Do pierwszej grupy należą między innymi: znak =>: (bądź <=: ) jako sygnał 
zapowiadający początek dowodu odpowiedniej implikacji, skrót a.a. (ad absurdum) 
będący wyznacznikiem początku dowodu nie wprost, znak ■ (bądź też skrót 
c.b.d.o.) zamykający postępowanie dowodowe, wcięcie wiersza (czasem, choć rzad
ko, stosuje się zróżnicowany stopień głębokości), zmiana kroju czcionki itp.

W roli mechanizmu delimitacji występuje nieraz także opozycja form języko
wych i gramatycznych. Wybrany fragment, którego zakończenie powinno być - 
zgodnie z koncepcją autora - widoczne, redaguje się na przykład w formie bez
osobowej, aby w części bezpośrednio po nim następującej użyć liczby mnogiej 
i zastosować konsekwentnie formę gramatyczną „my”, wyrażającą również zachętę 
do wspólnego (z autorem) działania. Z wykorzystaniem opozycji językowej mamy 
do czynienia na przykład wtedy, gdy jeden z fragmentów uzyskuje przedstawienie 
formalno-symboliczne, podczas gdy drugi, dla kontrastu, celowo jest zredagowa
ny w języku naturalnym. Zmiana sposobu aktywizacji czytelnika lub jakakolwiek 
opozycja form językowych może być pośrednio odczytana przez odbiorcę jako 
przejście do kolejnego etapu rozumowania. Jeśli tak jest, to wspomniany tu za
bieg będąc zamierzonym chwytem redakcyjnym spełni swoją funkcję.

Środki drugiej grupy są bardziej zróżnicowane. Należą tutaj różnego rodzaju 
bezpośrednie powiadomienia słowne, na przykład „Dowód rozpoczniemy od uwagi, 
że ...”. Innym przykładem są pojedyncze wyrazy otwierające zdania lub będące 
równoważnikami zdań: „Mamy”, „Istotnie”, „Sprzeczność” itp. Wiele z nich ma 
postać hasłową i funkcjonuje zwyczajowo jako skróty. Formy te, choć występują 
w zasobie leksykalnym codziennego języka, nabrały specyficznego i umownego 
sensu w tekstach dowodów matematycznych; występują z tym specyficznym na
lotem w znaczeniach nieco odbiegających czasem od potocznego użycia. Takie 
nietypowe (z punktu widzenia języka potocznego) wystąpienie słówka „Mamy” 
można niejednokrotnie zaobserwować, gdy jako pojedyncze słowo otwiera ono tekst 
dowodu, na który składa się jeszcze tylko następujący po nim bezpośrednio, gotowy 
oraz dość nieraz skomplikowany i rozbudowany wzór. Wprost po wzorze zada
nym do samodzielnego rozwikłania czytelnik napotyka sygnał końca dowodu: 
c.b.d.o.

Nie należy sądzić, że sygnały rozczłonkowania tekstu na części leżą wszystkie 
„na powierzchni” i są od razu bezpośrednio widoczne. Segmentacja nie sprowa
dza się też do najprymitywniejszych zabiegów, takich jak na przykład podział na 
części przez zwykłą numerację bądź włączanie do tekstu specjalnych zdań mówią
cych o tym podziale (segmentacja bezpośrednia, dokonana opisowo). Bardzo często 
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dowany, że nośnikami owych sygnałów są wyrażenia o referencji przedmiotowej, 
ale równocześnie celowo nacechowane informacją o granicy jakiejś części tekstu. 
Delimitatory są nieraz bardzo subtelnie, wręcz misternie wmontowane w skróto
wy tekst dowodu bądź inny tekst matematyczny.

Analiza materiałów źródłowych pokazuje, że niektóre wyrażenia w tekście 
matematycznym, zwłaszcza w tekście dowodu, pełnią więcej funkcji. Obok pod
stawowej roli nośnika konkretnych treści o charakterze stricte matematycznym 
przekazują też dodatkowo inne informacje, stając się źródłem orientacji dla odbior
cy. Mogą odgrywać wspomnianą już rolę delimitacyjną w redakcyjnej strukturze 
tekstu, ale także sugerować kierunki samodzielnych poszukiwań i koniecznych uzu
pełnień pozostawionych czytelnikowi. W tym ostatnim przypadku spełniają okre
ślone funkcje heurystyczne. Wielofunkcyjność wyrażeń w tekście matematycznym 
to jedna z podstawowych cech tego tekstu mająca zapewne istotne znaczenie 
w przebiegu procesu lektury.

Niejednokrotnie w tekstach dowodów mamy do czynienia z tzw. wiązką de- 
limitatorów. Nazywamy tak dwa lub więcej wyznaczników granicy usytuowanych 
w tym samym miejscu tekstu. Ich role są wówczas zróżnicowane. Ale tylko nie
liczne delimitatory wiązki funkcjonująna zasadach wyraźnie skodyfikowanych. Jest 
tak na przykład wówczas, gdy autor przyjmuje explicite umowy dotyczące specjal
nych symboli używanych w jego tekście bądź też bezpośrednio określa stosowane 
przez siebie sposoby wyrażania treści. Inne reguły budowy tekstów są tylko po- 
czuciowo dane i w konsekwencji pozostałe delimitatory wiązki włącza się do tekstu 
na niepisanych zasadach. Takie zasady czytelnik poznaje bądź to na drodze in
dywidualnego doświadczenia, a więc dłuższego obcowania z tekstami matematycz
nymi, bądź też w wyniku bezpośredniego instruktażu na temat sposobów lektury.

Różne delimitatory wiązki sygnalizują nieraz różne części tekstu. Oznacza to 
konieczność uświadomienia sobie ich hierarchii; Rozszyfrowując a priori ten 
porządek, czytelnik zdobywa na ogół pewną wizję organizacji tekstu lub jego 
fragmentu, nad którym niebawem rozpocznie właściwą pracę. Bywa jednak, że 
różne delimitatory odnoszą się do tej samej części tekstu. Niezależnie od tego, że 
mogą się wzajemnie wzmacniać, mają wówczas na ogół zróżnicowaną zawartość 
informacyjną. Zilustrujemy te ogólne rezultaty analizy i uwagi przykładem, mając 
na względzie fakt, że każdy konkretny przypadek ma również swoją specyfikę. Oto 
tekst zapożyczony z monografii [80] (s. 66).

Twierdzenie. X c R; (X — zbiór wypukły) <=> (X jest spójny).
Dowód. => (a.a.): Załóżmy, że X nie jest spójny; więc rozpada się 
na sumę X\ u X2 niepustych i nie przecinających się zbiorów otwar
tych w X. Weżmy a e X\, b & X2 i niech a < b. Niech

X; ■■= {x e X,: x < b}.

Zbiór ten ma kres górny c = sup X[, a < c < b.
Jeśli c g. X\, to c < b\ wtedy ponieważ każdy x spełniający a < x < b 
należy do X oraz ponieważ X} jest otwarty w X, istnieje odcinek 95



[c, c+e[ zawarty w Xi oraz w [a, ¿]. To jest jednak sprzeczne z de
finicją kresu górnego.

Jeśli cg X2, to a < c\ wtedy ponieważ każdy x 6 [a, ó] należy 
<b X oraz ponieważ X2 jest otwarty w X, istnieje odcinek 
]c-e, c] c X2 oraz zawarty w [a, b], co również jest sprzeczne z de
finicją kresu, czyli ci oraz c i X2, więc ci X, zatem X nie jest 
wypukły. Sprzeczność.
<=: Niech zbiór Xnie będzie wypukły; zatem istnieją punkty a, be X 
oraza<c< b takie, że c £ X. Weźmy odwzorowanie tożsamościowe 
f (x) = x, które - jak wiadomo - jest ciągłe. Jak wiemy, f przybiera 
wszystkie wartości pośrednie, w tym także i wartość c. Sprzeczność. ■

Na samym początku tekstu dostrzegamy wiązkę delimitatorów liczącą pięć 
elementów: hasło „Dowód”, wcięcie wiersza, znaki =>: i a.a. oraz występujący 
w roli formuły inicjalnej (wskaźnika początku) zwrot „Załóżmy, że ...” . Pierwszy 
i ostatni mają charakter leksykalny, pozostałe zaliczamy do grupy wyznaczników 
graficzno-typograficznych. Wcięcie wiersza i hasło „Dowód” odnoszą się do całego 
tekstu, wydzielając tę całość z „tła” zadrukowanej strony. Zjawiska te można gra
ficznie zobrazować i podkreślić posługując się następującym schematycznym przed
stawieniem tekstu:

Dowód. => (a.a.): Załóżmy, że X nie jest spójny ..............................

..................................................................X nie jest wypukły. Sprzeczność.

Pozostałe trzy delimitatory sygnalizują rozpoczęcie jednej z dwóch głównych 
części dowodu i tym samym znajdują się w hierarchii całej wiązki o stopień niżej. 
Ponadto każdy z nich jest nośnikiem dodatkowych informacji o nieco innym 
charakterze. Te informacje są ściśle powiązane, gdyż służą temu samemu celowi. 
Czytelnik dowiaduje się więc, jaką przyjęto metodę dowodu, otrzymuje pewne 
sugestie dotyczące konstrukcji tekstu, a przede wszystkim zdobywa informację 
stricte merytoryczną: zostaje powiadomiony o treści założenia przyjętego dla celów 
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Pomijając dalszą szczegółową analizę, zauważmy jedynie, że cytowany tekst 
poza opisaną wiązką zawiera kolejne delimitatory odpowiedzialne za jego segmen
tację. Należą tu znaki <=:, ■ oraz delimitatory, które nie zostały uwzględnione 
w przedstawionym schemacie graficznym. Są to śródakapity, wcięcia odpowiednich 
wierszy, dodatkowe założenia otwierające poszczególne części oraz wspomniany 
już krótki sygnał końca „Sprzeczność” występujący powtórnie w końcowej części 
tekstu.

Segmentacja tekstu matematycznego jest jednym z głównych środków, za 
pomocą których autor przekazuje informacje oraz kieruje pracą czytelnika. Ana
liza pokazuje, że w tekstach matematycznych - zwłaszcza w tekstach dowodów 
- wypracowane zostały własne, specyficzne dla gatunku techniki i środki służące 
uwypuklaniu części i specjalnych fragmentów tekstu, w szczególności sygnalizo
waniu granic. Są to środki, techniki oraz komponenty rzadziej spotykane lub nie 
występujące wcale w tekstach niematematycznych.

Jednym z takich typowych zabiegów redakcyjnych jest budowanie tzw. ramy 
delimitacyjnej. Polega on na „wycięciu” z tekstu określonego fragmentu za po
mocą dwóch wyznaczników granicy: delimitatora początku, zwanego nieraz 
w ogólnojęzykowych rozważaniach formułą incipitową, oraz delimitatora końca, 
czyli formuły finalnej. Zabieg ten służy zasygnalizowaniu takich fragmentów, które 
w koncepcji redakcyjnej autora powinny być - czy to z powodów matematycz
nych czy też heurystycznych - dostrzegane na tle całej konstrukcji w trakcie lektury.

Segmentacja tekstu matematycznego nie jest jedynie zjawiskiem stylistycznym, 
choć w tekstach humanistycznych bywa przede wszystkim tak pojmowana. Poję
cia ramy delimitacyjnej i delimitatora mają w przypadku tekstów matematycznych 
bezpośredni związek z konstrukcjami i procedurami logicznymi. Segmentacja te
kstu prezentującego argumentację z reguły uwypukla matematyczną budowę 
dowodu.

Komponenty językowe i pozawerbalne odpowiedzialne za segmentację nie 
zawsze mogą być wydzielone z tekstu mechanicznie „za pomocą nożyczek”, są 
bowiem często efektem zabiegów realizowanych bezpośrednio środkami języka 
naturalnego, który w przeciwieństwie do języków sztucznych posiada wprost 
nieograniczone możliwości wyrazu, co jest związane z pewną swobodą jego reguł 
syntaktycznych i chwiejnością reguł znaczeniowych.

Segmentacja tekstu dowodu może służyć w toku lektury jako nośnik informa
cji zarówno ściśle merytorycznej, jak i pozamatematycznej. W tekstach matema
tycznych występują jednak także inne - jak wolno sądzić - ważne dla czytelnika 
źródła informacji. Funkcjonują one obok zwykłego przekazu słownego i symbo
licznego jako systemy wspierające ów werbalno-symboliczny kanał w aktach ko
munikacji. Wszystkie komponenty tekstu będące nośnikami informacji tworzą 
zatem wielowarstwowy język, w którym werbalny akt komunikacji jest wprawdzie 
podstawowym, lecz wcale nie jedynym rodzajem i sposobem przekazu. Proces 
komunikacji w tekście matematycznym jest więc procesem wielokanałowym. Jedne 
kanały podporządkowane są wzmacnianiu informacji słownej, inne przekazują 
dodatkowe informacje dotyczące meritum, jeszcze inne służą transmisji sygnałów 97
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mających w danym momencie inspirować odpowiednie zachowania i aktywności 
czytelnika.

Rolę jednego z tych mediów komunikacji może odgrywać architektura strony 
druku, a więc sposób jej „zagospodarowania” tekstem. W niektórych przypadkach 
wybór graficzno-typograficznej formy tekstu lub jego fragmentu miewa określoną 
wymowę. Ta forma może funkcjonować jako samodzielny przekaźnik bądź też tylko 
wspierać inne nośniki informacji. Przykładem zabiegu, który można tu przytoczyć, 
jest zapis głównego fragmentu dowodu twierdzenia o nieprzeliczalności zbioru liczb 
rzeczywistych z przedziału (0,1) w postaci następującej „tablicy” (ciąg symboli 
po prawej stronie znaku równości w z-tym wierszu tabeli oznacza dziesiętny zapis 
liczby rzeczywistej x„ w którym symbol aj oznacza /-tą cyfrę po przecinku, przy 
czym x, należy do wymienionego przedziału):

Xj = 0, aii a12 ai3 al4 . . .
\

x2 — 0, a2i a22 a23 a24 . . .

x3 = 0, a31 a32 a33 a34 . . .

x4 = 0, a41 a42 a43 a44 . . .

Tablica z zaznaczoną przekątną nabiera cech geometrycznych. Ta forma pre
zentacji, będąca konsekwencją wyboru przekątniowej metody dowodu, została 
podporządkowana potrzebom przekazu. Wystarczy jedno spojrzenie, aby dostrzec 
ideę konstrukcji liczby należącej do przedziału (0,1) i różnej od wszystkich 
wypisanych w tabelce oraz dokonać syntezy, tj. objąć całe rozumowanie Jednym 
chwytem myśli”. Bierzemy bowiem liczbę, której j-ta cyfra po przecinku jest różna 
od cyfry ajj leżącej na przekątnej.

Analiza materiałów źródłowych ujawnia istotne cechy matematycznych tekstów 
w zakresie ich strukturyzacji i segmentacji. Warto je na koniec ująć i sformuło
wać syntetycznie (mając oczywiście świadomość, że istnieją teksty matematycz
ne, którym pewne spośród wymienionych cech nie przysługują). Tak więc tekst 
matematyczny cechuje:

• konwencjonalność środków delimitacji,
• intensywna segmentacja (zwłaszcza w przypadku tekstu dowodu),
• ścisły związek segmentacji ze strukturą logiczną dowodu,
• wykorzystanie strukturyzacji jako medium komunikacji,
• wykorzystanie segmentacji jako środka kierowania pracą czytelnika,
• występowanie niektórych wyznaczników granic implicite.
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Obszary założeniowe w tekstach dowodów

Stosowanym na co dzień w praktyce matematycznej sposobem dowodzenia 
twierdzeń mających postać implikacji jest przyjęcie - jako punktu wyjścia - 
warunków wyszczególnionych w poprzedniku i wyciąganie z nich wniosków na 
podstawie praw i reguł logiki. W naukowym języku mówi się, że warunki te 
suponujemy, potocznie - że je uznajemy za prawdziwe. Dowód jest zakończony, 
jeśli ostatnim ogniwem łańcucha kolejnych inferencji okaże się następnik dowo
dzonej implikacji, tzn. teza twierdzenia. Często jednak już w czasie dowodzenia 
przyjmuje się dodatkowe warunki, traktując je jako założenia chwilowe, postulo
wane dla osiągnięcia jakiegoś lokalnego celu. Obowiązują one bowiem jedynie 
w wydzielonych partiach dowodu. W ten sposób rozróżnia się dwa rodzaje zało
żeń wykorzystywanych w rozumowaniu: założenia twierdzenia i przyjęte tylko po
mocniczo założenia dodatkowe.

Ten sposób postępowania stosowali już starożytni, ale dopiero w czasach 
najnowszych został on skodyfikowany w logice matematycznej i opracowany 
w postaci tzw. systemów założeniowych (supozycyjnych). Stanowią one formali
zację zwykłych metod stosowanych spontanicznie w matematyce i poza nią. Tym 
też okolicznościom zawdzięczają swoją nazwę dedukcji naturalnej. Metoda deduk
cji naturalnej stanowi w logice rozwiązanie alternatywne w stosunku do pojęcia 
dowodu i metody aksjomatycznej, opracowanych przez D. H i 1 b e r t a i jego kon
tynuatorów. Pierwsze systemy założeniowe zostały zbudowane w latach trzydzie
stych naszego stulecia przez S. Jaśkowskiego [40] i G. Gentzena.

Chcąc w dalszej analizie tekstów dowodów redagowanych w praktyce częścio
wo wykorzystać niektóre formalne pojęcia wprowadzone przez logików w ramach 
konstrukcji tych systemów, przedstawimy w dużym uproszczeniu elementy tego 
aparatu pojęciowego w ujęciu podręcznika [115]. Dla prostoty wyjdziemy od przy
kładu z rachunku zdań.

Supozycyjny dowód twierdzenia logiki, będącego na przykład implikacją

(p v q -> r) -> [(p -> r) a (ę -> r)],

rozpoczynamy od wypisania założeniav q —> r , które otrzymuje numer (1):

(1) pv?-»r
(1-1) P
(1.2) p v q
(1.3) r

(2) p -> r
(2-1) q 99



(2.2) p v q
(2.3) r

(3) > r
(4) O? —> r) A (^f —> r) .

Przyjmujemy dalej założenie dodatkowe (1.1), aby po wyprowadzeniu zeń 
formuł (1.2) i (1.3) zamknąć ten etap postępowania, wypisując implikację p-^r 
o poprzedniku (1.1) i następniku (1.3) stanowiącym ostatni z wniosków w obrębie 
fragmentu otwartego przez założenie dodatkowe p. Następny fragment, rozpoczę
ty od założenia chwilowego q, buduje się analogicznie. Koniunkcja (4) implikacji 
(2) i (3) uzyskanych pod założeniem (1) stanowi tezę dowodzonego twierdzenia. 
Dowód został więc zakończony.

Fragmenty postępowania wyrażone w zapisie jako podciągi:

(1.1) , (1.2), (1.3);
(2.1) , (2.2), (2.3)

zostały nazwane w cytowanej pracy S.Jaśkowskiego obszarami założeniowymi 
(wyznaczonymi odpowiednio przez założenia p i q).

Zastępując numerację wierszy dowodowych obramowaniem odpowiednich 
formuł, można by wizualnie uwypuklić obszary założeniowe w następujący 
sposób:

p v q —» r

P
q

r

p —> r

q 
p v q 
r

CJ —> V

(p -> r) A (q r).

Brzeg prostokąta symbolizuje tu zasięg odpowiedniego założenia dodatkowe
go, o którym mówimy, że otwiera dany obszar.

Z dodatkowego założenia i wyrażeń uzyskanych na jego podstawie nie można 
oczywiście korzystać w dalszych częściach rozumowania. Nie dotyczy to natomiast 
implikacji wypisanej bezpośrednio po zamknięciu obszaru. Korzystanie z założe- 
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Widoczne zatem jest, iż przesłanki i wnioski oznaczone pojedynczymi numerami 
lokują się w innej płaszczyźnie niż te, które oznakowano podwójnie. Numeracja 
odgrywa więc w tym przypadku rolę środka klasyfikacji wyrażeń dowodowych ze 
względu na ich rolę i pozycję logiczną w całej konstrukcji.

Z uwagi na obraną formę zapisu, a także bardzo prosty język teorii, do której 
twierdzenie należy, podany przykład ilustruje sytuację przejrzystą. W praktyce ma
tematycznej i poza matematyką sytuacja staje się jednak daleko bardziej skompli
kowana, gdy chcemy przedstawić rozumowanie w podobny sposób. W dowodach 
podręcznikowych używa się innego języka. Niejednokrotnie występuje więcej 
obszarów założeniowych, które bywają ponadto z reguły dłuższe; mogą też zawierać 
podobszary. Konieczność dokonywania skrótów zmusza autora do pośredniego 
jedynie sygnalizowania obszarów. Wszystko to nakłada na czytelnika obowiązek 
permanentnych uzupełnień i stawia wobec potrzeby stałej kontroli, jakie założe
nia w danym momencie funkcjonują, które są założeniami twierdzenia, a które 
supozycjami przyjętymi dla celów dowodu, do jakich obszarów dany wniosek 
należy, a do których już nie należy, w jakim stosunku pozostaje do innych itp. 
Ujęcie całokształtu tych stosunków, w szczególności właściwa rekonstrukcja 
obszarów założeniowych, jest warunkiem sine qua non pełnego rozumienia do
wodu. Odtworzenie jego struktury wymaga koncentracji na inferencjach, które po- 
zostają w ścisłym związku z obszarami założeniowymi.

Rozważmy teraz przykład z matematyki, wybierając dowód elementarny; chodzi 
wszak o zilustrowanie idei oraz zasad, które zostaną przedstawione dalej jako 
sumaryczny wynik analizy wielu przypadków szczególnych.

Twierdzenie. Jeśli n jest liczbą całkowitą, to liczba n3 + n + 1 jest 
nieparzysta.

Dowód. Jeśli n jest liczbą parzystą, to n3 jest liczbą parzystą. 
Zatem liczba n3 + n jest również parzysta jako suma liczb parzystych. 
Dodając do niej jeden, otrzymujemy liczbę nieparzystą.

Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to n jest liczbą nieparzystą. Suma 
n3 + «jest zatem parzysta, jako że suma dwóch liczb nieparzystych jest 
liczbą parzystą. Dodając jeden, otrzymujemy znów liczbę nieparzystą.

W obu przypadkach liczba n3 + n + 1 okazała się liczbą nieparzy
stą. Ponieważ wyczerpują one wszystkie możliwości, twierdzenie jest 
więc prawdziwe.

Z punktu widzenia lektury tekstu matematycznego, jak i jego redagowania 
istotne jest poznanie, czy i jakie zabiegi redakcyjne podejmują autorzy tekstów 
dowodów celem uwypuklenia zarysów obszarów założeniowych oraz jakie stosu
ją do tego środki. Analiza materiałów źródłowych pozwala ujawnić dość bogaty 
repertuar takich zabiegów.

W wielu dowodach obszary założeniowe wydziela się w formie odrębnego 
akapitu. Tak jest w przytoczonym dowodzie twierdzenia, dotyczącego liczb po
staci n3 + n + 1, gdzie oba obszary uzyskały redakcyjną postać odrębnych akapi 101



tów. Każdy z nich otwarty jest przez założenie dodatkowe, rozpoczynające się od 
„Jeśli”, przesuniętego w druku tak, aby uzyskać dodatkowo wcięcie wiersza. 
Utworzenie akapitu jest wstępną konstrukcją bezpośrednio postrzeganą wzroko
wo, natomiast zabiegiem wspomagającym okazuje się użycie słów wiążących 
w obrębie każdego akapitu. W tym przypadku są to słówka „więc”, „zatem”, „otrzy
mujemy” i „znów”. Repertuar tych słów jest jednak znacznie szerszy. Fragmenty 
tekstu zredagowane w ten sposób mogą być odbierane jako spójne, co powinno 
sprzyjać nie tylko wyodrębnieniu oraz ujęciu samych obszarów założeniowych, lecz 
także całej struktury logicznej dowodu.

Jednym z zabiegów redakcyjnych służących uwypuklaniu obszarów założe
niowych jest zastosowanie zapisu jednozdaniowego. Wszystkie wyrażenia dowo
dowe, będące w ramach danego obszaru wnioskami z założenia otwierającego 
ten obszar, ujmuje się w postaci jednego zdania (przez zdanie rozumiemy tu wy
powiedzenie wydzielone za pomocą dwóch kolejnych kropek, niezależnie od tego, 
czy jest proste, czy też rozbudowane i wielokrotnie złożone). Długość takiego 
zdania jest podyktowana rozmiarami obszaru, któremu ono w tekście odpowia
da. Zasięg supozycji rozpoczynającej owo zdanie kończy się wraz z zakończe
niem zdania. Nieraz jest ono celowo dzielone na części za pomocą innych zna
ków interpunkcyjnych, choć bardziej naturalne byłoby użycie kropki.

Tę ideę wykorzystywaną nieraz w tekstach matematycznych zilustrujemy na 
przykładzie dowodu następującego twierdzenia należącego do algebry zbiorów:

Twierdzenie. Jeśli a e (A\B) u (B\A), to a <£ A n B.

Dowód. Rozważymy dwa przypadki: a e A oraz a <£. A.
Jeśli a 6 A, to a i. B\A, gdyż do różnicy B\A należą te i tylko te 

elementy, które należą do B i nie należą do A, z założenia twierdzenia 
wynika więc, że element a musi należeć do różnicy A\B, a zatem a<£ B, 
skąd wynika, że a i A n B, gdyż do iloczynu A n B należą te i tylko 
te elementy, które należą do obu zbiorów A i B jednocześnie.

Jeśli ai A, to od razu wnosimy, że a <£ A n B. Zarówno w jed
nym, jak i w drugim przypadku otrzymujemy wniosek, że a g A n B. 
Twierdzenie jest więc prawdziwe.

W przytoczonym dowodzie pierwszy z obszarów założeniowych jest otwarty 
przez założenie chwilowe a e A. Został on wyeksponowany dodatkowo za pomo
cą dłuższego zapisu jednozdaniowego, przy czym zdanie odpowiadające temu ob
szarowi rozpoczyna się od „Jeśli a e A, to'...”, a kończy sformułowaniem „... należą 
do obu zbiorów A i B jednocześnie.” Mimo że jest zdaniem wielokrotnie złożo
nym, jawi się w odbiorze jako konstrukcja spójna, a jego długość „od kropki do 
kropki” wskazuje rozmiary obszaru założeniowego.

Wiele zabiegów i technik bezpośredniego lub pośredniego sygnalizowania 
obszarów założeniowych wiąże się z możliwościami języka naturalnego. To jego 
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nymi wyznacznikami granic tekstu ułatwiają czytelnikowi rekonstrukcję całego 
dowodu.

Dotychczasowa analiza rozumowań i sposobów ich pisemnej prezentacji 
uwzględniała głównie - choć nie było to specjalnie podkreślane - jeden typ prze
kształceń formuł i wyrażeń dowodowych: przekształcenia typu zdaniowego. Są to 
takie przekształcenia, które wykonuje się jedynie za pomocą tautologii rachunku 
zdań. Tak było przede wszystkim w przykładzie prezentującym dowód prawa 
rozkładu alternatywy figurującej w poprzedniku:

(P v q -> r) [O -» r} * (q -» r)].

Rozumowanie dotyczące liczb nieparzystych wymagało co prawda wnikania 
w wewnętrzną budowę wyrażenia n3 + n + 1 , ale przykład mógł być zanalizowany 
pod względem obszarów założeniowych podobnie jak poprzedni.

Wiele złożonych rozumowań matematycznych wymaga jednak działań na 
wyrażeniach, które należy przekształcać nie tylko zdaniowo, lecz także kwanty- 
fikatorowo. Dla czytelnika oznacza to konieczność zapanowania nad kolejną sfe
rą lektury związaną z operowaniem kwantyfikatorami i zmiennymi (zagadnienia 
te będą zanalizowane szerzej w podrozdziale 6.5).

Obszary ukierunkowania

Dowody matematyczne redaguje się skrótowo. Tekst takiego dowodu - jak to 
już podkreślano - jest raczej tylko zwięzłą instrukcją, w jaki sposób należy prze
prowadzać rozumowanie. Autentyczna lektura jest więc procesem w dużej mierze 
heurystycznym, działalnością odkrywczą. H. Freudenthal wypowiedział kie
dyś uwagę podzielaną również przez innych, że niektórzy zawodowi matematycy 
- cżytając tekst dowodu - starają się jak najmniej korzystać z gotowych sformu
łowań autora, prowadzą własne rozumowanie, odkrywając drogę niemal w cało
ści. Dopiero później konfrontują swoją wizję z tekstem. Zwykły czytelnik wyko
rzystuje cały tekst, choć i tak musi wykonywać wiele działań o charakterze od
krywczym. Według opinii podzielanych przez niektórych matematyków i logików 
mają one inną naturę niż wykonywane już po akcie twórczym formalne operacje 
logiczne. Charakterystyczną opinię wypowiada A. Mostowski: „Umysł ludzki 
pracuje najwyraźniej w świecie inaczej niż maszyna i nie należy sądzić, że do
wody matematyczne redukują się do praw logiki. Dowód matematyczny jest czymś 
o wiele bardziej skomplikowanym niż proste następstwo elementarnych prawideł 
zawartych w tzw. regułach wnioskowania”. ([82], s. 83).

Analiza materiałów źródłowych ujawnia, że teksty dowodów, mimo skrótowo- 
ści, zawierają komponenty i zabiegi redakcyjne służące inspiracji działań heury 103



stycznych, wychodzące naprzeciw twórczej rekonstrukcji. Organizują więc dzia
łania czytelnika poza warstwą „czystej logiki”. Autor tekstu podaje nie tylko gotowy 
rezultat ujęty w logiczny schemat, lecz także - przygotowując akt odkrycia - 
sugeruje odbiorcy, jak on sam mógłby taki wynik znaleźć. Schematy logiki i go
towe rezultaty bowiem nie zawierają informacji o sposobach ich wykrywania.

Specyficznym zabiegiem tego typu jest tworzenie i włączanie do tekstu pla
nów postępowania. Mają one charakter bezpośrednich dyspozycji lub też często 
jedynie pośrednich sugestii, ale zawsze kreślą pewną wizję działań. Interesujące 
jest nie tylko to, że w tekstach dowodów występują plany. Wiąże się z nimi ogól
niejsza i pełniejsza idea. Analiza pokazuje, że zasięg działania planu bywa w jakiś 
sposób sygnalizowany. Oznacza to, iż moment zakończenia realizacji planu jest 
w tekście zaznaczony, co, oczywiście, wymaga użycia specjalnego sygnału (po
wiadomienia, wyznacznika granicy, delimitatora itp.). Takie powiadomienia, usy
tuowane na końcu (czyli na drugim biegunie) fragmentu rozpoczętego planem, 
nawiązują wyraźnie lub pośrednio do macierzystego planu.

Fragment tekstu rozpoczęty planem, tj. wizją określonych działań, i zamknię
ty delimitatorem odniesionym do tego planu nazywamy obszarem ukierunkowa
nia czytelnika przez plan lub krótko - obszarem ukierunkowania (por. [48], s. 61).

Plan wraz z odniesionym doń i umieszczonym na drugim biegunie sygnałem 
oznaczającym zakończenie sekwencji postulowanych działań jest oczywiście ramą 
delimitacyjną (por. podrozdział 6.2). Nie każda jednak rama delimitacyjna wydziela 
obszar ukierunkowania. Jest nim tylko taki fragment, w obrębie którego autor 
oddzielnie inspiruje czytelnika do działań heurystycznych.

Czytając ów fragment, odbiorca tekstu ma więc (powinien mieć) poczucie 
zorganizowanych i ukierunkowanych działań zmierzających do wyznaczonego celu. 
Z chwiląjego osiągnięcia utwierdza się - między innymi przez spojrzenie wstecz 
- o wykonaniu zamierzenia. Można sądzić, że taka świadomość celu jest okolicz
nością sprzyjającą kolejnym aktom odkrywczym, nawet jeśli ich rezultaty częściowe 
są jeszcze odległe od końcowego efektu.

Scharakteryzowane prawidłowości budowy tekstu zilustrujemy przykładem. Dla 
celów analizy w cytowanym tekście dokonujemy nieistotnych zmian, które zosta
ną dalej objaśnione. Rys. 12 przeniesiony jest niżej. Oto zapożyczony z mono
grafii [69] (s. 65) tekst dowodu twierdzenia Cantora-Bemsteina:

Jeśli m < n i n < m ,to m = n
dla dowolnych liczb kardynalnych m, n.

Dowód. Niech X = m. Ponieważ n < m, zbiór X zawiera podzbiór Y mocy 
ń. Ponieważ zaś m < n, zbiór Xjest równej mocy z jakimś podzbiorem zbioru Y, 
tj. istnieje funkcja różnowartościowa f określona na X i taka, że

(29) /(AjcTcA.
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Należy określić funkcję g. która przekształca X na Y w sposób równowartościowy. 
Przyjmijmy
(30) Z=F-/(Ą 5= Zu/(Z) u#(Z) u ... (rys.12).

Funkcję g określimy jak następuje:

(31)
i x dla xeS

dla xeX-S.

Udowodnimy przede wszystkim, że zachodzi równość

(32) g(X) = Y.

Ponieważ 5 c X, więc

(33) X=Su(X-S).

A zatem

(34) g(X) = g(S) u g(X- S) = S uf(X- S)

na mocy (31). Zarazem (wobec wzoru (30) i wzoru (14) r. IV):

/(5) = /(Z) u# (Z) ^Jff(Z) u... ,

a więc stosownie do (30)

(35) S=Z<jf(S).

Stąd na mocy (34) i (35) dostajemy równości

g{X) = 5 u/(%- 5) = Z u/(5) vf(X-S) = Z u/(A),

lecz ze względu na (30):

Zu/W = [F-/W] u/(A) = Y.

W.ten sposób wzór (32) został udowodniony.

Pozostaje.do wykazania, że funkcja g jest róźnowartościowa.
Ponieważ funkcja g jest róźnowartościowa na każdym ze zbiorów S i X- S 
z osobna, powinniśmy udowodnić, że

(36) g(5) ng(X-S)= 0.

Otóż na mocy (31):

(37) g(S)=S i g(X-S)=f(X-S)=f(X)-f(S);

zarazem f (X) = f (X)- Z (oo f (X) r\ Z = & więc

/(A)-/(S)=/(*)-[Zu/(S)] = /(A)-5
ze względu na (35).
Mamy więc S n [f (X) - f (5)] = </>, stąd wzór (36) na mocy (37).

ten sposób wzór Cantora - Bernsteina został udowodniony.
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Wspomniane wcześniej zmiany, wprowadzone do oryginalnego tekstu celem 
ułatwienia jego szczegółowej analizy, polegają przede wszystkim na wyróżnieniach 
i obramowaniu niektórych części.

Tak więc zastosowano prostokątne ramki, kursywę i podkreślenia, których nie 
ma w oryginale, zachowując wiernie pozostałe komponenty, w tym numerację 
i układ wierszy (architekturę strony) cytowanego tekstu dowodu.

A oto - wyłączony ze względów technicznych z oryginalnego tekstu - rys. 12. 
Interpretacja symboli występujących w dowodzie jest tu następująca: X jest naj
większym prostokątem, Y- drugim z rzędu,/(X) - trzecim itd., X-S jest to część 
zaciemniona.

Rys. 12

Tekst rozpoczyna się od akapitu poświęconego między innymi wprowadzeniu 
potrzebnych oznaczeń; ten fragment kończący się formułą (29) poprzedza zasad
niczą część dowodu.

Przystępując do komentarza dotyczącego głównej części tekstu, zwróćmy uwa
gę, że rozpoczyna się ona od planu:

„Należy określić funkcję g, która przekształca
X na Y w sposób różnowartościowy.”

Plan ten równocześnie pełni funkcję wyznacznika granicy, który wraz z usy- 
t iowaną na drugim biegunie formułą finalną:

„W ten sposób wzór Cantora-Bemsteina został udowodniony”

tworzy ramę delimitacyjną i przede wszystkim wyodrębnia główny obszar ukie
runkowania. W cytowanym tekście obszar ten reprezentujemy graficznie za po
mocą największego prostokąta. Formuły - incipitowa, czyli inicjalna, oraz finalna 
- wyznaczające ten obszar, zostały na użytek wspomnianego komentarza dodat
kowo wyróżnione (kursywa i podkreślenie linią).

Autor włącza do tekstu również plany etapowe. Rolę takiego planu lokalnie 
106 ukierunkowującego pracę czytelnika odgrywa zapowiedź:



„Udowodnimy przede wszystkim, że zachodzi równość g(A) = T.”

Wraz ze zdaniem zamykającym:

„W ten sposób wzór (32) został udowodniony”,

które nawiązuje do tego planu, zapowiedź ta wyodrębnia mniejszy obszar będący 
podobszarem głównego obszaru ukierunkowania. Drugi taki podobszar ukierun
kowania rozpoznajemy we fragmencie rozpoczynającym się od słów:

„Pozostaje do wykazania ...” ;

jest on zamknięty stwierdzeniem:

„Stąd wzór (36) na mocy (37).”

W klasycznych podręcznikach i monografiach matematycznych obserwujemy 
tendencję do takiego redagowania tekstu, aby konstruowane w nim obszary ukie
runkowania pokrywały cały tekst.

Zawarte w danym obszarze ukierunkowania podobszary tworzą wraz z nim oraz 
pozostałymi pewien system. Otwierające je formuły nawiązują bowiem w jakiś 
sposób do siebie, sygnalizując podrzędność (nadrzędność) części tekstu i hierar
chię fragmentów konstrukcji dowodowej.

System obszarów ukierunkowania staje się ważnym narzędziem w ręku autora 
i może funkcjonować w procesie lektury jako istotny środek kierowania pracą 
czytelnika. Nie tyle więc włączanie planów do tekstu, ile właśnie konstruowanie 
obszarów ukierunkowania, nie tyle wypisanie założeń, ile zbudowanie widocznych 
obszarów założeniowych stanowią charakterystyczne zabiegi redakcyjne w two
rzeniu tekstu dowodu matematycznego.

W rutynowej lekturze tekstu matematycznego cała uwaga czytelnika jest skie
rowana raczej na odbiór informacji merytorycznych, a więc dotyczących bezpo
średnio przedmiotu rozumowania, absorbuje ją przede wszystkim treść studiowa
nego tekstu. Nawet zaawansowany czytelnik tekstu dowodu nie zwraca specjalnej 
uwagi na to, jak funkcjonują delimitatory i jakie systemy obszarów ukierunkowa
nia (bądź założeniowych) zostały skonstruowane. Tych elementów z reguły nie 
postrzega się jako odrębnych komponentów w tekście bez specjalnego nastawie
nia na jego analizę (wszak celowa analiza budowy tekstu i zwykła lektura to dwie 
różne rzeczy).

Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu lektury nie jest wcale zwerba
lizowane wyodrębnienie przez czytelnika delimitatorów i obszarów, lecz jedynie 
reagowanie na te sygnały. Czytelnik już wyszkolony robi użytek z każdego sygna
łu i prawidłowo ujmuje obszary. Profesjonalista natomiast nie potrzebuje specjal
nego ukierunkowania. Status wyrażeń dowodowych doskonale rozpoznaje na pod
stawie ich treści i całą „resztę” niezbędną w myślowej rekonstrukcji dowodu tworzy 107



sam. W odmiennej sytuacji jest ktoś początkujący. Można sądzić, iż poczucie, że 
działa on na danym obszarze ukierunkowania bądź też próbuje odtworzyć łańcuch 
wnioskowań w obrębie danego obszaru założeniowego jest mu potrzebne, a na
wet konieczne, dla prawidłowego określenia miejsca i roli każdego kroku dowo
dowego oraz dla przewidywania następnych ogniw. Jest mu potrzebne również 
i dlatego, aby - używając słów J. Hadamarda - zebrać te kroki razem, utwo
rzyć z nich całość, tj. osiągnąć syntezę.

Obszary ukierunkowania, choć są charakterystycznym komponentem budowy 
dowodów, mogą występować nie tylko w tekstach specjalnie wyodrębnionych jako 
klasyczne dowody i opatrzonych przez autora hasłem „Dowód”. Znajdujemy je na 
przykład w opisach złożonych konstrukcji geometrycznych. Wszędzie tam, gdzie 
się przedstawia na piśmie pewne rozumowanie wraz z motywacją poprawności po
szczególnych kroków możliwe jest skonstruowanie w tekście obszarów ukierun
kowania.

Sterowanie pracą czytelnika i organizowanie jego działań heurystycznych nie 
sprowadza się do segmentacji oraz budowy obszarów (założeniowych i ukierun
kowania). W tekstach matematycznych występują nieraz drobne, z pozoru nic nie 
znaczące elementy mogące pełnić istotną funkcję w ostatecznej, merytorycznej 
rekonstrukcji dowodu (przykładu, procedury postępowania itp). Można by nawet 
sądzić, że są one podyktowane jedynie regułami stylu bądź zawdzięczają swą obec
ność w tekście preferencjom lub redakcyjnym upodobaniom autora. Już choćby 
taki drugorzędny fakt, jak występowanie w różnych miejscach słówek „podobnie”, 
„łącznie”, „ostatecznie” itp. może mieć w toku lektury znaczenie, jeśli są one - 
według obrazowego i bardzo trafnego określenia N. E. Steenroda [118] - 
strategicznie rozmieszczone w tekście. Bliższa obserwacja roli tego typu kompo
nentów (na przykład przez usunięcie z tekstu, próby zastąpienia innymi, porów
nywanie ich pozycji w analogicznych fragmentach różnych tekstów) pozwala 
sądzić, że ta rola może być znacząca. Jej ukazanie wymagałoby jednak drobiaz
gowych analiz, między innymi lingwistycznych, czego tutaj nie zakładamy.

Na zakończenie warto uwypuklić zasadniczą różnicę między obszarami zało
żeniowymi a obszarami ukierunkowania. Pierwsze odzwierciedlają matematyczną 
i logiczną strukturę dowodu, są więc w tekście nośnikiem przede wszystkim 
informacji merytorycznej, drugie natomiast reprezentują warstwę tekstu służącą 
głównie organizowaniu heurystycznych działań czytelnika.
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Analiza pojęcia zmiennej. 
Zmienne w tekście matematycznym

» r i
O.O.I

Uwagi wprowadzające

Segmentację, obszary ukierunkowania i obszary założeniowe można obserwo
wać analizując tekst od strony zabiegów redakcyjnych autora. Ten kierunek ana
lizy dotyczy struktury tekstu jako całości. Istnieją także inne kierunki badań nad 
tekstem matematycznym. Analiza tekstów matematycznych może dotyczyć na 
przykład poszczególnych elementów języka i ich funkcjonowania w procesie lek
tury. Takimi charakterystycznymi elementami języka matematycznego są między 
innymi kwantyfikatory, spójniki logiczne, znaki niektórych relacji, w tym znak rów
ności (por. analizę zawartą w pracach [55] i [44]), symbole literowe, zwłaszcza 
zmienne itp. Nauka czytania tekstów matematycznych zakłada stopniowe i ope
ratywne przyswajanie tych pojęć. Proces ten - mało jeszcze zbadany - kryje wiele 
niewiadomych oraz znaczących dla nauczania pytań. Istnieją na przykład obser
wacje pozwalające zasadnie twierdzić, że sposoby rozumienia kwantyfikatora 
ogólnego przez początkujących odbiorców tekstów matematycznych są zależne od 
jego językowych ekwiwalentów. Zdania z kwantyfikatorem wyrażonym słówkiem 
„każdy”, a więc występującym w funkcji dystrybutywnej, bywają częściej - zwła
szcza przez młodszych uczniów - oceniane poprawnie niż zdania, w których ten 
kwantyfikator wyrażono słowem „wszystkie”, sugerującym ujęcie kolektywne.

Obszerny krąg zagadnień badawczych jest związany także z pojęciem zmien
nej i funkcjonowaniem zmiennych w procesach komunikowania i przyswajania 
matematyki. Wybranym problemom z tego zakresu poświęcone będą dalsze roz
ważania. Uwzględnimy w nich szerzej odniesienia do nauczania szkolnego.

* r

Zmienne w logice formalnej i w matematyce

Przystępując do analizy pojęcia zmiennej z punktu widzenia nauczania szkol
nego skierujemy uwagę na dziedziny, w których zmiennym przypada rola pierw
szoplanowa: logikę i matematykę. 109



Zauważmy przede wszystkim, że w logice nie ma jakiegoś ogólnego pojęcia 
zmiennej, niezależnego od systemów, które się tu buduje. Zmienne są zawsze 
związane z konkretnymi formalizmami i językami. Pojęcie zmiennej jest więc 
zrelatywizowane do języka formalnego danego systemu, tj. takiego języka, który 
został w pełni scharakteryzowany bez odwoływania się do znaczenia należących 
doń formuł. Zmienne (indywiduowe, aby ograniczyć się do typowego przypadku) 
pojawiają się przy ustalaniu alfabetu języka jako określone znaki. Nie są więc 
niczym innym jak tylko rodzajem symboli, które - wraz z innymi - tworzą alfa
bet. Rezygnując z rygorów formalnych, wylicza się je ogólnie, w przeciwnym przy
padku zaś dopuszczalny kształt tych znaków może być określony za pomocą 
definicji indukcyjnej [91]:

1° x jest zmienną,
2° jeśli Ę jest zmienną, to Ę' jest zmienną,
3° jedynymi zmiennymi są te, które zostały określone w punktach 1° i 2°.
Jednak samo wyliczenie znaków nie stanowi jeszcze pełnej charakterystyki 

zmiennych. Definiuje się następnie zmienne wolne oraz zmienne związane dane
go wyrażenia, a także formułuje reguły podstawiania i wiązania zmiennych kwan- 
tyfikatorami. Reguły te wskazują, jakie operacje można wykonać na zmiennych 
danego wyrażenia. W rezultacie tego zabiegu pojęcie zmiennej zostaje dookreślo- 
ne. Indywiduowe zmienne wolne charakteryzują się więc tym, że można za nie 
podstawiać oraz wiązać je kwantyfikatorami. Ponadto kontrastują one (co podkre
śla się typograficznie) ze stałymi indywiduowymi, które są oddzielnie, lecz na takich 
samych zasadach wprowadzane do alfabetu. To wszystko składa się niejako na 
konstytutywne cechy tych zmiennych. Inny charakter mają natomiast zmienne 
związane, co bywa podkreślane w nazwie, określa się je bowiem jako zmienne 
pozorne. W logice, w ramach rozważań syntaktycznych nie odwołujących się do 
interpretacji, pojęcie zmiennej ma więc - jak widzimy - abstrakcyjny i bardzo for
malny charakter. Jedynie w nieformalnym komentarzu można znaleźć informację, 
że zmienne indywiduowe są arbitralnie przyjętymi symbolami na oznaczanie 
obiektów rozważanych w teorii (por. np. [104]).

Z tym formalnym pojęciem w logice, oszczędnie określonym i w odbiorze raczej 
„ubogim”, kontrastuje pojęcie zmiennej spotykane w tekstach matematycznych oraz 
w matematyce uprawianej i przekazywanej na co dzień. Nie ma tu ciągów wyspe
cyfikowanych definicji, co najwyżej luźne objaśnienia. Mówi się więc na prźykład:

„Symbol x nazywamy zmienną w zbiorze X, jeśli przeznaczamy go do 
zastępowania dowolnie wybranego elementu zbioru X, przy czym ten 
zabieg »podstawiania za x« można powtarzać dowolnie z coraz inny
mi elementami z X." ([45, s. 13),

bądź też:

„Jeśli umówimy się oznaczać literą x dowolny element zbioru X, to x 
nazywamy zmienną przebiegającą zbiór X.” ([113], s. 19).110



A oto jeszcze dwa cytaty pochodzące ze źródeł wcześniejszych:
• pierwszy bardziej rozbudowany:

„Niech E będzie pewnym zbiorem, np. przedziałem. Dowolny znak, 
np. x, oznaczający jakąkolwiek, nie ustaloną bliżej liczbę zbioru na
zywamy zmienną. Poszczególne liczby zbioru nazywamy wartościami 
zmiennej. Jeśli a określa jedną ściśle określoną liczbę, to a nazywamy 
stałą.” ([73], s. 21),

• drugi mający formę uwagi:

„Zmienną uważamy za znaną, jeśli wskazano zbiór X wartości, jakie 
może przyjmować.” ([24], s. 33).

Jeszcze mniej oficjalnych ustaleń i formalnych reguł funkcjonuje poza goto
wym tekstem, w autentycznej działalności typu matematycznego. Miano zmien
nych przysługuje tu powszechnie nie tylko zmiennym wolnym. Rozciąga się je 
również na symbole, które mają kształt zmiennych, ale formalnie przestały nimi 
być z powodu związania jakimś operatorem (tam, gdzie nie będzie potrzeby 
specjalnych rozróżnień, zachowamy i w tym tekście ów wygodny dla pewnych 
celów analizy sposób wysłowień).

Pojęcie zmiennej w praktyce matematycznej, nie regulowane specjalnie, ma 
bogatą treść, którą współtworzą zmieniające się konteksty językowe, sytuacyjne, 
myślowe i inne. Tak na przykład ta sama litera x reprezentująca element zbioru 
A może być w jednej sytuacji myślowej zmienną, w innej stałą. Jeśli x traktujemy 
jako zmienną to /(x) zwyczajowo oznacza funkcję na zbiorze A, jeśli zaś x in
terpretujemy jako stałą (myślimy o x jako o ustalonym elemencie zbioru A), to 
/(x) oznacza wartość funkcji dla argumentu x. Podobnie, jeśli w jakimś przypad
ku wykazujemy rozłączność dziedzin dwóch funkcji y = /(x) i y = g(x), to kon
centrujemy uwagę przede wszystkim na zmiennej x, litery f\ g zaś pełnią funkcję 
zbliżoną do funkcji nazw stałych. Gdy natomiast definiujemy złożenie funkcji, 
nadając określeniu charakter ogólny, role się odwracają litery /i g we wzorze 
gf(x) = g [/"(*)] są typowymi zmiennymi, podczas gdy x jest raczej „statystą” (nie 
pozostaje w polu widzenia jako zmienna, gdyż nie ma wyraźnie takiej potrzeby). 
Sytuacja pod tym względem może się zmieniać nawet w ramach tego samego 
rozumowania.

W roli zmiennych w matematyce występują na ogół litery, ale tę rolę 
mogą praktycznie odgrywać także inne znaki. Na przykład definiując abstrak
cyjne pojęcie grupy, używamy nieraz na oznaczenie działania grupowego sym
bolu „* ” . Nazywa się go wprawdzie stałą (teorii), ale oznacza on dowolne 
działanie czyniące zadość określonym warunkom. Odgrywa więc niejako rolę 
zmiennej. Przechodząc od ogólnej definicji grupy do poszczególnych modeli, 
nadajemy mu stosowne „wartości”, tzn. interpretujemy znak „* ” w odpowiedni 
sposób.



Matematyczne zmienne i litery mogą być niewiadomymi w równaniach, nazwa
mi „bliżej nie określonych” punktów płaszczyzny, indeksami przebiegającymi zbio
ry skończone lub nieskończone, współczynnikami wielomianów, parametrami we 
wzorach itp., choć tym ostatnim przypisujemy inne znaczenie niż wymienionym 
poprzednio. Te wszystkie sytuacje w żywej matematyce przydają pojęciu zmiennej 
bogactwa funkcji i treści. W zestawieniu z formalnie określonym i w odbiorze 
„suchym” znakiem na terenie logiki staje się ono w praktyce matematycznej - by po
zostać przy obrazowych określeniach - pojęciem „pełnokrwistym” i kontekstowym.

Potrzeba uświadomienia w nauczaniu roli zmiennych

Zmienna jest podstawowym elementem języka pisanego matematyki służącym 
do wyrażania ogólności. To właśnie matematyka znalazła tak ekonomiczny, a za
razem niezwykle prosty sposób reprezentowania ogólności i wyrażania zmiany.

Matematyczne zmienne są wyrażeniami kategorii nazwowej, ale stanowią 
zasadniczy budulec większości wyrażeń symbolicznych tej dyscypliny. Służą więc 
nie tylko do tworzenia bardziej złożonych termów, takich jak na przykład

2|sinx| + ln(x2+3),

lecz także do budowania wyrażeń zdaniowych:
m\n NxeR (mx > n2), (l+x)" > nx + 1 itp.

(ostatnia nierówność jest prawdziwa dla n > 2 oraz x > -1 i x 0).
W nauczaniu szkolnym dotąd raczej niewiele uwagi poświęcano temu poję

ciu, nie dostrzegając w pełni potrzeby jego kształtowania. Dopiero w ostatnich 
czasach zaczyna się to zagadnienie wyraźniej zauważać. Niemniej w praktyce 
szkolnej - potwierdzają to obserwacje - nie ma jeszcze powszechnej świadomo
ści tego problemu. Przedmiotem zainteresowania tradycyjnego nauczania są przede 
wszystkim pojęciowe treści matematyczne: trójkąty, liczby, wektory itp. oraz ich 
własności. Absorbują one niemal bez reszty uwagę nauczyciela, uczniów i autora 
podręcznika. Te pojęcia i własności kształtuj >e się i opraco
wuje, natomiast liter (zmiennych) po prostu się u ż y w a. Po raz pierwszy 
pojawiają się one niejednokrotnie bez pełnej świadomości dydaktycznej, że są wła
śnie ^oprowadzane oraz bez zachowania należytej ostrożności i czujności; trakto
wane są tak, jakby były już w posiadaniu uczniów i stanowiły część znanego im 
wcześniej alfabetu.

Tymczasem litera jako zwykły składnik wyrazu (znak graficzny głoski, wła
ściwy pismom alfabetycznym) jest zupełnie czym innym niż zmienna rozumiana 
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salnym do wyrażania treści abstrakcyjnych. Taki stan rzeczy w klasie, oparty 
w dużej mierze na działaniach przypadkowych i okazjonalnych, należy uznać za 
wysoce niezadowalający dydaktycznie. Może on nawet częściowo być nieuświa
domiony następstwem pewnych przyzwyczajeń nauczyciela, jakie daje dłuższe ob
cowanie z matematyką, choć ma to wymowę paradoksu. Zapewne niektóre nawy
ki i zadawnione automatyzmy nie ułatwiają w aktualnych działaniach dostrzega
nia rzeczy niejako oczywistych, ale mogących sprawiać istotne trudności począt
kującym adeptom matematyki.

Trzeba z naciskiem podkreślić, że nawykowe używanie w klasie przez nau
czyciela (mającego w repertuarze językowym utrwalone już pewne językowe zwy
czaje i urobione w tradycji zwroty) takiego na przykład sformułowania:

„weźmy dowolne, lecz ustalone xo 7. przedziału (a, Z>)”

może prowadzić do sytuacji, w której to powiedzenie nie tylko nie zostanie zro
zumiane przez mało doświadczonych uczniów, lecz nawet dla niektórych zabrzmi 
jako zwrot wewnętrznie sprzeczny (dowolne - ustalone). Będzie tak, mimo że na
uczyciel powtórzył w najlepszej intencji zwrot używany w podręcznikach, nawet 
nie podejrzewając wątpliwości, jakie wywołał.

Takie trudności mogą stać się udziałem uczniów wtedy, gdy x„ występuje jako 
punkt pomyślany. Jeśli natomiast równocześnie pojawia się rysunek osi, na którym 
ów dowolny punkt zostanie konkretnie zaznaczony, sytuacja w odczuciu uczniów 
może się bardziej skomplikować (nie wspominamy już o przedziale (a, Z>), które
go końce też należy traktować jako dowolne, choć na rysunku muszą zostać rów
nież konkretnie wybrane). Wszystkie te dane należy myślowo ująć, a ich interpre
tacje właściwie ze sobą skoordynować.

Zapewne wiele pojęć matematycznych nie jest w szkole poprawnie rozumia
nych między innymi dlatego, że uczeń nie rozumie właściwie pojęcia zmiennnej. 
Zmienne zaś występują w konstrukcji bądź w opisie tych pojęć wprost lub impli
cite. Nie rozumiejąc znaczenia liter w zadaniu matematycznym, nie można rozu
mieć tego zadania. W takim przypadku nie może być mowy o jego poprawnym 
i nieprzypadkowym rozwiązaniu. Brak rozumienia zmiennej może być na przy
kład jednym z powodów trudności uczniów próbujących stosować metodę pod
stawiania w toku rozwiązywania układu równań. Jak wolno sądzić, świadectwem 
podobnych braków w opanowaniu pojęcia zmiennej są w niektórych przypadkach 
zapewne błędy polegające na mnożeniu stronami nierówności typu

J_>2
x+1

przez wyrażenie x + 1 z myślą o uwolnieniu nierówności od ułamka.
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6.5.4

Odpowiedniki zmiennych w języku naturalnym

Odpowiedniki matematycznych zmiennych występują powszechnie w języku 
naturalnym. Zawiera on bowiem wiele wyrażeń, które w zdaniach budowanych na 
co dzień pełnią funkcję podobną do funkcji zmiennych w wyrażeniach matema
tycznych. Weźmy na przykład stwierdzenia:

Jeśli coś jest meblem, to jest sprzętem.
Gdy gdzieś pada obfity śnieg, to jest tam biało.

Występujący tu zaimek „coś” oraz zaimek przysłowny „gdzieś” są zmiennymi 
języka naturalnego. Zastępując „gdzieś” okolicznikiem „w Warszawie”, otrzymu
jemy zdanie:

Gdy w Warszawie pada obfity śnieg, to jest tam biało.

Analogicznie jest w oderwanym od kontekstu zdaniu:

On pomaga Janowi.

Zaimek „on” dość dobrze odsyła do zbioru indywiduów, podobnie jak symbol x 
w formule

x pomaga Janowi.

Ta ostatnia ma budowę syntaktyczną podobną do matematycznego wyrażenia

m|120.

(por. [33], s. 39-40). Przeto zaimek „on” gra rolę zmiennej. Jeśli go zastąpimy 
przez imię własne konkretnej osoby (Piotr, Anna, Kowalski, ...), to otrzymamy 
zdanie szczegółowe, podobnie jak w wyrażeniu n\ 120 podstawiając za n cyfrę 7, 
otrzymujemy zdanie 7| 120.

Obok zaimków podobną rolę w języku naturalnym odgrywają nazwy ogólne: 
drużyna, jabłko, galaktyka, pies itp. Mogą one być w konstrukcjach zdaniowych 
zastępowane - jak wyżej - imionami własnymi, ale mogą także być wiązane, co 
przybiera różne formy. Powiemy zatem:

zwycięska drużyna (w piłkarskich MS-94),
to jabłko,
najbliższa (Ziemi) galaktyka,
ten pies,
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otrzymując już nazwy konkretnych przedmiotów. Bardzo często wiązanie nastę
puje przez okoliczności wypowiedzi i jej kontekst; zależy w szczególności od tego, 
gdzie padła dana wypowiedź i kto jest jej autorem.

W wypowiedziach takich jak:

wieloryb jest ssakiem,

nazwa ogólna „wieloryb” może być związana dużym kwantyfikatorem. Otrzymuje 
się parafrazę kwantyfikatorową pierwotnej wypowiedzi:

każdy wieloryb jest ssakiem,

zupełnie podobnie, jak z formy zdaniowej o zakresie ograniczonym do liczb 
naturalnych:

n > 0,

można otrzymać zdanie:
/\„eN (n > 0),

wiążąc zmienną n kwantyfikatorem ogólnym.
Matematyczne zmienne mają jednak charakter bardziej uniwersalny. Podczas 

gdy w mowie potocznej zmienna „pies” może oznaczać tylko poszczególne psy, 
litery x, y, z, ... w matematyce mogą być wykorzystane jako reprezentacje dowol
nych przedmiotów. Ograniczenie jest tylko jedno: za każdym razem należy wska
zać zbiór wartości, które może przyjmować zmienna.

Fakt, że pewne wyrażenia w języku naturalnym mają podobny status jak 
zmienne w wyrażeniach matematycznych, nasuwa myśl o możliwości wykorzystania 
tej analogii w nauczaniu. Wydaje się, że zagadnienie, jak przechodzić od sytuacji 
językowych dobrze uczniowi znanych, tj. od jego kompetencji w zakresie języka 
naturalnego, do matematycznego pojęcia zmiennej, należałoby podjąć w głębszych 
badaniach teoretycznych i empirycznych. Część z nich musiałaby zapewne mieć 
charakter wnikliwych analiz lingwistycznych.

Uniwersalność języka naturalnego przejawia się również w tym, iż można 
w nim bez trudu zaprezentować niektóre ogólne rozumowania matematyczne zwy
czajowo zapisywane symbolicznie. Tak jest w przypadku równości

A \ B = A n B',

której dowód w języku symboli

x e A \ B x e A a ~ (x e B) <=> x e A a x e B' <=> x e A o B'

można by następująco przetransponować na „zwykły” zapis:

Weźmy dowolny element różnicy danych zbiorów. Należy on więc do 
pierwszego z nich i nie należy do drugiego, co jest równoważne temu, j j 5 

8*



iż należy do pierwszego zbioru i równocześnie do dopełnienia drugie
go. Oznacza to, że element ten należy do wspólnej części pierwszego 
z tych zbiorów i dopełnienia drugiego.

W zapisie tym również występują zmienne. Taką rolę odgrywa nazwa ogólna 
„element” (tę funkcję w drugim zdaniu przejmuje zaimek „on”) oraz liczebniki 
„pierwszy”, „drugi” odpowiadające zmiennym przebiegającym zbiory. Dodajmy, 
że liczebników porządkowych jako zmiennych zdaniowych używali już - tworząc 
swój system logiki - stoicy w III wieku p.n.e.

Fizyczne wielkości zmienne a zmienne w matematyce

Analizy pojęcia matematycznej zmiennej nie sposób prowadzić bez wzmianki 
o fizycznych wielkościach zmiennych. Otaczający świat, z którym mamy kontakt 
od początku, jest światem zmian. Wokół występują fizyczne wielkości zmienne: 
czas, który upływa, wydłużający się dzień, wahająca się temperatura, poziom wody 
w przybierającej rzece itp. Wszystkie te zmiany może bezpośrednio obserwować 
i percypować zmysłowo, a także myślowo przeżywać nawet ten, kto nie zna pojęć 
matematycznych, choćby intuicyjnego pojęcia liczby.

W matematyce abstrahujemy jednak od fizycznego sensu tych wielkości, in
teresując się tylko liczbą, która daną wielkość wyraża. Przez tego typu abstrakcje 
dochodzi się do zmiennej oderwanej, liczbowej. Konkretne liczby opisująjednak 
pojedyncze stany wielkości fizycznych. Dla wyrażenia zmienności tych ostatnich

1 2 
używamy liter. W ten sposób na przykład litera t we wzorze s-ygi staje się 
abstrakcyjnym odpowiednikiem upływającego czasu.

W nauczaniu szkolnym pojawiają się matematyczne wielkości zmienne: od
cinek, który uczeń przedłuża, powierzchnia koła, które poddajemy myślowemu 
przekształceniu, pomniejszając stale jego promień itp. Do opisu tych wielkości 
zmiennych, podobnie jak do opisu zmian wielkości fizycznych używa się dziś 
w matematyce liter, choć droga do tego pomysłu - dla współczesnych banalnego 
bądź trywialnego - wcale nie była prosta ani krótka. W tych i podobnych sytu
acjach mówimy i piszemy:

długość d odcinka stale wzrasta,
pole P koła maleje do zera,
n dąży do nieskończoności,
p przebiega wszystkie liczby pierwsze z przedziału (ę. q 1- ;), 
punkt A zbliża się do punktu B na danej prostej, 116



podkreślając w brzmieniu wypowiedzi kinematyczny aspekt opisywanych zjawisk 
lub wyabstrahowanych sytuacji.

Głównym środkiem wykorzystanym w opisie jest litera (zmienna), ale tak 
naprawdę A oznacza d o w o 1 n y (a nie zmienny) punkt prostej, «-do
wolną (a nie zmienną) liczbę naturalną itp. Używając zatem nazwy „zmienna”, 
powinniśmy zastrzec - jak podkreśla H. Freudenthal ([27], s. 18) — iż jest 
to tylko metafora. W istocie bowiem same litery nie ulegają zmianie. Wielowar- 
tościowe nazwy d, P, n, p, A, ... nie powinny nawet być dowolnie zmieniane 
w toku tego samego rozumowania, jeśli ma ono być klarowne. Należy więc for
malnie odróżniać te litery od obiektów przez nie oznaczanych.

Ta cała kinematyka, będąca pozostałością spontanicznego myślenia o wielko
ściach i obiektach zmieniających się, została - jak zaznacza H. Freudenthal 
- w ostatnich dziesiątkach lat wyjęta spod prawa przez purystów. Istotnie, może 
ona być wyeliminowana z języka. Tak też się stało w ciągu naszego stulecia, które 
przyniosło w pełni zobiektywizowany język współczesnej matematyki. Zamiast

{a„} dąży do zera

można bowiem napisać:

dla każdego £ > 0 istnieje M takie, że |a„| < £ dla n > M

lub też krócej (eliminując zapis słowny):

A&() VMA n>M (l^nl < £),

a zamiast

x przebiega przedział (0,1),

piszemy po prostu:
x e (0, 1).

Otrzymujemy wyrażenia, w których nie ma już mowy o jakiejkolwiek zmien
ności i zmiennych, choć występują w nich litery zwane zmiennymi.

Z historii rozwoju pojęcia zmiennej

Pojęcie zmiennej powstawało i rozwijało się wraz z całą matematyką. Instruk- 
tywnych faktów dla nauczania w tym zakresie dostarcza historia matematyki. 
A. C auchy (1789-1857) definiując w nowoczesny sposób pojęcie granicy - choć 
zdołał uwolnić się od interpretacji geometrycznej - nawiązywał jeszcze bezpośre
dnio do pojęcia zmiennej, której kolejne wartości zbliżają się nieograniczenie do 117



pewnej wartości stałej. Ślady kinematyki dostrzegamy w różnych podstawowych 
określeniach twórcy podwalin współczesnej analizy. Dopiero K. Weierstrass 
(1815-1897) stworzył jej czysto formalne podstawy, krytykując odwoływanie się 
do intuicji ruchu w definicjach Cauchy’ego, w szczególności do istotnej części okre
ślenia, że zmienna zbliża się do granicy. Weierstrass postulował, aby 
pojęcie zmiennej wyrazić za pomocą rozważań statycznych ([5], s. 403). Ideę tę 
realizował konsekwentnie w swych wykładach. Można więc powiedzieć, że eli
minacja kinematyki z kontekstu zmiennej w pełni rozpoczęła się stosunkowo 
niedawno, wyraźnie zaś narastała od czasów Weierstrassa.

Pojęcie zmiennej (zwłaszcza w algebrze) i w ogóle symbolika literowa mają 
oczy wiście znacznie dłuższą historię. Babilończycy opisywali ogólne prawidłowości 
i reguły rachunkowe, objaśniając słownie ich treść na przykładach. Taki retorycz
ny okres rozwoju algebry odnotowujemy nie tylko w cywilizacji asyrobabilońskiej. 
Jeśli związek występujący w zadaniu nie miał charakteru ogólnego, dołączano 
podobne zadania - z dzisiejszego punktu widzenia kontrprzykłady - świadczące 
o braku regularności. Fakt ten można by zinterpretować jako pierwszy ślad zain
teresowania się przez Babilończyków ogólnością w matematyce.

S. Kulczycki ([68], s. 136) podkreśla, iż zagadnienie ogólnego wyrażania 
twierdzeń stanowiło poważny problem nawet dla tak wybitnego myśliciela 
i matematyka starożytności, jakim byłHipokrates. Choć Grecy oznaczali punkty 
oraz inne obiekty geometryczne literami, matematyka grecka - ogólnie biorąc - 
badała formy, a nie zmienność ([5], s. 110). Znaczący krok w znakowaniu ma
tematycznym uczynił dopiero, jak wiadomo, F. Vi ete (1540-1603), wprowadza
jąc na stałe zwyczaj używania w algebrze liter na oznaczanie wielkości abstrak
cyjnych (a nie, jak nieraz dotąd, danych w zadaniu liczb). Trudno także przecenić 
zasługi R. Kartęzjusza (1596-1650), który wprowadzając metodę analitycz
ną używał liter x, y, z, ... podobnie, jak to czynimy dziś. Fakt ten musiał mieć 
znaczący wpływ na wyprecyzowanie ogólnego pojęcia funkcji, gdzie rola symbo
lu literowego w szczególnej interpretacji (zmienna niezależna i zmienna zależna) 
ujawnia się w całej pełni. Kroki te zaowocowały więc opanowaniem matematycz
nego sposobu opisu zmiany i ruchu z nie znaną dotąd prostotą i ekonomią myśli, 
jakądaje reprezentacja zmienności za pomocą liter. Ostateczne zwycięstwo współ
czesnej koncepcji zmiennej zrewolucjonizowało matematykę, co najlepiej świad
czy o znaczeniu tego pojęcia.

Śledząc historyczny rozwój pojęcia zmiennej można więc zauważyć pewne 
prawidłowości. Rozpoczął się on w różnych ośrodkach cywilizacji od słownego 
opisu konkretnych przypadków i realnych sytuacji. Potrzeba i świadomość sym
bolicznej reprezentacji zjawisk dotyczących ruchu i zmienności pojawiły się - jak 
można sądzić - w wyniku obserwacji rzeczywistych wielkości zmiennych i nara
stały niezwykle wolno. W różnych gałęziach matematyki postęp w tej dziedzinie 
był regulowany odmiennymi okolicznościami, potrzebami i warunkami. General
nie można dostrzec różnice zarówno w tempie, sposobie rozwoju i charakterze tego 
procesu, na przykład w geometrii oraz w algebrze. Musiały upłynąć wieki, nim 
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go opisu oraz symbolicznej reprezentacji wszelkich zjawisk zmiennego świata. 
Kierując się zasadą paralelizmu, a także pewnymi prawidłowościami dotyczącymi 
matematyki, można by zapewne z tej historycznej drogi wyciągnąć istotne wnio
ski także dla nauczania (por. [18] i [19]).

Zmienne w rozumowaniach matematycznych

Pojęcie zmiennej jest szczególnie podporządkowane naturze rozumowania 
matematycznego i dostosowane do jego charakteru. Gdy stajemy wobec koniecz
ności uzasadnienia jakiegoś faktu w matematyce, na przykład własności przecho- 
dniości relacji inkluzji

AcBaBcC=>AcC,

wówczas zadanie rozpoczynamy od pewnych działań (konstrukcji myślowych), 
których ogólna struktura w różnych sytuacjach matematycznych jest podobna. 
Standardowy początek jest więc następujący:

Niech A, B, C będą dowolnymi zbiorami spełniającymi 
założenia twierdzenia; weźmy dowolny - na czas 
rozumowania ustalony - element x zbioru A. ...

Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, że dowodząc ogólnego twierdzenia, 
na wstępie dokonujemy wyboru obiektu w pewnym szczególnym sensie „konkret
nego” i jednostkowego. Ogólne rozumowanie rozpoczyna się więc od charakte
rystycznego aktu „wzięcia” pewnego elementu odtąd „ustalonego”. Obiektu, które
mu myśl nie przypisałaby statusu jednostkowego, nie można byłoby „wziąć” w tym 
sensie, jaki jest zawarty w specjalnej formule inicjalnej rozpoczynającej się od słów:

„Weźmy dowolny

Gdyby tego ukonkretniającego aktu wyboru nie było, nie byłoby też na czym 
dalej działać. Tak oto „konieczność [...] stałego odwoływania się w każdym ro
zumowaniu matematycznym w pewien szczególny sposób do obiektów w pewnym 
sensie konkretnych i jednostkowych jest faktem, który nie może budzić żadnych 
wątpliwości.” ([75], s. 170). Wybór obiektu jest językowo usankcjonowany przez 
nadanie nazwy. W analizowanym przykładzie jest nią litera x (zupełnie podobna 
procedura myślowa występuje w przypadku zbiorów A, B, C). Z kolei rozumowa
nie - mimo tej jednostkowości w odniesieniu myśli - ma charakter zupełnie ogólny, 
inaczej nie miałoby waloru dowodu matematycznego. Pożądana ogólność wynika 
przede wszystkim stąd, że pod symbolem x może się kryć każdy inny element zbio- 119 



ru^4; wybór był bowiem dowolny, podyktowany jedynie koniecznością ustalenia 
obiektu na czas rozumowania. W samym zaś rozumowaniu nie korzystamy 
z żadnych indywidualnych własności wybranego elementu. Ów wybrany obiekt x 
różni się od innych w toku rozumowania - mamy takie przekonanie - jedynie tym 
właśnie, że to on został wybrany.

Podobnie jest, gdy przystępujemy do dowodu twierdzenia o sumie kątów 
wewnętrznych trókąta. Najpierw wybieramy trójkąt, który na czas rozumowania 
będzie „ustalony”, inaczej nie można byłoby o nim myśleć. Ten pojedynczy trój
kąt, na którym „odbywa się” myślenie, jako obiekt jednostkowy i w szczególnym 
sensie „konkretny” (możemy tu sporządzić rysunek, co ową konkretność jeszcze 
podkreśli) ma wyspecyfikowane cechy: boki odpowiedniej długości, wszystkie kąty 
ostre lub jeden z nich prosty itp. Z prostokątności bądź innej partykularnej cechy 
nie będziemy jednak korzystać, gdyż pozostawałoby to w niezgodzie z dowolno
ścią wyboru. Miejsce wybranego mógł przedtem zająć bowiem inny trójkąt nie 
mający kąta prostego ani boków tej samej długości co pierwszy. Postępując tak, 
zmierzamy więc do ogólności przy jednostkowym wyborze.

Tak oto w każdym akcie rozumowania matematycznego jest zarazem konkret
ność, jak i ogólność. Tej dwoistości musi sprostać językowa reprezentacja myśli. 
W ten sposób pojawia się zmienna. Struktura znaczeniowa zmiennej x (by powrócić 
do przykładu dotyczącego przechodniości stosunku inkluzji) jest na tyle bogata 
i subtelna, iż odpowiada znakomicie obu tym - wydawałoby się przeciwstawnym 
- aspektom jednocześnie.

Zagadnienie semantycznej złożoności pojęcia zmiennej, które pojawiło się na 
tle analizy rzeczywistych rozumowań matematycznych, będzie kontynuowane 
w rozdziale 5.6.8, gdzie rozważania dotyczą - szerzej - użycia liter.

* £* e.

Różne znaczenia liter w praktyce szkolnej i matematycznej. 
Semantyczna złożoność pojęcia zmiennej

W praktyce matematycznej, a przede wszystkim w nauczaniu szkolnym, 
literom przypisuje się - niezależnie od ich zwykłego odniesienia przedmioto
wego - rozmaity sens. Można tu wyróżnić co najmniej cztery następujące przy
padki:

(D litera jako stała,
(2) litera w znaczeniu nazwy ogólnej,
© litera jako niewiadoma,
© litera jako zmienna.120



W literaturze dydaktycznej podkreśla się, że w każdym z tych do pewnego 
stopnia umownie nazwanych typów znaczeń (dalej będziemy mówić krótko o zna
czeniach) można by znaleźć dalsze odmiany ([123], s. 156).

Nie należy sądzić, że przedstawiona tu typizacja jest podziałem w sensie 
logicznym ani też, że w każdym konkretnym przypadku napotkanym w praktyce 
matematycznej, bądź na lekcji, bądź w podręczniku, potrafimy zawsze jednoznacz
nie rozstrzygnąć, z jakim użyciem i rolą litery mamy do czynienia. Znaczenie litery
- poza ewidentnymi przypadkami stałej - jest bardzo często umowne lub okre
ślone przez kontekst. To określenie należy dopiero odczytać z różnych składni
ków sytuacji i związków między nimi. Bywa, że ów sens litery jest kwestią in
terpretacji odbiorcy. Pod tym względem litery, nie będące stałymi, przypominają 
wyrażenia okazjonalne języka etnicznego. Realne znaczenie liter w tekście można 
więc ustalić dopiero wówczas, gdy rozpoznane zostaną podstawowe elementy 
sytuacji komunikacyjnej, w której czytelnik partycypuje.

W tym zakresie na przykład odbiorca fragmentu logiki traktowanej formalnie 
jako nie zinterpretowany rachunek jest - choć wydaje się to do pewnego stopnia 
paradoksalne - w położeniu daleko lepszym. Symbole literowe, które napotyka, 
to stałe lub zmienne. Te ostatnie mogą być związane lub nie. Stałe od zmiennych 
odróżnia po ich kształcie, badania zaś poprawności oraz przekształcania wyrażeń 
dokonuje według reguł odwołujących się do struktury zewnętrznej napisów. 
Wszelkie odcienie znaczeniowe, rozmyte i mało uchwytne role, semantyczne 
półtony i falbanki - jak obrazowo mówi H. Freudenthal - nie są więc tutaj 
obecne.

Sens litery jako stałej nie budzi wątpliwości. W charakterze przykładów moż
na przytoczyć n, e, g (stała grawitacyjna) itp. Dla przypomnienia warto jedynie 
podkreślić, że funkcjonują one jako nazwy (jednostkowe) i ta cecha w pewnym 
sensie łączy je ze zmiennymi. Dalej rozważymy trzy pozostałe przypadki, podając 
przykłady, w których wspomniana zależność znaczenia litery od sytuacji (konte
kstu) zostanie specjalnie podkreślona.

Jeśli więc nauczyciel w wyniku odpowiednich zabiegów dochodzi z uczniami 
do wniosku, że pole prostokąta oblicza się według wzoru P = ab, to litery P, a, 
b mają w tej sytuacji znaczenie nazw ogólnych. P jest nazwą ogólną pola, a i b
- nazwami ogólnymi długości boków prostokąta.

Natomiast w zadaniu:

Oblicz pole P prostokąta, mając daną 
jego długość a = 12 i szerokość ¿> = 7,

litera P jest niewiadomą a i b występują jako stałe, choć nie są stałymi w sensie 
przykładów przytoczonych na początku.

Jeśli zaś ustalimy P (tzn. nadamy literze P konkretną wartość liczbową lub tylko 
potraktujemy ją jako stałą), aby podać przykład wielkości odwrotnie proporcjo
nalnych, to a i b zostaną zinterpretowane jako zmienne. Jeśli długość jednego boku 
rośnie, to długość drugiego maleje; są to zmienne wzajemnie zależne. 121



Typowym kontekstem, w którym litery występują jako zmienne, jest opis 
funkcji. W ogólnym wzorze y -f(x) litera x jest zmienną niezależną, y - zmienną 
zależną z kolei f występuje jako nazwa ogólna.

Trudności w ustaleniu, w którym ze znaczeń występują litery, nie kończą się 
na powiązaniach tego znaczenia z konkretnymi wyodrębnionymi sytuacjami lub 
zadaniami. Litera może bowiem zmieniać swoje znaczenie nawet w toku rozwią
zywania tego samego problemu. Oto podręcznikowy przykład.

Dla jakich wartości k prosta x + y - k = 0 ma dwa 
punkty wspólne z okręgiem x2 + y2 - 4 = 0.

W pierwszej fazie algebraicznego rozwiązywania problemu bierze się pod 
uwagę układ równań (którego zresztą nie trzeba do końca rozwiązywać):

lx2 +y2 -4 = 0
[x + y — k = 0,

w którym litery x,y oznaczają niewiadome, A: jest parametrem. Po obliczeniu wy
różnika A = - 4A2 + 32 należy zażądać, aby spełniona była nierówność:

- 4A2 + 32 > 0 ,

w której sens parametru (traktowanego dotąd praktycznie tak samo jak inne stałe 
numeryczne, choć mógł być interpretowany również jako nazwa ogólna) ulega 
zasadniczej zmianie. Litera k przyjmuje znaczenie typowej niewiadomej.

Podstawowa intuicja matematycznej zmiennej wydaje się prosta: jest nią sko
kowa lub ciągła zmiana. To intuicyjne znaczenie wyrastające z jednego pnia 
różnicuje się później; tak dzieje się w praktyce nauczania, gdy zamierzamy intu
icyjne zalążki pojęcia modelować, operować nim w sytuacjach matematycznych. 
Treść pojęcia wraz z wiekiem szkolnym staje się coraz bogatsza. Wydaje się, że 
jego rozumienie jest coraz bardziej zależne od kontekstu, który może być ogar
nięty uwagą. U starszych uczniów ów kontekst jest podbudowany już doświad
czeniem, a nawet pewnymi przyzwyczajeniami. Wolno sądzić, że również osoby 
wykształcone matematycznie posługują się pojęciem zmiennej w sposób niejed
norodny i nieraz umowny, wiążąc z nim raczej bogate i zróżnicowane intuicje 
o charakterze matematycznym niż pamięć o formalnym przestrzeganiu wcześniej 
ustalonych dyrektyw postępowania.

O różnych odcieniach znaczeniowych pojęcia zmiennej, obecnych w myślo
wym operowaniu nim w matematyce, świadczą bezpośrednio używane przy tym 
wyrażenia językowe. Mówi się bowiem nie tylko, że x przyjmuje wartości (na 
przykład dodatnie), ale że „przebiega”, „wyczerpuje”, „jest bieżącą liczbą”, Jest 
dowolną liczbą”, „oznacza jakąś liczbę”, „bierzemy ją z jakiegoś przedziału” itp.

Wymienione tu i nie wymienione zwroty są świadectwem bogatej struktury 
semantycznej wyrażenia x. Niektóre z nich zdradzają charakter dynamiczny zmien
nej, inne akcentują dowolność wyboru. Spotkać można też interpretację zmiennej 
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równanie x + 5 = 8 i nierówność x + 5 > 8, stanowią okazję do pojawienia się 
różnych punktów widzenia. W pierwszym przypadku uczeń szuka jednej liczby, 
która spełnia żądany warunek, w drugim takich liczb jest więcej, sytuacja staje się 
więc pojęciowo inna. Rozwiązując nierówność stwierdza się raczej możliwość pew
nego stanu (uczeń powie: liczba 4 spełnia daną nierówność, ale może ją spełniać 
liczba 5, 6, ...). Z różnicą ilościową dotyczącą pierwiastków mogą się wiązać 
jakościowo odmienne sposoby traktowania symbolu literowego, choć w obu przy
padkach x oznacza niewiadomą.

Nieco inna niż w algebrze bywa sytuacja w szkolnej geometrii. Fakt ten 
w przypadku planimetrii jest spowodowany głównie obecnością naturalnego mo
delu płaszczyzny euklidesowej, jakim jest zwykła kartka papieru lub tablica, na 
której uczeń rysuje. Często owe rysunki - zwłaszcza w młodszym wieku - trak
tuje dosłownie. Pragnąc wykreślić okrąg jednostkowy (r = 1), wybiera na płaszczy
źnie kartki punkt, nadaje mu nazwę O i odtąd traktuje jako środek konstruowa
nego okręgu. Ta kolejność czynności jest istotna: najpierw wybiera (zaznaczając 
kropkę w modelu rysunkowym), później oznacza (O ma zresztą w praktyce kla
sowego dialogu jeszcze drugą - niesymboliczną - nazwę: „ten punkt”). Litera O 
w złożonym symbolu o (O, r) i w opisie rysunku jest traktowana przez ucznia jako 
nazwa indywiduowa wybranego punktu. Jednak tak naprawdę symbol O jest pa
rametrem, gdyż środkiem konstruowanego okręgu, o którym uczeń następnie 
dowodzi jakiegoś twierdzenia może być dowolny inny punkt płaszczyzny. Literę 
O można więc interpretować jako zmienną. Przypisanie atrybutu zmienności li
terze O jest następstwem dowolności wyboru punktu w modelu płaszczyzny. 
Z jednej strony więc O pełni funkcję nazwy stałej, tj. oznacza jeden konkretnie 
wybrany punkt (tak jest po wyborze i oznaczeniu), a z drugiej - jest nazwą ogólną 
(to znaczenie zainspirowane dowolnością pierwotnego wyboru i jednorodnością 
płaszczyzny po tym wyborze schodzi zapewne na dalszy plan).

Z taką sytuacją myślową w zakresie oznaczeń i dwoistą rolą symbolu mamy 
do czynienia prawie zawsze w nauczaniu szkolnym geometrii. Obserwujemy to 
wówczas, gdy uczeń wybiera na przykład dwa punkty i rysuje odcinek AB, gdy 
wskazuje najpierw trzy niewspółliniowe punkty i kreśli trójkąt AABC itp. Pod 
tym względem inne działy matematyki, a w szczególności algebra szkolna sta
wiają ucznia w odmiennej sytuacji myślowej. Z reguły mówi się tu: niech 
u oznacza liczbę rzeczywistą (wektor, element dowolnego zbioru, funkcję, ...). 
Adresat nie wybiera więc obiektu, co więcej, od razu otrzymuje jego nazwę. 
Z nadaniem literze u właściwego znaczenia zmiennej musi sobie radzić sam. Nie 
wybierał wprzód liczby tak, jak przedtem wskazywał punkt w modelu płaszczy
zny. Ale właśnie dlatego, że ani rozważany obiekt, ani żaden jego model nie jest 
teraz zmysłowo dostępny, litera u nie zostanie - być może - potraktowana wprost 
jako indywiduowa nazwa stała. Zarysowane psychologiczne różnice w sposobach 
myślowego przeżywania pojęcia zmiennej i drobiazgowa analiza nie powinny 
dziwić Świadomość tych różnic jest nauczycielowi potrzebna, aby tę różnorod
ność - konieczną dla dojrzewania pojęcia zmiennej - w swoim postępowaniu 
respektował. 123



Inną okoliczność wymagającą elastycz
ności w rozumieniu zmiennej uczeń napoty
ka w zadaniu geometrycznym, w którym 
rozważa dowolny punkt brzegowy danego 
trójkąta X4BC (rys. 13). Analizuje rysunek, 
w opisie którego litery A, B, C funkcjonują 
jako parametry, symbol X zaś oznacza ów 

B dowolny punkt brzegu figury.
W trakcie analizy zadania Xjest zmien

ne, podczas gdy A, B, C są punktami stały
mi. W szczególności jednak może - a nawet powinno - się myślowo zdarzyć, że 
na przykład X - A. Tę subtelność pojęciową i językową (polegającą- według obra
zowego określenia - na zderzeniu stałej i zmiennej) trudno bliżej opisać, ale 
w pełnym rozumieniu całego problemu uczeń musi jąjednak na swój sposób głę
boko odczuć i myślowo przeżyć. Podobne epizody w praktycznym rozumieniu 
i operowaniu symbolami literowymi mogą się zdarzać w klasie na co dzień.

Pojęcie zmiennej wiąże się ściśle z pojęciem zbioru, formuły poprawnie zbu
dowanej (nazwowej lub zdaniowej) i kwantyfikatota. Kształtowanie tego pojęcia 
w stadium nieco bardziej zaawansowanym - w szkole oznacza to oczywiście 
poziom intuicyjny i rozumienie praktyczne - musi uwzględniać te trzy komponenty 
równocześnie. Bez ujęcia związków między nimi pojęcie zmiennej w praktyce 
szkolnej i matematycznej nie byłoby kompletne. Formalnie nie byłoby także w pełni 
określone. Te elementy zatem w miarę rozszerzania pojęcia zmiennej powinny coraz 
wyraźniej zarysowywać się jako jego współtworzące.

Związek symbolu literowego z formułą danego języka jest oczywisty. Zmien
ne są elementami budowy wyrażeń matematycznych, w ramach których mogą 
funkcjonować i które stanowią dla nich bezpośredni kontekst językowy.

Ponadto zmienna w tekście odniesionym do dziedziny matematycznej musi być 
zrelatywizowana do jakiegoś zbioru, choć bywa, iż nie jest on zadany explicite. W te
kstach szkolnych zbiór ten bardzo często pozostaje w domyśle. Zwiemy go nieraz 
zakresem zmiennej lub jej polem. Dobre rozumienie pojęcia zmiennej to między innymi 
zdolność do myślowego przeżycia, iż zmienna „przebiega” ów zbiór, bądź też że 
przybiera wartości z tego zbioru. W tym właśnie tkwi istota zmienności. Na przykład 
ta sama litera raz może przebiegać zbiór liczb rzeczywistych, o którym mówimy, że 
ma własność ciągłości, innym razem może być zmienną dyskretną. Jej pole może być 
zbiorem uporządkowanym lub nie, skończonym, ograniczonym itp. Wszystko to może 
rzutować na myślową postawę ucznia w czasie prób opanowania pojęcia zmiennej.

Drugim wskaźnikiem owej zmienności jest możliwość orzekania za pomocą 
zwrotów „każdy” oraz „istnieje”, jak wiele elementów pola należy brać pod uwagę 
przy rozważaniu danej własności a. Symbolicznie można to wyrazić w skrócie 
właśnie za pomocą zmiennej:

A xeA@t(x'), 

VxeJa(x).
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Kwantyfikator również bywa w praktyce często pomijany, wyrażany pośrednio 
bądź jedynie sygnalizowany przez liczne językowe zastępniki, co nieraz może 
przesłaniać jego faktyczne związki z pojęciem zmiennej.

Litera x (zmienna), kwantyfikator (ogólny lub egzystencjalny) oraz formuła a 
stanowią więc pojęciową jedność. Fakt ten stanowi jeszcze jeden argument wska
zujący na złożoności pojęcia zmiennej. Sugeruje również, że proces kształtowa
nia pojęcia zmiennej powinien uwzględniać między innymi ćwiczenia polegające 
na przechodzeniu od formy zdaniowej do zdania w sensie logicznym, a także róż
nego rodzaju problemy w pewnym sensie odwrotne, polegające na uzmiennianiu 
stałych. Podobne uwagi dotyczą ćwiczeń pozwalających przechodzić od wyrażeń 
nazwowych do nazw lub na odwrót. Przechodzenie - w różnych formach dosto
sowanych do poziomu ucznia - od stałych do zmiennych jest równie ważne jak 
droga odwrotna, częściej w szkolnych ćwiczeniach uwzględniana.

Operacje na zmiennych

W logice formalnej precyzuje się ściśle, jakie operacje i w jaki sposób można 
wykonywać na zmiennych. Oczywiście owe operacje wykonuje się w sposób nie
formalny w matematyce i w nauczaniu na co dzień. Jednak codzienna praktyka 
dostarcza przykładów innych operacji wykonywanych spontanicznie w związku ze 
stosowaniem zmiennych. Warto zrekonstruować listę najważniejszych operacji, 
jakie w praktyce matematycznej - w tym także w nieformalnych działaniach 
myślowych - wykonujemy, posługując się zmiennymi. Należą do nich:

1) podstawianie,
2) wiązanie za pomocą operatorów,
3) przemianowywanie,
4) operacje o charakterze algebraicznym i innym,
5) ustalanie,
6) egzemplifikacja.
Formalny charakter i podstawowe znaczenie, zwłaszcza w tekstach operują

cych szerzej symboliką, mają dwie operacje wymienione w pierwszej kolejności: 
podstawianie i wiązanie za pomocą operatorów. Dodajmy, że podstawianie, 
o którym tu mowa, jest operacją w rozumieniu logiki. W nauczaniu szkolnym, 
w praktyce matematycznej i zastosowaniach, wykorzystuje się natomiast różne za
biegi techniczne ułatwiające rozwiązanie problemu, które oznacza się często tą samą 
nazwą. Aby na przykład rozwiązać układ równań:

sinx + sin y = a, 
cosx + cosy = b, 125



wprowadza się pomocnicze niewiadome

x + y x - yU = ——, V = ——,
2 2

co pozwala od układu równoważnego wyjściowemu:

. x + y x-y a
sin-------cos—— = —

2 2 2
x+y x-y b

cos------- cos------- - —l 2 2 2

przejść do układu:

asin u cosv = —
1 

COSll cosv = —.
2

Operację wprowadzania pomocniczych niewiadomych nazywa się ogólnie 
podstawianiem (podobnie jest w innych przypadkach w szkole), choć nie podsta
wiamy tutaj złożonego termu za pojedynczą zmienną, lecz na odwrót.

Wbrew pozorom podstawianie nie jest dla uczniów operacją prostą. Sprawia 
trudności nie tylko w pierwszym okresie kształtowania pojęcia zmiennej, co widać 
choćby przy dowodach indukcyjnych, gdy w uzasadnianym wzorze za yi należy 
podstawić n + 1. Mając udowodnić tożsamość T(n\.

1 + 3 + 5 + ... + (2m - 1) = n\

uczeń zapisuje podstawienie T(n + 1) w postaci:

1 + 3 + 5 + ... + (2m +1 - 1) = n1 + 1.

Podobne trudności i błędy w podstawianiu są spotykane w nauce o funkcji; 
uczeń mając na przykład f(x) = 3x2- 5 zapisuje f(x+ h) jako 3x2 + h - 5. 
Ich źródła leżą zapewne także i gdzie indziej.

Wszelkie działania w klasie związane z nauką podstawiania - zwłaszcza że 
mamy w niej do czynienia raczej z przekazem pośrednim i niewiele informacji 
możemy werbalizować - powinny być należycie przemyślane i przygotowane pod 
względem dydaktycznym. Podstawianie bowiem jest operacją pojęciową, w której 
zmienna przebiegająca pewien zbiór przyjmuje wartość stałą (lub przechodzi 
w inną zmienną); wartość ta może być reprezentowana złożonym termem zawie
rającym więcej symboli literowych.

Szczególnie należy tutaj zaakcentować fakt, że zmienna przyjmuje 
wartości. Operacja podstawiania nie jest bowiem mechanicznym zabiegiem przy
pominającym wykonywanie korekty drukarskiej W tym ostatnim przypadku za 
bieg można zawsze na tych samych zasadach odwrócić, doprowadzając do stanu 
wyjściowego. W tym przypadku zastępuje się jeden znak drugim, podczas gdy 
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tości określonej zmiennej, a dokładniej - tej samej wartości wszystkim zmiennym 
równokształtnym, czyli wszystkim wolnym wystąpieniom tej zmiennej w danym 
wyrażeniu. Zmienna zatem musi być postrzegana dynamicznie, a jej wartość 
wybrana do podstawienia - raczej statycznie. Podstawianą wartość wybieramy 
bowiem spośród innych, które zmienna przebiega.

Wydaje się, że nawet sposób mówienia i pewne zachowania nauczyciela mogą 
się okazać dla początkujących znaczące oraz instruktywne. Jeśli nie zostały po
czątkowo w szczegółach przemyślane, być może staną się okazją do utrwalenia 
niewłaściwych skojarzeń. Gdy na przykład demonstrujemy w klasie podstawienie 
x/3 (za x podstawiamy 3) w wyrażeniu x + 4 > 5, ścierając literę x i pisząc w tym 
miejscu cyfrę 3, przy czym wielokrotnie mówimy wyraźnie o zastępowaniu 
litery trójką, wtedy taki sposób działania nie wydaje się najszczęśliwszy. W isto
cie bowiem podstawienie nie pokrywa się z zastępowaniem wykonanym tak, jak
by chodziło dosłownie o eliminację jednego znaku i kreowanie na jego miejscu 
drugiego (tę sugestię wzmacnia dodatkowo czynność ścierania). Wyrażenie po 
podstawieniu najlepiej przepisać, unikając ścierania, wówczas uzyskaną formułę 
3 + 4 > 5 można porównać wizualnie z poprzednią i w toku odczytywania kon
frontować z nią. Zamiast o zastępowaniu lepiej - jak się wydaje - mówić, iż za 
x podstawiamy 3 i zamiennie, że x przyjmuje wartość 3. Nauczyciel musi więc 
rozstrzygnąć, czy zamiast skojarzeń, które może nasuwać polecenie:

zamień x na 3,
wołałby raczej sugestie powstające w klasie na tle wypowiedzi typu:

spraw, aby zmienna x przyjęła wartość 3.

Ucząc podstawiania, warto by mieć na uwadze następujące ogniwa tej złożo
nej, w gruncie rzeczy, dla uczniów czynności powiązanej z innymi operacjami oraz 
pojęciami.

Analiza struktury wyrażenia, w którym mamy podstawiać. Od tej czynno
ści należałoby rozpocząć wdrażanie uczniów do prawidłowego podstawiania. Forma 
realizacji tego postulatu może być różna. Na przykład przedstawienie złożonego 
wyrażenia algebraicznego w postaci drzewa, reprezentacja równości dwóch wy
rażeń za pomocą organigramu, wreszcie słowna analiza budowy przeprowadzona 
przy aktywnym udziale uczniów.

(2) Wskazanie wyrażenia, które ma być podstawiane za daną zmienną. Pożą
dane są ćwiczenia, w których uczeń musi sam dobrać stosowne podstawienie za 
każdą zmienną w danym wyrażeniu.

(3) Wskazanie wszystkich wystąpień danej zmiennej, za którą podstawiamy. 
W tym kroku warto nieraz zażądać wyszczególnienia wszystkich zmiennych wol
nych danego wyrażenia nie podlegających podstawieniu.

(4) Wykonanie podstawienia z wykorzystaniem wiedzy o strukturze wyrażenia, 
w którym dokonujemy tej operacji.

(5) Ewentualne wykonanie operacji pozalogicznych - na przykład algebraicz
nych, takich jak pomijanie nawiasów, redukcja wyrazów podobnych itp. Operacje ¡27



te i samo podstawianie w sensie logicznym są oczywiście różnymi operacjami, choć 
rozmaite błędy pojawiające się przy okazji podstawiania należy - jak wskazuje 
doświadczenie - kojarzyć z tymi dwoma źródłami jednocześnie. Trudności 
w sprawnym podstawianiu i rozumieniu pojęcia zmiennej nie występują bowiem 
w izolacji od innych. Świadectwem dużych trudności spowodowanych zapewne 
taką kumulacją przyczyn są odpowiedzi na pytania dotyczące wyrażenia ,,-a” (na 
przykład, czy może ono reprezentować liczbę dodatnią, czy potrafimy wskazać, 
do którego z przedziałów (- 0), [0, +°°) należy liczba -a). Rozumienie i pra
widłowa odpowiedź wiążą się tu z myślowym nawiązaniem zarówno do operacji 
podstawiania, jak i operacji brania liczby przeciwnej do danej.

©Próby odwrócenia w pewnym sensie sytuacji, a więc ćwiczenia polegające 
na odgadywaniu - w dobranych przypadkach - podstawieniem jakiej formuły za
wierającej litery jest dane wyrażenie; możliwe są oczywiście różne poprawne od
powiedzi. Przytoczmy dla przykładu jedno z takich ćwiczeńl0).

Liczbę 9 przedstawiono jako sumę trzech składników w następujący 
sposób: 9 = a + a + a. Ponieważ litery oznaczają dowolne liczby - 
stwierdziła Ola - więc na podstawie tego wzoru mogę napisać: 
9 = 2 + 3 + 4.

a) Czy otrzymała równość prawdziwą?
b) Czy postąpiła zgodnie z tym wzorem?
c) Zaproponuj wzór literowy typu: 9 =...........tak, aby zapis Oli

9 = 2 + 3 + 4 był zgodny z tym wzorem. Czy możesz wskazać 
więcej takich ogólnych wzorów?

Już choćby samo wyliczenie ogniw 1-6 wskazuje, że przybliżenie uczniom 
operacji podstawiania jest przedsięwzięciem złożonym i nie powinno być - jak 
się to nieraz w praktyce dzieje - redukowane tylko do obliczania w prostych przy
padkach wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych i to wykonywanego od po
czątku w sposób prawie mechaniczny.

Szkoda, że operacja podstawiania - przypuszczalnie ze względu na przecią
żenie rodzimych programów - nie znalazła dotąd szerszego i oficjalnie usankcjo
nowanego miejsca w szkole, a praktyka szkolna nie zaakceptowała w pełni jakie
goś powszechnie stosowanego, oddzielnego symbolu służącego do oznaczania tej 
operacji. Teksty adresowane do uczniów w niektórych przypadkach wykorzystują 
zastępczo równość x = a, która w odpowiednim kontekście oznacza, że za x należy 
podstawić a. Trudno odmówić temu rozwiązaniu prostoty, jednak niektórzy dy
daktycy i autorzy podręczników zagranicznych od dość dawna proponują specjal
ne symbole x/a oraz x <— a, widząc zapewne w tej propozycji możliwość zwróce
nia większej uwagi na tę ważną operację (por. np. [126]).

IO) Pytania a) i b) były włączone do testu wykorzystanego w sondażach przeprowadzonych 
w ramach prac magisterskich. Blisko 70% uczniów klas VI-VII1 udzieliło tu poprawnych odpowie
dzi. Natomiast na wcześniej wspomniane pytanie dotyczące wyrażenia ,,-a” poprawnie odpowiedziało 
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Podstawowymi operatorami służącymi do wiązania zmiennych są kwantyfika- 
tory: ogólny i egzystencjalny. Kwantyfikacja jest jednak oddzielnym zagadnieniem, 
którego tu nie podejmujemy, ograniczając się do wyszczególnienia tego zabiegu 
w ramach jednej z dwu głównych operacji na zmiennych (por. na ten temat [67], 
s. 37-40 oraz [122], s. 28-40 i 61-84). Dodajmy jedynie, że kwantyfikatory nie 
są jedynymi operatorami wiążącymi zmienne. Do tego celu służą także inne ope
ratory. Litera n w wyrażeniach

25 , ,

(n:neW i nl4620}, limu„=«, n + 3J
/1=1

jest zmienną związaną, a operatorami, które wiążą, są odpowiednio: znak abstrak
cji {n: . . .}, symbol przejścia do granicy i znak sumy. Takich operatorów, nawet 
w materiale szkolnym, można spotkać więcej.

Przemianowywanie zmiennych w prostych przypadkach praktycznie można 
uznać za pewien rodzaj podstawiania. Operacja ta polega bowiem na zamianie 
w danym wyrażeniu określonej zmiennej na inną. W odniesieniu do zmiennych 
związanych scharakteryzowana jest w logice za pomocą schematów:

A,cr(x) <=> Ava(y), 

Vxa(x) <=> V,,a(y)

(przy pewnych założeniach, które pomijamy, precyzujących ograniczenia dotyczące 
występowania zmiennych w formule a).

Operacje typu algebraicznego polegają na budowaniu - między innymi z sym
boli literowych - wyrażeń poprawnych oraz ich przekształcaniu. Charakterystycz
ne jest przy tym występowanie obok liter także innych symboli oznaczających 
pojęcia specyficzne danej teorii, niekoniecznie algebry.

W praktyce dedukcyjnej, a także w sytuacjach szkolnych występująjeszcze dwie 
operacje na zmiennych: ustalanie i egzemplifikacja. Ze względów dydaktycznych 
warto je wyodrębnić. Operacje te mają charakter mniej formalny i są z zasady 
operacjami myślowymi, nie zawsze bowiem znajdują bezpośrednie odzwierciedle
nie w zapisie rezultatów działań wewnętrznych wykonywanych w toku rozwiązy
wania problemu. Niezależnie od ich powierzchownego podobieństwa należy je od 
siebie odróżnić.

Zmienna reprezentująca dowolny przedmiot, na przykład punkt prostej, zostaje 
„ustalona”, gdy mówi się: niech Ao oznacza dowolny, ale ustalony punkt prostej. Dalej 
- odczytując symbol Ao będący faktycznie zmienną - myślimy o jednym konkret
nym punkcie. Właściwie koncentrujemy tu uwagę na wybranym myślowo punkcie, 
mówimy zaś o ustalaniu zmiennej Natomiast jeśli wiemy, że istnieją punkty o pewnej 
własności (Vfia(7?)) i wiemy, że jest ich więcej oraz dla celów rozumowania jeden 
z nich oznaczamy symbolem Bo, to mówimy o egzemplifikacji. W dalszym rozu
mowaniu postępujemy tak, jakby symbol B„ nie reprezentował już jakiegoś 
przedmiotu spośród tych, które mają własność a, ale jeden z nich.
9 Budowa i lektura
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Występujące tu symbole A„ i Bo, mimo pewnego podobieństwa budowy, mają 
inny status w rozumowaniu. Te subtelne różnice znaczeń i ról należy w pisanym 
skrótowo tekście matematycznym właściwie odczytać, co może nie być proste dla 
początkującego.

óeSJO

O kształtowaniu pojęcia zmiennej

Od początku nauki szkolnej uczniowie mają kontakt ze zmiennymi, nawet 
wówczas gdy powierzchownie materiał nauczania na to nie wskazuje. W pierw
szych etapach jest to kontakt nie w pełni jeszcze uświadomiony, wyrażający się 
jedynie w praktycznym obcowaniu z pojęciem bez użycia symbolicznej (języko
wej) reprezentacji. Istotne jest, aby ten propedeutyczny okres, który się wcale nie 
zamyka w ramach nauczania początkowego, wykorzystać do intensyfikacji oraz 
właściwej selekcji działań mogących później sprzyjać kształtowaniu pojęcia 
zmiennej. Wstępne oswojenie z tym pojęciem lub też z obrazem pojęcia (por. 
[121]), gdyż o samym pojęciu nie można tu jeszcze w pełni mówić, następuje na 
poziomie reprezentacji enaktywnych oraz ikonicznych.

W podręcznikach można znaleźć (a w klasie zorganizować) wiele sytuacji, 
w których interweniują pośrednio zmienne. Wyraża się je przez kontekst słow
ny lub sytuacyjny, puste miejsca, okienka, kropki, kreski, nad którymi uczeń 
wpisuje wynik i spostrzega - co jest bardzo istotne - że ma przy tym „wiele 
swobody” itp. Jeśli pytamy, czy liczba 7*18, w zapisie której cyfrę setek zastą
piono gwiazdką, jest parzysta, to nie chodzi jedynie o ćwiczenie związane 
z podzielnością przez dwa. Pytanie można wykorzystać i postawić tak, aby uświa
domić uczniom, że pisząc symbol „*”, w jednym akcie ujmujemy sytuację 
zmienną.

W literaturze można spotkać próby specjalnego nazywania okienek lub pustych 
miejsc. W języku angielskim jest to nazwa place holder, w niemieckim Platzhal
ter. Obie nie mają bezpośrednich równoznaczników w języku polskim. Oznaczają 
coś, co „rezerwuje (trzyma) miejsce dla nazwy stałej”. Choć mają więc sens 
intuicyjny bardzo bliski znaczeniu ich polskiego odpowiednika, to jednak znajdu
jemy w nich pewien dodatkowy podtekst, który nie kojarzy się z rodzimą nazwą 
„puste miejsce”.

W starszych klasach wykorzystuje się nieraz na lekcjach pożyteczne schematy 
typu

(A + O)(A - O) = A2 - O2.

Jest to środek użyteczny przy wprowadzaniu różnych tożsamości, ale mogący 
130 także stanowić pewien etap kształtowania pojęcia zmiennej. Schemat nie zawiera 



liter, ale dzięki znakom graficznym i relacjom przestrzenno-geometrycznym mógłby 
być odczytany słownie tak, jak w epoce hellenistycznej odczytywali i zapisywali 
ogólne schematy wspomniani już poprzednio stoicy:

„pierwsze dodać drugie razy pierwsze odjąć 
drugie równa się pierwsze do kwadratu 
odjąć drugie do kwadratu”.

Trudno nie przyznać, że to sformułowanie słowne jest bardzo bliskie 
intencjom zmienności zawartej w matematyczny sposób w równości literowej 
(a + b) (a - b) = a2- b2.

Użyteczność takich schematów w nauczaniu tkwi przede wszystkim w tym, że 
ułatwiają one wzrokową percepcję ogólnej struktury wyrażenia, opisanej tu „obraz
kowo” i w związku z tym - być może - dla ucznia lepiej uchwytnej niż za pomocą 
liter. Ponadto - co się wiąże z argumentem poprzednim, ale co ma specjalne 
znaczenie dla poprawnego ujęcia, a później wykonania operacji podstawiania - 
ułatwia zauważenie oddzielnych wystąpień tej samej zmiennej (pojedyncze trój
kąty lub kółka, znów łatwiej dostrzegane na „swoich” miejscach niż równokształtne 
litery, uszeregowane tak, jak w zwykłym zapisie).

Pojawienie się gotowego schematu, zapisanego wprost podczas lekcji na ta
blicy, samo w sobie nie wystarczy i nie stanowi rozwiązania problemów dotyczą
cych kształtowania pojęcia zmiennej. Rezultaty obserwacji szkolnych i badań (por. 
np. [114]) wskazują, że schematy tego typu - o ile w ogóle występują w praktyce
- są w części przypadków stosowane mechanicznie. Oznacza to z reguły: (a) po
danie tego schematu przez nauczyciela, (b) sprawdzenie numeryczne w kilku 
przypadkach przez wpisanie w okienka konkretnych cyfr, (c) zastąpienie - rów
nież właściwie zaproponowane przez nauczyciela - okienek literami dla uzyska
nia równości (a + b) (a - b) = a' - b2 i wreszcie (d) brak prób nawiązywania 
do tego schematu w stosownych sytuacjach występujących później, na przykład 
w przypadku różnych trudności w rozumieniu i posługiwaniu się wzorami skróco
nego mnożenia.

Warto pamiętać, że termy podstawione za zmienne lub wstawione w okienka 
mogą być podane uczniom wprost, ale mogą też być przez uczniów wymyślane. 
Podstawiamy także litery (nie tylko konkretne znaki liczb) oraz wyrażenia bardziej 
złożone. Należy przedtem zanalizować strukturę schematu (na przykład omówić 
ją w dyskusji z uczniami, przedstawić jego części lub całość - o ile to możliwe
- w inny sposób itp.). Nauczyciel powinien przemyśleć, jak od schematu okien
kowego przejść do zapisu za pomocą liter. Wiele podobnych kwestii musi być roz
wiązywanych indywidualnie w każdej grupie uczniowskiej. Trzeba by przede 
wszyskim mieć pełną świadomość ich istnienia.

W okresie nauczania przeznaczonym na wprowadzanie podstawowych elemen
tów języka matematycznego powinno być zasadą, aby pojawienie się zmiennej 
poprzedzać zabiegami mającymi dopomóc uczniom w uświadomieniu sobie ogól
ności badanej sytuacji. Zmienna, która się pojawi, ma tę ogólność wyrazić. Narzu 131
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cenie symbolu literowego - zwłaszcza w charakterze nazwy ogólnej bądź 
w charakterze zmiennej - bez żadnego przygotowania trzeba uznać za poważny 
błąd dydaktyczny. Stopniowe uświadamianie ogólności musi więc być przedmio
tem stałej troski nauczyciela i celem jego przemyślanych zabiegów. Warto korzy
stać z wypracowanych już wzorów i propozycji. Przykładowe rozwiązania znaj
dzie on w pracy [110] (s. 173-192). Sugeruje się tam między innymi, aby roz
ważając równanie 3 + x = 9, wykorzystać kartoniki z wypisanymi liczbami 0, 1, 
2, . . . itd. Przysłonięciu litery x kartonikiem z widoczną liczbą towarzyszy wspól
na ocena przez dzieci prawdziwości uzyskanego zdania. Po każdej zmianie kar
tonika uczniowie dokonują oceny z ewentualnym uzasadnieniem. W ten sposób 
nie tylko znajdujemy rozwiązanie, lecz ukierunkowujemy także myśl ucznia na wła
ściwe rozumienie symbolu literowego x w równaniu.

Dydaktyczną analizę pojęcia zmiennej prowadziliśmy, mając przede wszy
stkim na uwadze dwa aspekty: matematyczny i logiczny. Interesujący dla nau
czania aspekt historyczny został zasygnalizowany jedynie wyrywkowo. Podob
nie zaledwie zostały wspomniane pośrednio różne problemy psychologiczne wią- 
żące się z rozwojem pojęcia zmiennej u uczniów (por. na ten temat pozycję 
[119]). Pomijając zagadnienia i rozważania o charakterze czysto psychologicz
nym, wspomnimy jedynie o kilku kwestiach dydaktycznych mających takie psy
chologiczne podłoże.

Pewne znaczenie psychologiczne w nauce o zmiennej może mieć choćby dobór 
liter służących do oznaczania określonych wielkości (na przykład w - dla ozna
czenia wysokości trójkąta, n — dla oznaczenia dowolnej liczby naturalnej). Z dru
giej strony istnieją pewne zakorzenione zwyczaje nie zawsze ułatwiające uczenie 
się i zapamiętywanie. Nie należy także zapominać, iż w nauczaniu nie powinno 
się stosować stale tych samych liter na oznaczanie tych samych wielkości. Trzeba 
przestrzegać sensownej rotacji liter, na przykład od czasu do czasu zaproponować 
literę a jako niewiadomą w równaniu kwadratowym, literę p zaś jako nazwę ogólną 
wysokości rozważanego trójkąta. Są oczywiście przypadki, gdy z uzasadnionych 
względów pozostajemy przy tradycyjnych oznaczeniach lub stosujemy ciągle te 
same symbole, tym niemniej należy uczniom w odpowiednich momentach przy
pominać, że inne sposoby postępowania w znakowaniu rozważanych wielkości są 
także możliwe i formalnie równouprawnione"’.

Psychologiczne aspekty wchodzą zapewne w rachubę, gdy uczeń ma zaakcep
tować dwie podstawowe reguły posługiwania się oznaczeniami literowymi jako 
nazwami: (a) dwóch różnych obiektów nie można oznaczać tą samą nazwą, i (b) 
dwa różne symbole mogą być nazwami tego samego przedmiotu. Zdarzają się 
w szkole przypadki, że dla ucznia różne symbole literowe oznaczają a priori różne 
przedmioty. Trudno mu przychodzi więc pogodzić się z równością a = b, gdy 
się okazuje, że litery a i b są nazwami tego samego obiektu.

111 We wspomnianych wcześniej sondażach uczniowie klas młodszych uzyskiwali nieraz lepsze 
wyniki od swych starszych kolegów, gdy chodziło o proponowanie i posługiwanie się „nietypowy
mi” oznaczeniami literowymi; może to wynikać z braku przyzwyczajeń, które warunkują odpowie- 
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Dojrzałe oraz swobodne myślenie za pomocą matematycznych zmiennych jest 
myśleniem oderwanym, wymagającym abstrakcji oraz dużej elastyczności działań. 
Fakt ten starano się pokazać w trakcie przeprowadzonej analizy. Byłoby iluzją 
oczekiwać, że pełne rozumienie zmiennej stanie się udziałem naszych uczniów bez 
głęboko przemyślanych i specjalnie podejmowanych w tym celu zabiegów 
w procesie nauczania.

Spostrzeżenia i wnioski dydaktyczne

Rekapitulując, warto na koniec streścić najważniejsze spostrzeżenia dydaktycz
ne wynikające z przeprowadzonych rozważań na temat zmiennej. Mogą się one 
okazać użyteczne w praktyce nauczania lub też stanowić punkt wyjścia dalszych 
przemyśleń.

1. Poziom przyswojenia wielu pojęć matematycznych jest uwarunkowany 
rozumieniem przez uczniów pojęcia zmiennej.

2. Do typowych operacji, w których ujawnia się i wyraża charakter matema
tycznej zmiennej, należą podstawianie i kwantyfikacja, ale w praktyce na zmien
nych wykonujemy inne jeszcze operacje, których nauczycielska świadomość 
w procesie dydaktycznym wydaje się istotna. Operacje te nadają bowiem praktyczny 
sens temu pojęciu i zarazem stanowią o jego złożonej strukturze semantycznej.

3. W praktyce nauczania pojęcie zmiennej jest typowym pojęciem konteksto
wym; jego sens może się zmieniać nawet w obrębie rozwiązywania tego samego 
problemu.

4. Tak jak matematyka w swym historycznym rozwoju musiała za każdym 
razem dojrzewać, aby mógł się w niej pojawić odpowiedni symbol (co zresztą 
zwrotnie stanowiło znaczący impuls jej rozwoju), tak samo uczeń w szkole musi 
dojrzeć do opanowania symbolu zmiennej w sensie zbliżonym do praktykowane
go w matematyce. To opanowanie zaś jest konieczne, gdyż nie ma matematyki, 
nawet na poziomie najbardziej elementarnym, bez pojęcia zmiennej. Nie oznacza 
to oczywiście, że w rozwoju ucznia następuje jakaś nagła zmiana skokowa ani też, 
że trzeba na nią biernie oczekiwać.

5. Pojęcie zmiennej jako pojęcie abstrakcyjne musi być świadomie kształto
wane w długotrwałym procesie; wymaga to na ogół nie tyle podawania reguł for
mułowanych wprost, co określonych, celowych działań o charakterze pośredniego 
przekazu informacji.

6. Kształtowanie pojęcia zmiennej powinno iść w parze ze stopniowym i sy
stematycznym uświadamianiem uczniom ogólności w matematyce. Suche narzu
canie użycia liter w sytuacjach, w których uczeń nie dostrzega ich naturalnej po
trzeby, jest tylko pozornie rozwiązaniem prostym i ekonomicznym. 133



1. Rozumienie zmiennej zależy od rozumienia pojęcia zbioru (jej zakresu), 
kwantyfikatora, warunku zdaniowego lub formuły nazwowej, w której ta zmienna 
występuje. Zmienna, warunek zdaniowy (formuła nazwowa), kwantyfikator oraz 
zakres zmiennej stanowią pojęciową jedność.

8. Kształtując pojęcie zmiennej w szkole, realizujemy cel ogólniejszy: uczy
my symbolizacji. Zdolność do tworzenia symboli, przypisywania ich rzeczom 
i ideom oraz operowania nimi na poziomie pojęciowym, tj. zdolność do tzw. ini
cjatywy symbolicznej, jest ważnym elementem dynamizującym rozwój kultury 
stworzonej i stale rozwijanej przez człowieka właśnie jako kultura symboliczna. 
Jest truizmem stwierdzenie, że szkoła powinna przygotować każdego ucznia do 
pełnego uczestnictwa w tej kulturze.
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Zakończenie.
Wybrane problemy do badań

Zagadnienia konstrukcji i lektury tekstu matematycznego stanowią rozległą 
problematykę pozostającą w kręgu zainteresowań dydaktyki matematyki jako dzie
dziny badań, a także istotną dla zastosowań praktycznych na różnych szczeblach 
kształcenia. Niektóre z tych zagadnień są badane i znalazły odzwierciedlenie 
w literaturze specjalistycznej, z częścią problemów nadal zmaga się jedynie prak
tyka. Literatura dydaktyczna na świecie związana z tym tematem jest już bardzo 
obszerna, a wyniki analiz dotyczących przekazu informacji matematycznej za po
mocą tekstu bywają publikowane w pracach opatrzonych często tytułami, które nie 
zapowiadają wprost problematyki dotyczącej tekstów pisanych. Stąd też bezpośre
dni dostęp do materiałów związanych z badaniami nad tekstem jest znacznie 
utrudniony i ograniczony.

Niezależnie od wytyczenia już ważnych kierunków i oświetlenia wielu zaga
dnień, problematyka tekstu matematycznego redagowanego na użytek pedagogicz
nego przekazu jest stale otwarta dla badań. Niektóre pojęcia należy dopiero wy
odrębnić i wyprecyzować. Pewne informacje, w których posiadaniu jesteśmy - 
dotyczy to także niniejszego opracowania - mająjedynie hipotetyczny charakter; 
część z nich to hipotezy wzmocnione. Niektóre zaś, podobnie jak inne tezy dy
daktyki, będą wymagać permanentnej weryfikacji zależnie od kierunków rozwoju 
społecznego i zmieniających się warunków pracy szkoły.

W związku z obszernym zakresem badań nad konstrukcją i funkcjonowaniem 
tekstu matematycznego w nauczaniu matematyki, a także w związku z metodo
logicznym statusem niektórych elementów posiadanej już wiedzy na ten temat 
nasuwają się dalsze refleksje. Przedstawimy je w miejsce podsumowania jako 135



dodatkowe uwagi i uzupełnienia. Sformułujemy także kilka wybranych problemów 
badawczych, które mają charakter ilustracyjny oraz wskazują potrzebę dalszych 
analiz i badań dydaktycznych.

Trudności w lekturze tekstów matematycznych utożsamia się niejednokrotnie 
z brakami i niedomaganiami w opanowaniu elementów języka tej dziedziny. Co 
więcej, zagadnienie specyfiki tekstu matematycznego sprowadza się nieraz wyłącz
nie do problemów dotyczących swoistości języka matematycznego. Oczywiście 
trudności w posługiwaniu się językiem matematycznym występującym w odbio
rze wiążą się na ogół z trudnościami w recepcji tekstu, ale niekoniecznie na odwrót. 
Brak powodzenia w lekturze nie musi wynikać ze słabego opanowania elementów 
języka matematyki. Dwa teksty pisane tym samym językiem i na ten sam temat 
(na przykład dwa dowody przeprowadzone tą samą metodą) mogą stawiać czy
telnikowi różne wymagania. W szczególności jeden z nich może się w danej grupie 
odbiorców okazać tekstem przystępnym, a drugi trudnym. Jako teksty mogą więc 
nie być „równoważne”, gdy traktujemy je jako nośniki informacji matematycznej 
przeznaczonej do odbioru.

W odbiorze tekstu matematycznego istotna może się okazać na przykład ar
chitektura strony druku, sposób segmentacji tekstu oraz zewnętrzne jego cechy bę
dące nośnikami informacji lub przynajmniej wspomagające i wzmacniające nie
które wątki przekazu par excellence językowego. Są to niewątpliwie komponenty 
tekstu nie należące wprost do języka w jego zwykłym rozumieniu.

Niektóre publikacje dydaktyczne z nazwy poświęcone analizie tekstu matema
tycznego i badaniu procesu jego lektury w gruncie rzeczy analizują wyłącznie język 
używany w tych tekstach lub też w ogóle język matematyki. Utożsamienie analizy 
tekstu matematycznego z analizą języka, czy też sprowadzenie pojęcia takiego 
tekstu do pojęcia języka nie jest w pełni zasadne. Nie przyczynia się bowiem do 
wyklarowania pojęć dydaktycznych i może stanowić okoliczność utrudniającą 
niektóre inicjatywy badawcze w tej dziedzinie, racjonalną kontynuację prowadzo
nych już badań, obiektywne porównywanie wyników i ocenę postępu.

Kwestii terminologicznych nie można oczywiście rozstrzygać bez uprzednie
go ustalenia i precyzacji znaczenia słowa Język” (por. na ten temat rozważania 
zawarte w pracy [117]) oraz sformułowania określeń innych pojęć, w tym pojęć 
dydaktycznych. Niezależnie jednak od sposobu traktowania języka, analizy spo
tykane w dużej części prac (z różnych dziedzin) nie wykraczają poza konstrukcję 
podstawową w tekście, jaką jest zdanie. Oznacza to, że przedmiotem badań są na 
ogół zdania i mniejsze jednostki językowe: składniki zdań oraz pojedyncze znaki. 
Tekst w znaczeniu używanym w tej pracy jest natomiast czymś więcej nie tylko 
dlatego, że składa się ze zdań (choć nie wykluczamy tekstów jednozdaniowych). 
Jest obszerniejszą całością, w jakiś sposób zorganizowaną, misternie oraz meto
dycznie dla celów przekazu informacji „utkaną” (tu miejsce, by przypomnieć ła
ciński źródłosłów: słowo „tekst” wywodzi się bowiem z łacińskiego textům - 
tkanina).

Zagadnienie konstrukcji tekstów matematycznych zarówno naukowych, jak 
j 36 i komponowanych, na użytek zinstytucjonalizowanego nauczania ma swoją rangę 



i wymiar ogólniejszy. Dorobek w tym zakresie stanowi część dorobku naukowego 
i kulturowego społeczeństw; interesuje nie tylko wąską grupę specjalistów reda
gujących takie teksty. Świadectwem wagi tego zagadnienia było zlecenie przez 
Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne kilku wybitnym specjalistom opraco
wania studium na temat konstruowania tekstów matematycznych i sposobów 
pisemnego przekazu informacji matematycznej (ich prace w polskim tłumaczeniu 
opublikowały „Wiadomości Matematyczne” XXI.1; jedną z nich jest cytowana już 
pozycja zawarta w zbiorowej publikacji [118]). Materiał tam przedstawiony, 
w większości oparty na własnych doświadczeniach zawodowych, autorskich 
i czytelniczych, mógłby być punktem wyjścia dalszych analiz prowadzonych tak
że na potrzeby nauczania szkolnego, mimo że nie dotyczy bezpośrednio tego po
ziomu. Tym niemniej fakt podjęcia tematu stanowi o randze problematyki będą
cej wszak w polu widzenia wybitnych matematyków i organizacji, w ramach której 
działali.

Na tle rozważań o sposobach funkcjonowania tekstów matematycznych w na
uczaniu warto wspomnieć o zjawisku, które w związku z przemianami życia spo
radycznie zarysowuje się u nas w praktyce szkolnej. W niektórych rozwiniętych 
krajach pojawiło się ono już wcześniej.

Niektórzy nauczyciele ulegają pewnym ofertom reklamowym i presji żywio
łowo działającej części rynku wydawniczego, otwierając tym samym w sposób może 
nie całkiem zamierzony drogę do eliminacji z procesu dydaktycznego podręczni
ka szkolnego matematyki (chodzi o tendencje w nauczaniu starszych uczniów). 
Bywa on zastępowany przez różnego rodzaju poradniki oferujące „łatwy” dostęp 
do matematyki, zeszyty pracy, zestawy zadań z gotowymi rozwiązaniami, kom
pendia (czy nawet według żargonowego określenia „ściągi”) i materiały skądinąd 
bardzo w niektórych przypadkach potrzebne, ale w gruncie rzeczy mające charak
ter pomocniczy. Podręcznik zostaje wprawdzie zakupiony, ale nie jest używany. 
Z konieczności więc na lekcjach nieraz dyktuje się i poleca notować w zeszytach 
opracowywane treści. Bez takich notatek uczeń nie mający bieżącego kontaktu 
z podręcznikiem nie może sięgnąć do merytorycznego tekstu, aby powtórzyć za
gadnienia już zrealizowane w klasie bądź nawet poznać od podstaw nowe.

Materiały używane nieraz w miejsce uczniowskiego podręcznika mają różne 
przeznaczenie. Mogłyby na przykład w określonych przypadkach wyeliminować 
raczej zeszyt ucznia niż podręcznik. Ten ostatni' obejmuje bowiem materiał na
uczania w formie rozwiniętej, a przy tym stanowi utrwalony wzór formułowania 
i wypowiadania myśli matematycznej. Tych atrybutów z natury rzeczy nie mają 
skrótowe materiały pomocnicze, choć poziom merytoryczny i dydaktyczny nie
których z nich może być wysoki. Także notatki w zeszycie ucznia nie mogą 
w każdym przypadku zastąpić tekstów podręcznikowych.

Uczeń pozbawiony podręcznika szkolnego nie ma kontaktu z pełnym, auten
tycznym tekstem matematycznym. Proces nauczania bez tej formy pracy jest 
w pewien sposób zubożony. Zresztą nie chodzi tu tylko o samo wdrażanie do 
czytania tekstów matematycznych. Każdy doświadczony nauczyciel wie, jakie 
walory dydaktyczne posiada postępowanie, które polega na porównaniu sposo- 137



bu ujęcia treści opracowanych na lekcji bez udziału podręcznika z pisemną formą 
ich prezentacji w podręczniku. Zobaczmy - mówi do uczniów - jak autor ujął 
to, do czego sami przed chwilą doszliśmy (definicja, opis konstrukcji, dowód 
itp.). Taki moment lekcyjny jest bardzo ważny, konfrontacja zaś własnych 
wyników i sformułowań z tekstem podręcznika to interesująca rekapitulacja 
fragmentu lekcji lub jej całości.

Analiza budowy i lektury tekstów matematycznych ujawnia zarówno bogac
two problemów dydaktycznych, jak i złożoność całego procesu uczenia się i na
uczania matematyki. Z jednej strony bowiem dostrzegamy konieczność dość 
wczesnego zapoznawania uczniów z pojęciem zmiennej, aby mogli oni później 
w odpowiednim momencie rozpocząć systematyczną i wieloletnią naukę o funk
cjach. Znajomość pojęcia zmiennej i zdolność do operowania nim z jednej strony 
wydaje się niezbędna dla zrozumienia pojęcia funkcji, z drugiej strony zaś pojęcie 
zmiennej całą swoją matematyczną treść ujawnia właściwie dopiero w toku roz
pracowywania, przyswajania i określania między innymi pojęcia funkcji. Widać 
to choćby wtedy, gdy uczeń analizuje kartezjański wykres funkcji y = f(x) opi
sującej zmiany temperatury w zależności od pory dnia. Aby z sensem i wewnę
trznym przekonaniem powiedzieć, że temperatura w godzinach dopołudniowych 
stale wzrasta, a po południu waha się, trzeba naprawdę postrzegać zmienność y 
oraz zmienność x; konieczne jest też jasne ujęcie sposobu, w jaki y „zależy” od 
x. To jest właśnie - według obrazowego określenia - tygiel, w którym formuje 
się nie tylko pojęcie funkcji, ale i równocześnie pojęcie matematycznej zmiennej. 
Potrzebne są różne teksty i zróżnicowane sytuacje dydaktyczne, aby rozmaite aspek
ty tych pojęć stały się dla ucznia w pełni dostępne.

Potrzeba kontynuowania metodologicznie zorganizowanych badań nad tymi 
i wielu innymi problemami oraz konieczność wypracowywania tej metodologii 
wypływa między innymi stąd, że szkoła musi sprostać przyspieszonym procesom 
postępu życia i nauki.

Oto dla przykładu tematy i pytania badawcze z zakresu problematyki przed
stawionej w tej książce. W obszarze bezpośrednich badań nad konstrukcją tekstów 
matematycznych leżą zagadnienia podane w pierwszej kolejności, tj. problemy 
I-III (były one sugerowane przez Profesor Zofię Krygowską w toku dyskusji nad 
zakresem badań przedstawionych w pracy [48]). Natomiast tematy badawcze 
IV-VI dotyczą pojęcia zmiennej. Zostaną one ujęte w formie opisowej umożli
wiającej sprecyzowanie szczegółowych pytań.

I. Analiza konstrukcji tekstów definicji w podręcznikach akademickich i mo
nografiach matematycznych. Chodzi tu o dydaktyczną analizę i klasyfikację rze
czywiście stosowanych sposobów konstruowania i redagowania definicji matema
tycznej (niezależnie od typów definicji wyróżnianych na podstawie innych kryte
riów w logice i metodologii nauk), a także o zbadanie kontekstów poprzedzają
cych i następujących po definicjach, o analizę porównawczą definicji matematycz
nych tego samego pojęcia zredagowanych w różny sposób itp.

II. Dydaktyczna charakterystyka sposobów konstruowania i określania pojęć 
138 w szkolnych podręcznikach matematyki - studium porównawcze.



III. Analiza tekstów prezentujących rozumowania (dowody) i argumentacje 
w szkolnych podręcznikach matematyki.

IV. Zmienność rzeczy i zjawisk otaczającego świata, z którym dziecko od 
samego początku wchodzi w kontakt za pomocą zmysłów, stanowi źródło wielo
rakich doświadczeń na temat fizycznych wielkości zmiennych. Cały ten kompleks 
doznań i przeżyć - zarówno bezpośrednich jak i językowych - jest jeszcze dość 
odległy od matematyki. Ale wolno sądzić, że stanowi najbardziej pierwotną warstwę 
doświadczeń, do której można by nawiązywać, zapoznając stopniowo uczniów 
z sensem matematycznej zmiennej, i ogólniej, z użyciem liter w matematyce. Po
jawia się więc pytanie, jak wykorzystać te doświadczenia w zorganizowanym 
procesie dydaktycznym. Jak więc przechodzić od fizycznych wielkości zmiennych 
i zmiennych językowych do zmiennych matematycznych. W szczególności, w jaki 
sposób organizować proces wstępnej matematyzacji w związku z realnymi sytu
acjami obejmującymi fizyczne wielkości zmienne, nawiązując do zasobu języka 
naturalnego uczniów zawierającego ekwiwalenty zmiennych matematycznych.

V. Kolejny problem dotyczy możliwości wykorzystania w procesie kształto
wania pojęcia zmiennej różnych sytuacji związanych z modelami geometryczny
mi. Matematyk w swej działalności, a uczeń w szkole niejednokrotnie mają oka
zję dokonywać uszczegółowienia uzyskanego twierdzenia na przykład przez spe
cyfikację zmiennych. Dwojakiego rodzaju takiej specyfikacji dokonują uczniowie, 
jeśli od wzoru

S = n(R + ryyl(R-r)2+h*

wyrażającego pole powierzchni bocznej stożka ściętego o wysokości h i promie
niach podstaw R i r przechodzą do wzoru

S = 2nrh

na pole pobocznicy walca (kładąc R = r) i dalej - znów wychodząc od pierwsze
go z tych wzorów - otrzymują wzór

S = nRyjR2 +h2

na pole bocznej powierzchni stożka (biorąc tym razem r = 0).
Specyfikacji zmiennych wyrażającej się algebraicznie w operacji podstawia

nia towarzyszą interpretacje w modelu geometrycznym polegające na deformacji 
w wyobraźni stożka ściętego tak, aby otrzymać zeń walec i stożek. W tym wy
obrażeniowym przejściu od stożka ściętego do walca i stożka również mamy zmien
ność ściśle odpowiadającą zmienności R oraz r w stosownych przedziałach. 
Występuje ona także (powinna występować), gdy na przykład w toku rozumowa
nia dotyczącego pewnej ogólnej własności czworokąta posługujemy się tradycyj
nym rysunkiem reprezentującym dowolny czworokąt. Ta „dowolność” znajdująca 
wyraz w możliwości myślowej zmiany położeń na płaszczyźnie, a także w moż
liwości dokonywania innych transformacji - takich jak choćby zmiana wielkości 
boków - zapewne inspiruje do traktowania odpowiednich symboli literowych, 139 



związanych z rysunkiem, jako zmiennych. Nasuwa się pytanie, jak takie modele 
wyobrażeniowe prowokować w sytuacjach geometrycznych rozważanych na lek
cji oraz jaka może być ich rola w kształtowaniu pojęcia matematycznej zmiennej.

VI. Przejście od zmiennej do stałej i od stałej do zmiennej to dwie wzajemnie 
odwrotne operacje. Jednak tylko pierwsza z nich ma swój formalny odpowiednik 
w logice (podstawianie). W procesie kształtowania pojęcia zmiennej w szkole 
pewien priorytet przysługuje drugiej, ponieważ uczeń najpierw operuje stałymi; 
to od nich po części wiedzie droga do zmiennych. Można tu wspomnieć o inte
resujących propozycjach dydaktycznych, choćby o zabiegu uzmienniania stałych 
(występującego zresztą w różnych wariantach). Ale jeśli nawet zaczyna już oswa
jać się z użyciem liter, to traktuje je tak, jakby były nazwami konkretnych obiek
tów. Na przykład litera P obok punktu zaznaczonego kropką na płaszczyźnie kartki 
pełni funkcję nazwy tego punktu, tak jak Giewont jest nazwą konkretnej góry. 
Podobnie o literze a użytej na oznaczenie długości jakiegoś odcinka lub mającej 
symbolizować w rozumowaniu liczbę parzystą myśli jako o symbolu konkretnej 
(jednej) liczby, tyle tylko, że aktualnie nie znanej. Ta tendencja wydaje się dość 
powszechna i trwała. Z dydaktycznego punktu widzenia celowe byłoby zbadanie 
mechanizmów regulujących wewnętrzny proces stopniowego przechodzenia od 
stałych do zmiennych, tym bardziej że litery pełniące funkcje stałych występują 
w rozmaitych sytuacjach, niekoniecznie w pełni upoważniających do równoważ
nego traktowania każdej z tych funkcji. Dla praktyki nauczania istotna byłaby od
powiedź na pytanie, jak od stałych matematycznych przechodzić do zmiennych 
i jak tę drogę wykorzystać dla kształtowania pojęcia zmiennej.

Propozycje, które zostały podane przykładowo, wskazują kierunki badań obej
mujące wiele innych zagadnień. Przechodząc na przykład do problematyki doty
czącej bezpośrednio nauki czytania, można postawić pytanie, od czego zależy - 
obserwowany na ogół wraz z pokonywaniem przez uczącego się coraz to wyższych 
stopni kształcenia - postęp w lekturze tekstów matematycznych. Zapewne nie jest 
on zdeterminowany jedynie nabytym doświadczeniem czytelniczym oraz przyro
stem w zakresie samego opanowywania i doskonalenia technik czytania. Można 
sądzić, że o sukcesie w lekturze decyduje między innymi:

• sprawność w obcowaniu z materią matematyczną (zdolność do operatywne
go posługiwania się definicjami, twierdzeniami itp.),

• przyrost wiedzy metodologicznej,
• stopień opanowania technicznej strony operacji matematycznych,
• osiągnięcie względnej swobody w operowaniu językiem matematycznym,
• przyrost umiejętności czytania tekstów matematycznych i opanowanie samych 

technik pracy z takimi tekstami.
Interesujące byłoby poznanie reakcji między wymienionymi determinantami 

i zbadanie roli każdego z nich w procesie czytania tekstu przez osoby o różnym 
zaawansowaniu matematycznym.

Wszystkie te zagadnienia wymagają rozwiniętego sformułowania w postaci 
odrębnych problemów i pytań badawczych oraz precyzyjnego określenia metodo- 
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Ćwiczenia, zadania 
i propozycje do przemyśleń

Zadania i ćwiczenia dotyczą materiału przedstawionego w rozdziałach 1-5. 
Choć odnoszą się do konkretnych fragmentów zasadniczego tekstu, skompletowano 
je na końcu książki. Zostały wyłączone z rozdziałów, gdyż mają częściowo cha
rakter przekrojowy. W szczególności są wśród nich takie, których rozwiązania mogą 
się okazać znacznie pełniejsze dopiero po zapoznaniu się z większością zagadnień 
przedstawionych w książce. Aby zainicjować odpowiedni kierunek pracy nad 
zadaniem, każde z nich opatrzono nagłówkiem z informacją w nawiasie kwadra
towym odsyłającą do rozdziałów zawierających materiał najbardziej potrzebny 
w toku rozwiązywania.

Celem ćwiczeń jest przede wszystkim zainspirowanie dydaktycznego sposobu 
myślenia i stworzenie okazji do konstruowania własnych propozycji metodycznych. 
Większość zadań ma oczywiście charakter otwarty, ponieważ możliwe - a nawet 
pożądane - są różne rozwiązania. Ich wzbogaceniem mogłaby być konfrontacja 
z propozycjami innych osób w grupie pracującej nad problemem. Taki społeczny 
kontekst poszukiwań zakładano nieraz przy kompletowaniu zestawu ćwiczeń, co 
nie wyklucza oczywiście pracy indywidualnej.

Niektóre zadania (polecenia) mają konstrukcję dwuetapową. W pierwszym eta
pie nie tylko stawia się określony problem do rozważenia, lecz się go po części 
rozwiązuje lub przynajmniej dość wyraźnie wskazuje kierunek poszukiwań. Etap 
ten zawiera więc pewien wzorzec rozwiązania. W etapie drugim ponawia się pytanie 
i zaleca w pełni samodzielne wykonanie zadania na innym materiale. Ćwiczenia 
pełnią głównie funkcję ilustracyjną, nawiązując ściśle do treści odpowiednich roz
działów; ale są też zadania o charakterze uzupełniającym. 141



Ćwiczenia wymagają własnej inwencji rozwiązującego i zostały zróżnicowane 
pod względem trudności. Nie wydawało się jednak celowe, aby w każdym przy
padku oddzielnie rozstrzygać, które są-jako rutynowa zaprawa - adresowane do 
osób nie mających jeszcze doświadczenia w pracy z uczniami, które do nauczy
cieli legitymujących się już pewnym stażem zawodowym, a które wreszcie zain
teresują- być może - osoby z bogatszym dorobkiem w dydaktyce. Czytelnik zechce 
wybierać sam.

[1]

14 Znaleźć w literaturze matematycznej lub dydaktycznej z zakresu matematyki 
(niekoniecznie w podręcznikach obowiązujących aktualnie) przykłady tekstów re
prezentujących:

1) klasyczny tekst matematyczny adresowany do starszych uczniów,
2) tekst dialogowy (z udziałem rówieśników adresata),
3) typowy tekst programowany,
4) tekst podręcznika szkolnego z matematyki adresowany do uczniów rozpo

czynających naukę szkolną,
5) tekst popularnonaukowy,
6) tekst zapożyczony z pracy naukowej, monografii bądź podręcznika akade

mickiego,
7) inny rodzaj tekstu z zakresu matematyki.
Porównać zestawione teksty pod względem ich budowy (a nie pod względem 

treści i zaawansowania problematyki). Zwrócić uwagę na język, symbolikę i spo
soby wyrażania ogólności. Do celów tego ćwiczenia można wykorzystać między 
innymi pozycje [124], [84] i [94].

[2-1]

2* Podręcznik [79] prezentuje niektóre treści matematyczne za pomocą schema
tów blokowych. Rysunek 14a) przedstawia schemat blokowy służący do określe
nia pięcioelementowego ciągu liczbowego 2, 5, 8, 11, 14. Likwidując okno de
cyzyjne (w postaci rombu) wraz z komendą Stop i zachowując pętlę, otrzymuje 
się schemat generujący ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Schematy blokowe szcze
gólnie nadają się do prezentacji ciągów określanych zazwyczaj rekurencyjnie, mogą 
więc z powodzeniem zastępować w podręczniku niektóre klasyczne definicje. 
Schemat na rys. 14b) opisuje algorytm Euklidesa.

Autorzy cytowanego podręcznika zwracają uwagę, że schematy blokowe wy
stępują obecnie nawet w bardzo prostych sytuacjach życiowych. Komunikuje się 
użytkownikowi w podobny sposób na przykład ciąg czynności, które należy wy
konać celem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z ulicznego automatu. Opis 
taki jest zazwyczaj wytłoczony lub przyklejony na ściance aparatu telefonicznego.

a. Zbudować schemat blokowy generujący 20 początkowych wyrazów ciągu 
142 arytmetycznego 1, 4, 7, 10, ... i 30 początkowych wyrazów ciągu arytmetycz-



Tak

a) b)

Rys. 14

nego 7, 9, 11, 13, ... . Dla sprawdzenia uruchomić każdy ze schematów „ołów
kiem na papierze”. Zapisać schematy obok siebie i porównać je. Co wspólnego 
mają wszystkie schematy blokowe ciągów arytmetycznych?

b. Naszkicować drogę, którą opisuje schemat na rys. 15a).
Zbudować schemat blokowy generujący drogę przedstawioną na rys. 15b) 

(wszystkie trójkąty na tym rysunku są równoboczne).
c. Zwrócić uwagę, czy w polskich podręcznikach szkolnych wykorzystuje się 

schematy blokowe. 143



Idź naprzód
50 kroków, 

skręć w prawo 
pod kątem 144°

Tak

a) b)

Rys. 15

[2.1; 2.3]

3* Rozważamy wektory zaczepione:

(4i, 42), (A2, A3), (A3, A4), ... , (A„.h A„).

Genetyczne określenie sumy takich wektorów zaczepionej w punkcie 5, może 
być sformułowane następująco:

• w punkcie 5] zaczepiamy wektor (Bb B2) równoważny pierwszemu z danych 
wektorów (Ah A2),

• konstruujemy wektor (B2, -83) równoważny wektorowi (A2, A3),
• postępując tak dalej, budujemy wreszcie wektor (S„.b B„) równoważny 

wektorowi (A„.h A„),
• otrzymujemy punkt B„, który jest końcem wektora (5b B„) będącego sumą 

danych wektorów zaczepioną w punkcie 5b144



Wskazać sytuacje życiowe, w których transfer umiejętności zdobytych w toku 
analizy budowy i studium takiego tekstu (sama treść jest tutaj na drugim miejscu) 
mógłby przynieść praktyczne korzyści.

[2.1; 2.2; 2.3]

4-^ Wektor swobodny określamy jako zbiór wektorów zaczepionych równoważnych 
danemu wektorowi zaczepionemu. Możemy więc przyjąć następującą definicję.

Sumą u + v wektorów swobodnych u, v nazywamy wektor swobod
ny będący zbiorem wszystkich wektorów zaczepionych równoważnych 
sumie dwóch wektorów zaczepionych, z których pierwszy należy do 
u, drugi zaś do v.

Załóżmy, że tekst podręcznika odwołuje się do interpretacji fizycznej pojęć 
matematycznych, a na lekcjach, które planujemy w klasie uczniów zaawansowa
nych, będzie się dodatkowo zapisywać symbolicznie te oraz wcześniejsze defini
cje. Przedyskutować - konkretyzując syntetyczne sformułowania z rozdziału 2.3 
-jakie szczegółowe cele nauki czytania podręcznika można mieć na uwadze, zle
cając studium tekstu wprowadzającego pojęcia wektora zaczepionego, wektora swo
bodnego i sumy wektorów swobodnych.

[2.1; 2.3]

5* Rozróżniamy następujące sytuacje:

1) uczeń w prostych przypadkach umie skorzystać (nietwórczo) z krót
kiego tekstu matematycznego, tj. potrafi odszukać potrzebną informa
cję, którą w tekście łatwo wyodrębnić,

2) uczeń potrafi przestudiować łatwy tekst matematyczny, tj. zna elemen
tarne techniki czytania i podejmuje świadomie działania mające na 
celu zrozumienie tekstu,

3) uczeń osiągnął pułap umiejętności pozwalający na swobodną i efek
tywną pracę z tekstem matematycznym, między innymi potrafi prak
tycznie rozpoznawać proste techniki redakcyjne i wykorzystywać je 
we własnych wypowiedziach redagowanych na piśmie, umie porów
nywać struktury różnych tekstów (np. definicji, twierdzeń) i wycią
gać z tego wnioski w czasie lektury itp.

Przytoczone sytuacje uporządkowano hierarchicznie, biorąc pod uwagę coraz 
szerszy zakres umiejętności. Uwzględniając tę hierarchię, sformułować cele, jakie 
można kojarzyć z nauką czytania i samodzielną lekturą tekstu matematycznego 
w szkole na różnych poziomach (rozmaite możliwości interpretacji punktów 
1-3 otwierają drogę do różnych odpowiedzi i rozwiązań, być może nie całkiem 
pokrywających się z propozycją zawartą w rozdziale 2.3). 145
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[3.1]

Wybrać z podręcznika matematyki tekst, który w ramach lekcji zostanie za
proponowany uczniom do czytania:
- cichego,
- głośnego.

Uzasadnić swój wybór.

[3.2; 2.3]

W podręczniku [129] dla klasy VIII jest podana definicja pierwiastka kwadra
towego w wersji słownej i symbolicznej.

• Pierwiastkiem drugiego stopnia z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę 
nieujemną 6, że b2 = a.

• y[a = b wtedy i tylko wtedy, gdy b2 = a (a > 0, b > 0).
a. Jak taką równoległość sformułowań wykorzystać do nauki czytania podręcz

nika szkolnego? Zaplanować odpowiedni scenariusz lekcji (kolejność w podręcz
niku można zmienić, dostosowując ją do potrzeb własnej koncepcji metodycznej).

b. Cytowany podręcznik przytacza dalej definicję pierwiastka arytmetycznego 
trzeciego stopnia, również w obu wersjach. Obmyślić szczegóły działań nauczy
ciela realizującego dydaktyczną ideę: wspólna lektura tekstu poprzedniego „pro
gramuje” sposób postępowania przy samodzielnym czytaniu tekstu następnego.

c. Sformułować szczegółowe cele lekcji, która ma obejmować czytanie tekstu 
definicji pierwiastka kwadratowego (analogicznie w przypadku arytmetycznego 
pierwiastka trzeciego stopnia).

[3.3; 5.3]

3* Obmyślić zadanie domowe dla uczniów będące elementem szerzej zaplano
wanej i kontynuowanej w klasie nauki czytania tekstu matematycznego (takich za
dań raczej nie spotyka się w naszych podręcznikach lub zeszytach ćwiczeń 
z matematyki).

[4.1]

Oto fragment tekstu podręcznika szkolnego [9]: 
Prawdziwe jest więc następujące twierdzenie.

Twierdzenie 7.1. Dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y 
sin(x + y) = sinx cosy + cos* siny.
Twierdzenie 7.1 jest prawdziwe dla każdego x e R i każdego y e R, 
a więc będzie również prawdziwe, gdy w miejsce y wstawimy liczbę

146 otrzymujemy kolejno:



sin (x + J>) = sin ^X + ~- + 

sinx cosy+cosx siny = sinx cos

= sin —F(x + v)
2

71~ + v 71 
— + V 
2 

= sinx(- sinv) + cosx cosv = cosx cosv - sinx sinv,

+ cosxsin

a stąd cos(x + v) = cosx cosv - sinx sinv.
7t

Zauważmy, że przyjmując w ostatnim wzorze v = y - — i korzystając z od
powiednich wzorów redukcyjnych, otrzymujemy wzór z twierdzenia 7.1. Zatem 
twierdzenie 7.1 jest równoważne następującemu twierdzeniu:

Twierdzenie 7.2. Dla dowolnych liczb rzeczywistych x i v 
cos(x + v) = cosx cosv - sinx sinv.

• Uzupełnić następującą listę obiektów matematycznych, o których mowa 
w tekście:

x - liczba rzeczywista,
R - zbiór liczb rzeczywistych,
sin - funkcja,

• Uzupełnić listę zwrotów występujących w tekście i nie odnoszących się wprost 
do obiektów matematycznych (jak wyżej), lecz bezpośrednio do języka, 
w którym mówi się o tych obiektach.

Oto początek listy:
- twierdzenie (nazwa określonego zdania),

7t
-wzór v=y-~ (słowo „wzór” użyte jako nazwa wyrażenia zdaniowego, które 

po nim następuje),
- prawdziwość twierdzenia (mowa tu o własności przysługującej zdaniu),

[4.1; 4.6]

ICk Dane są dwa teksty.
A. Rozmowa toczyła się w żywym tempie. Omawiano sprawy przyszłych 

studiów Ewy i Weroniki. Wreszcie Piotr zagadnął: powiedz coś o twoich woja
żach! Jeśli mam być szczery - odparł Jan - to zagranica mi nie zaimponowała. 
Widziałem wspaniałe zabytki, ale przyglądałem się też zwykłemu życiu. Biegnie 
ono podobnie jak u nas, może nieco wolniej.

B. W nierówności x + 4a> 5-Jaz litera a jest parametrem. Rozwiąż tę nie
równość.

Rozwiązanie. Wyrażenie po stronie prawej jest nieujemne i określone dla 
ax > 0. Musi więc być x + 4a > 0. Wnosimy stąd, że nierówność nie ma rozwią
zań przy a < 0. W przypadku a = 0 nierówność jest spełniona przez liczby 147 
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x > 0. Gdy a > 0 (wtedy x > 0), można obie strony podnieść do kwadratu. 
Mamy

x2 - 17ax + 16ć72 > 0,
czyli

(x - a)(x - 16a) > 0,

stąd zaś 0 < x < a lub x > 16a.

Dokonując nieistotnych zmian redakcyjnych oraz koniecznych uproszczeń, wy
odrębnić w każdym tekście pojedyncze zdania (wyrażenia zdaniowe). Sprawdzić, 
czy w pierwszym dominują połączenia międzyzdaniowe koniunkcyjne, a w dru
gim implikacyjne. Czy tekst A można zapisać według schematu:

A A Tl A - A SA’
tekst B zaś według schematu:

Pb rB ••• sb’
gdzie pA, qA, rA, sA oraz pB, qB, rB, ..., sB są wyodrębnionymi wcześniej zda
niami (w drugim przypadku dopuszczamy rozgałęzienia w schemacie).

[4-4]

Tl * Rysunek w tekście matematycznym może odgrywać rolę ilustracyjną lub wy
stępować jako faktyczna część tekstu (zapis i przekaz informacji, których nie ma 
w zasadniczym tekście słownym bądź symbolicznym). Przypisuje mu się często 
także funkcje heurystyczne. Wymienione role nie muszą się wykluczać.

a. Ocenić, które z wymienionych ról można przypisać rysunkowi w podanych
sytuacjach:

a,)  Tekst przytacza definicję Heinego granicy funkcji w punkcie x0. Podaje przy
kłady funkcji y = x oraz y = x2 mających granice w obranych punktach, a na-

stępnie rozważa przypadek funkcji

x, gdy x < 0
x + 1, gdy x > 0

nie mającej granicy w punkcie x0 = 0. 
Wszystkie przykłady analizuje się, wy
korzystując przytoczoną definicję. Okre
śleniu ostatniej funkcji towarzyszy rys. 
16, do którego tekst nigdzie wprost nie 
odsyła.

a,) W podręczniku (po wprowadze
niu pojęcia prostopadłości prostych 
w przestrzeni) jest zamieszczone twier
dzenie:148



Jeśli prosta jest prostopadła do dwu różnych prostych zawartych w pła
szczyźnie i przechodzących przez punkt przecięcia prostej z tą płaszczy
zną to jest prostopadła do każdej prostej zawartej w tej płaszczyźnie 
i przechodzącej przez ten punkt.

Wyjaśnia się następnie, że twierdzenie zostanie wykorzystane po wprowadze
niu pojęcia prostej prostopadłej do płaszczyzny. Zamieszczony jest dalej rysunek 
(rys. 17) wraz z symbolicznym zapisem pod nim usytuowanym.

Rys. 18

a3) W tekście zamieszczono twierdzenie w brzmieniu podanym wyżej w punk
cie a2). Bezpośrednio po twierdzeniu następuje dowód, któremu towarzyszy rysu
nek (rys. 18). W rozumowaniu wykorzystuje się przystawanie odpowiednio dobra
nych trójkątów.

Punkty P i P' obrane są tak, że \AP\ = p4P'|. Zwrócić uwagę na stosowny do
bór liter służących do oznaczenia punktów i prostych, co może dodatkowo wspo
magać heurystyczną rolę rysunku, w szczególności ułatwić myślową syntezę po
szczególnych fragmentów rozumowania oraz powracanie do nich w toku lektury.

b. Biorąc pod uwagę wyróżnione na wstępie funkcje rysunku, zanalizować kilka 
rysunków pochodzących ze szkolnych podręczników matematyki. Porównać je 
z rolą rysunków w wybranych tekstach zapożyczonych ze szkolnych książek nie- 
matematycznych.

c. Odtworzyć dowód podany w „zapisie filmowym” na okładce książki.

[4-4]

Ot° tekst podręcznikowy.
Przez punkt O przecięcia się dwusiecznych kątów wewnętrznych trójkąta ABC 

poprowadzono równoległą do boku AB, która przecina pozostałe boki odpowie
dnio w punktach Mi N (rys. 19). 149



c
Wykazać, że pole P trapezu ABNM spełnia 

nierówność

IOC'I
P < (|AB| + |AM] + \BN\~) ,

gdzie C' jest punktem przecięcia się boku AB 
z dwusieczną.

Dowód. Przyjmijmy oznaczenia z rysunku. 
Kąty C 'AO oraz AOM mają równe miary (jako 
kąty w układzie prostych równoległych przecię
tych trzecią), więc także kąty O AM oraz AOM 
mają równe miary. W trójkącie ^OA/jest zatem

\AM\ = \OM\, podobnie = |CW|. Ponieważ wysokość trapezu ABNMnie jest 
większa od OC', więc żądana nierówność zachodzi.

• Studium tekstu dowodu wykorzystujące gotowy rysunek wiąże się z rozwa
żaniem coraz to innych jego elementów, które - jak się przypuszcza - 
czytający wyodrębnia z całości wraz z postępem lektury, aby się nimi zająć. 
Rozważając hipotetyczny przebieg procesu myślenia ucznia można by 
wyróżnić niektóre fazy rysunku odpowiadające kolejnym sytuacjom myślo
wym czytelnika i zapewne eksponowane w toku percepcji. Starano się je 
przedstawić poniżej (rys.20). Zanalizować od tej strony przebieg rozumo
wania zawartego w tekście dowodu i rezultaty analizy porównać z propo
zycjami a)-e) z rys. 20.

A

d) e)

150 Rys. 20



• Znaleźć w podręczniku szkolnym tekst dowodu odwołujący się pomocniczo 
do rysunku i „rozłożyć” ten rysunek - podobnie jak w punkcie poprzednim 
- na poszczególne fazy odpowiadające niektórym etapom postępowania do
wodowego (dla poszerzenia tematu można wykorzystać pozycję [51], w której 
charakteryzuje się zapis „filmowy” rozumowania).

[4-5]

13. Oto tekst twierdzenia i jego dowodu.

Twierdzenie. Środki boków czworokąta są wierzchołkami równoległoboku.

Dowód. Przyjmijmy oznaczenia z rysunku (rys. 21). Odcinek jest po
łową przekątnej AC, ponadto SjS21| AC, gdyż odcinek łączący środki dwóch boków 
trójkąta jest dwukrotnie mniejszy od boku trzeciego i doń równoległy. Podobnie 
jest w przypadku odcinka S3S4. Wynika stąd, że S{S2 i S3SĄ są odcinkami równo
ległymi o równej długości. Jako odcinki nie leżące na tej samej prostej są bokami 
równoległoboku.

a) Zilustrować graficznie strukturę logiczną dowodu.
b) Zwrócić uwagę, że idea dowodu mogłaby być luźno ujęta przez czytelnika 

i sformułowana następująco: skorzystamy dwukrotnie z tego, że odcinek łączący 
środki dwóch boków trójkąta jest równy połowie boku trzeciego i doń równole
gły.

c) Przedstawić na grafie logiczną strukturę dowodu wybranego z podręcznika. 
Czy można w stosunkowo łatwy sposób (jak w punkcie poprzednim) wyartyku
łować główną myśl rozumowania?

[4-6]

Czytany tekst zaskakuje nieraz ucznia gotowymi propozycjami i wynikami, 
które w jego odczuciu nie wiadomo czemu mają służyć, ani też skąd się wzięły. 15



To pierwsze staje się na ogół widoczne później, natomiast tajemnica pomysłu 
pozostaje często do końca nie wyjaśniona. Warto od czasu do czasu na prostych 
przykładach „ujawnić” - po przeczytaniu tekstu lub w czasie lektury - ową ta
jemnicę, a także szukać sposobów przekonywania uczniów, że taka skrótowa po
stać tekstu, choć może stanowić niełatwą próbę dla czytelnika, jest w pewnym 
sensie optymalnym rozwiązaniem redakcyjnym.

W tym celu wybieramy okazyjnie krótki tekst wiążący się z bieżącą proble
matyką - może to być na przykład zadanie podane w podręczniku wraz z rozwią
zaniem.

Zadanie. Wykazać, że liczba

x = ^54 - 30V3 + ^54 + 30 ^3

jest liczbą naturalną.
Rozwi ązanie. Mamy: 54 - 30>/3 = 27 - 27^3 + 27 - 3 V3 = 

= 33 - 3 ■ 32 V3 + 3 ■ 3(V3 )2 - (V3 )3. Zatem 54 - 30>/3 = 

= (3 - 5/3 )3. Podobnie 54 + 30 5/3 = (3 + V3 )3. Stąd wynika, że 

x = ^/(3-->/3)2 + ^3+>/3)2 =6, więc x 6 N.

Propozycja przedstawienia różnicy 54-30 V3 w postaci 27-27 V3 +27-3 5/3 
zaskakuje wielu uczniów (typowa reakcja: skąd wiadomo, że akurat tak należało 
napisać). Może nawet wywołać odruch zniechęcenia i niewiary (ja bym tego 
nigdy nie wymyślił). Okazuje się później - na co zwracamy właśnie w klasie 
uwagę - że geneza owego pomysłu tkwi w analizie struktury całego zapisu 
x = \p4-30V3 + ^/54 + 30V3 , w szczególności wyrażenia podpierwiastkowego; 
to ostatnie chcemy przedstawić w postaci pełnego sześcianu.

a. Zaplanować dyskusję (moment rozpoczęcia, sterowanie pytaniami, alterna
tywne możliwości przeprowadzenia, wnioski), którą nauczyciel zamierza sprowo
kować w klasie w toku lektury w związku z „rozszyfrowywaniem” genezy pomy
słu i skrótową formą tekstu.

b. Znaleźć w podręcznikach szkolnych przykłady tekstów, które można by wy
korzystać do podobnych celów.

[5-1]

15* Twierdzenie. Każde wzajemnie jednoznaczne przekształcenie płaszczyzny 
spełniające warunek = k\AB\, gdzie kjest liczbą rzeczywistą dodatnią, jest 
podobieństwem.

a. Zwrócić uwagę na konwencję dotyczącą oznaczania przez X'obrazu punktu
152 %w przekształceniu geometrycznym. W podręczniku zawierającym tego typu twier



dzenia odpowiednia umowa zostaje z reguły zawarta na początku, do czego się 
już później nie wraca.

b. Czy zadowoli nas, jeśli uczeń po przeczytaniu równości |Л7?'| = k\AB\ za
akceptuje ją w gotowej postaci (w zasadzie rozumiejąc formalnie jej sens) i za
pamięta, czy też będziemy oczekiwać, aby „szedł dalej” penetrując ten warunek 
(czego wyrazem byłoby na przykład spontaniczne roztrząsanie kwestii, czy w cy
towanej definicji mógłby wystąpić odpowiedni iloraz)?

c. W tekście nie zasygnalizowano wyraźniej kwantyfikatorów, których ujęcie 
jest niezbędne dla rozumienia. Jawnie występuje jedynie kwantyfikator ogólny wy
rażony słówkiem „każde” (choć użycie tego słowa występującego w pozycji otwie
rającej tekst mogło chyba zostać podyktowane również dodatkowo względami 
stylistycznymi). Ujawnić wszystkie kwantyfikatory pozostawione domyślności 
czytelnika, podając uzupełnioną w ten sposób wersję tekstu. Czy takiej formy 
będziemy oczekiwać od uczniów w toku czytania tekstu na lekcji? Jeśli zamie
rzamy wynegocjować z uczniami pełną wersję twierdzenia, to czy będzie ona wersją 
symboliczną, czy też słowną? Te pytania warto sobie postawić, starając się zna
leźć odpowiedź przed lekcją.

d. Oznaczmy symbolami 5. i Pd odpowiednio zbiór bijekcji płaszczyzny я oraz 
zbiór podobieństw tej płaszczyzny. Czy formuła domknięta (/ oznacza przekształ
cenie geometryczne płaszczyzny n)

Kf{fe Bj л VkeR Ллвел[|/(Л)/(Б)| = k\AB\]^fe Pd}

może być uważana za formalizację wyjściowego tekstu twierdzenia? Zapisać 
w zwykły sposób (tj. bez użycia symboli) tekst, który byłby dosłownym odpowie
dnikiem formuły otwartej

Ą л \keR. \АВея [|/(Л)/(5)| = к И5|] =>/е Pd.

[5.1]

Twierdzenie. Dla każdej liczby naturalnej n, różnica n5- n dzieli się 
przez 5.

Dowód. n' - n = n (w4 - 1) = m (n - 1) (n + 1)(»2 + 1).
Jeśli liczba n kończy się cyfrą 0,1,4,5,6,9, to liczba n (n - 1) (n + 1) 
jest podzielna przez 5.

Jeśli liczba n kończy się cyfrą 2,3,7,8, to liczba n2 kończy się cyfrą 
4 lub 9, zatem liczba n2 + 1 jest podzielna przez 5.

Ostatecznie więc dla każdego n naturalnego liczba n5 - n jest 
podzielna przez 5, co należało wykazać.

• W warunkach zapewniających spokojną pracę (najlepiej po lekcji, w pomie
szczeniu pozwalającym na izolację od hałasu) przeprowadzić następującą obser
wację.

Uczeń (ochotnik) otrzymuje do przestudiowania przytoczony tekst: twierdze
nie i dowód. Czyta głośno, prosimy też, aby „głośno myślał”. Staramy się uzyskać 153 



w miarę pełny obraz jego pracy, rejestrując reakcje oraz sposoby zachowania się 
w toku lektury. W tym celu zostaną wykorzystane: taśma magnetofonowa, notatki 
ucznia, spostrzeżenia eksperymentatora dotyczące zewnętrznych oznak aktywno
ści lub jej braku oraz protokół z rozmowy przeprowadzonej po zakończeniu 
czytania według przygotowanych wcześniej pytań. W toku obserwacji zwrócić 
między innymi uwagę na to:
- jak badany zareagował na przekształcenia rozpoczynające dowód (ich celowość 

może nie być widoczna dla czytelnika na samym początku rozumowania),
- czy obserwowany uczeń faktycznie realizuje przejścia dowodowe, rozważając 

kolejne cyfry i dokonując podstawień w wyrażeniach n (n - 1) (h+ 1) i n2 + 1,
-jakie twierdzenia pomocnicze zaktualizował i wykorzystał, jak je sformułował,
- czy uczeń rozpoznał strukturę całego dowodu, dostrzegając na końcu, że roz

patrzone dwa przypadki wyczerpują wszystkie możliwości, a więc rozumowa
nie jest najzupełniej poprawne; czy zauważył jego ogólność (obiektem rozwa
żań były przecież konkretne cyfry).

Uzyskany materiał przeanalizować, starając się możliwie wiernie odtworzyć au
tentyczny przebieg pracy ucznia nad tekstem.

• Uzyskany w toku obserwacji i analizy materiał wykorzystać planując lekcję, 
której fragment przeznaczamy na pracę z podręcznikiem oraz naukę czytania tekstu 
matematycznego.

[5.1; 5.2]

17. Dalej przytoczono tekst zapożyczony z akademickiego podręcznika [3] 
(w kilku miejscach, dla wyraźnego podporządkowania celom niniejszego ćwicze
nia zostały dokonane nieistotne zmiany redakcyjne konieczne także przy wyłącza
niu cytowanego tekstu z książki).

a. Przestudiować twierdzenie i dowód, dokonując równocześnie samoobserwacji 
własnego sposobu lektury (ile razy czytam dla osiągnięcia zadowalającego rezul
tatu, jaki charakter ma każde takie etapowe studium, czy są fragmenty analizo
wane dokładniej niż inne, do których miejsc wracam i w jakim celu, czy sporzą
dzam notatki - jaki one mają charakter, czy i jakie znaczenie mają zapowiedzi 
i plany działań zamieszczone w tekście; ewentualne trudności, popełnione błędy, 
sposób ich wykrycia i przezwyciężenia, wreszcie czas pracy nad tekstem, goto
wość do wyprecyzowania myśli głównej dowodu, pamiętanie szczegółów itp.). Czy 
rezultaty takiej samoobserwacji przeprowadzonej przed lekcją mogą inspirować 
pewne przemyślenia dotyczące sposobów kierowania pracą uczniów z tekstem 
matematycznym; czy mogą mieć wpływ na koncepcję lekcji, mimo że przestudio
wany fragment dość znacznie odbiega od poziomu szkolnego.

Twierdzenie (warunek dostateczny Cauchy ’ego istnienia skończonej 
granicy funkcji). Niech A a R, f:A —> R. Jeśli funkcja / spełnia wa
runek Cauchy’ego w punkcie x0 6 R, to ma skończoną granicę w tym 
punkcie.154



Dowód. Twierdzenie będziemy dowodzić w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie przeprowadzimy dowód w przypadku, gdy funkcja/jest ciągiem. Załóżmy 
więc, że ciąg (a„) spełnia warunek Cauchy’ego:

Ag>0 ^m.neN (^> n> l \<2„ ~ &m\ < £)•

Wynika stąd, że ciąg (a„) jest ograniczony: przyjmując np. £ = 1 oraz ustalając 
m>l (np. m = /+1), otrzymujemy |a„| -|am| < |a„ - am| < 1, stąd |a„| < 1 + |a,„| 
dla każego n e N, n> l, a zatem zbiór {a„: n e N, n > /} jest ograniczony. Stąd 
wynika, że ciąg (a„) jest ograniczony, gdyż zbiór jego pozostałych wyrazów jest 
ograniczony jako skończony. Na mocy twierdzenia Bolzano-Weierstrassa ciąg (an) 
zawiera pewien podciąg (a„k) mający granicę skończoną limant = aGR.

Wykażemy, że a jest granicą ciągu (a„). Niech U będzie otoczeniem punktu 
a, a zatem (a - £, a + E) c U przy pewnym £ > 0. Niech l e N będzie taką liczbą, 
że \a„ - am\ < £ dla dowolnych m,n e N, n, m > l. W szczególności mamy 
|a„ - < £, n, k e N; n, k > l (gdyż nk > k). Stąd dla dowolnego n e N, n > l
otrzymujemy |a„ - a| = lim \an -rzn I < £, a zatem a„ e U. Liczba a jest więc

>oo *

granicą ciągu (a„), co kończy pierwszy etap dowodu.
Dokończymy teraz dowód twierdzenia w przypadku ogólnym. Załóżmy więc, 

że funkcja/: A —> R spełnia warunek Cauchy’ego w punkcie x0. Niech S„ dla do
wolnego n e N oznacza takie sąsiedztwo punktu x0, że jeśli x,x' e S„ n A, to 
f(x) -/(x')| < \ln. Możemy zakładać, że ciąg (5„) jest zstępujący, gdyż zamiast 
S„ możemy przyjąć Sj n S2 n ... n S„. Ponieważ z założenia x0 jest punktem sku
pienia zbioru A, więc dla każdego n e N istnieje x„ e S„ n A. Ciąg (/(x„)) jest 
ciągiem Cauchy’ego, gdyż dla m,ne N, m,n> l jest xm, x„ e Si n A, a zatem 
|/(x„)- f (xm)| < 1//. Na mocy udowodnionej już części twierdzenia ciąg (/(x„)) 
ma skończoną granicę: lim/(x„) = a e R.

Wykażemy, że lim/(x) = a.Niech U będzie danym otoczeniem punktu a 
i niech (a - £, a + £) ć U, gdzie £ > 0. Ustalmy n g N tak, by /(x„) — a| < £/2 
oraz n > 2/e. Dla x g S„ n A mamy |/(x) - a| < /(x) ~/(x„)| + /(x„)- oc| < 1/w + 
+ e/2 < e/2 + £/2 = £, a więc warunek x g S„ n A pociąga za sobą /(x) e U. 
Zatem lim/(x) = a, co kończy dowód twierdzenia.

b. Zanalizować budowę tekstu dowodu według następującego schematu.
b,) Wyróżnić plany w tekście: zasadnicze (o szerszym zasięgu) i częściowe (za

sięg lokalny).
b2) Wskazać miejsca, w których kończy się realizacja wyróżnionych planów; 

czy owe momenty zakończenia także zostały w jakiś specjalny sposób wskazane 
(redakcyjnie wyodrębnione)?

b3) Fragment rozpoczynający się od planu postępowania i zamknięty wyraźnym, 
oddzielnym powiadomieniem o wykonaniu tego planu stanowi nowy element 
kompozycyjny tekstu dowodu. Zabieg redakcyjny polegający na wyodrębnieniu 
w tekście takiego fragmentu jest czymś więcej niż jedynie sprecyzowaniem same
go planu. Każdy taki fragment umówiliśmy się nazywać obszarem ukierunkowa
nia czytelnika przez plan (krótko: obszarem ukierunkowania lub wprost obszarem). 155 



Obszary ukierunkowania w tekście mogą zawierać części (właściwe) będące tak
że obszarami w podanym sensie; nazywamy je podobszarami. Wydzielić obszary 
i podobszary ukierunkowania w przeczytanym tekście oraz zilustrować strukturę 
„obszarową” tekstu w sposób pokazany schematycznie na rys. 22.

Rys. 22

Obszary i podobszary przedstawiamy graficznie jako prostokąty. W miejsce kro
pek na rys. 22 należy wpisać (w brzmieniu tekstowym) formuły otwierające lub 
zamykające dany obszar bądź podobszar. Każdy obszar zostanie wyznaczony 
w ten sposób przez dwa zdania tworzące dlań ramę delimitacyjną. Przeanalizo
wać szczegółowo, czy i jakie znaczenie w toku lektury może mieć zabieg redak
cyjny autora polegający na włączeniu do tekstu obszarów ukierunkowania (a nie 
tylko planów). Czy takie obszary są konieczne ze względów formalnych, tj. czy 
stanowią niezbędny element struktury logicznej dowodu?

[5-2]
13 4 Twierdzenie. Iloczyn długości przekątnych czworokąta, na którym nie moż
na opisać okręgu, jest mniejszy od sumy iloczynów długości boków przeciwległych, 
dla czworokąta zaś wpisanego w okrąg - równy tej sumie.

156 Rys. 23



Oto niepełny tekst (schemat).

Pierwszą część twierdzenia udowodnimy, korzystając dwukrotnie z podobień
stwa odpowiednich trójkątów. W tym celu skonstruujemy Z BAE =
= Z BD'C oraz Z ABE = Z D'BC....................................................................

....................................................................................................................... , a więc
|,4C| • \BD'\ < |żtZ?| • \D'C\ + |5Cj • |ZDj, co kończy dowód w przypadku, 
gdy na czworokącie AB CD' nie można opisać okręgu.

Druga część tezy twierdzenia wynika z równości (|J£| + |EC|) • |#Dj = 
= \AB\ ■ \D'C\ + |5Cj • \AD j uzyskanej w końcowej fazie poprzednich roz
ważań. Istotnie, gdy punkty D i D' pokrywają się,........................................

a więc |ZC| • |5£>| = |Z5| ■ |Z)C| + [SC| • |ZZ>|, co kończy dowód tej części 
tezy i całego twierdzenia.

Schemat ten powstał w następujący sposób. Z oryginalnego tekstu dowodu cy
towanego twierdzenia usunięto zasadnicze części, pozostawiając jedynie powia
domienia otwierające i zamykające obszary ukierunkowania (por. ćwiczenie po
przednie); dla unaocznienia obszarów zostały wykorzystane prostokątne ramki. 
Uzupełnić ten schemat tak, aby otrzymać kompletny tekst dowodu.

[4.2]
rz W celu poznania nowego pojęcia zamierzamy studiować z uczniami nastę
pujący tekst podręcznika.

Niech O będzie ustalonym punktem płaszczyzny, s - ustaloną liczbą 
rzeczywistą różną od zera. Jednokładnością o środku O i skali 5 
nazywamy przekształcenie geometryczne płaszczyzny, w którym 
punktowi X tej płaszczyzny odpowiada jako obraz taki punkt X', że

= s ÓŹ; jednokładność o środku O i skali 5 oznaczamy symbolem 
Jo. Powyższe umowy pozwalają równość ÓX = s ÓŹ traktować jako 
warunek równoważny warunkowi Jso (X) = X'.

Przygotowując lekcję, przeprowadzić analizę tekstu wzorowaną na rozważa
niach z rozdziału 5.2. Przewidzieć w toku tej lekcji następujące momenty: 157



- wyodrębnienie liter oznaczających stałe i liter pełniących funkcję zmiennych 
(wskazać zakres zmienności),

- analiza struktury symboli złożonych (ile i jakie informacje każdy z nich zawie
ra),

- tłumaczenie orzekającej wersji tekstu (jednokładność jest to ...) na formę czyn
nościową (obrazu punktu X w jednokładności szukamy ...),

- przedyskutowanie, jak z podanej definicji będziemy korzystać (uczniowie przy 
pomocy nauczyciela charakteryzują swoimi słowami sposoby działań i sytua
cje, w których korzysta się z określenia w jedną i w drugą stronę).

[5.4.3]

20 Oto przewidywany przez nauczyciela plan sterujący, który ma być przy udzia
le uczniów wypracowywany na lekcjach w ramach nauki czytania tekstu definicji.

1) Wyróżnij pojęcie definiowane; jaką ono ma nazwę.
2) Wyodrębnij wcześniej poznane pojęcia służące do określenia nowego 

pojęcia.
3) Wypowiedz definicję własnymi słowami.
4) Podaj własne przykłady.
5) Skonstruuj kontrprzykład.
6) Sformułuj zaprzeczenie warunku, który definicja nakłada na nowe pojęcie.
7) Jeśli można, wykonaj rysunek ilustrujący nowe pojęcie.
8) Zapisz definicję słownie, jeśli była podana symbolicznie lub przejdź do 

formy symbolicznej, jeśli podano określenie słowne.
a. Następująca tabelka informuje o zamierzonym przez nauczyciela sposobie 

wypracowywania podanego planu w cyklu pięciu lekcji w klasie VII.

Numer 
lekcji 

w cyklu
Temat lekcji

Kolejny punkt 
planu 

wprowadzany 
na lekcji

1 Punkty symetryczne 
względem prostej

1, 2, 3

2 Oś symetrii figury 4, 5
3 Okrąg wpisany w wielokąt 6
4 Punkty symetryczne 

względem punktu 7
5 Punkty jednokładne 8

Zanalizować tę propozycję dydaktyczną (por. na ten temat [56], s. 46-51). 
Zaproponować inny - być może krótszy - plan sterujący.

b. Wybierając odpowiedni materiał z podręcznika, zaproponować plan steru
jący, który mógłby być wprowadzany stopniowo w podobny sposób w ramach cyklu 
lekcji. Plan może dotyczyć lektury tekstu definicji, twierdzenia lub dowodu. Prze- 

158 bieg realizacji zamierzenia opisać w tabelce.



[5.4.3]

* Oto tekst podręcznika:
Zbadamy teraz, czy relacja „ ... jest dzielnikiem ...’’jest zwrotna, symetryczna, 

spójna, przechodnia i antysymetryczna. Relacja „... jest dzielnikiem ...”, określo
na w zbiorze N liczb naturalnych jest w tym zbiorze zwrotna, gdyż każda liczba 
naturalna dzieli samą siebie. Ponieważ 2|4, natomiast ~(4|2), więc relacja „... jest 
dzielnikiem ...” nie ma własności symetrii. Relacja ta nie jest także spójna, gdyż 
2^3, natomiast żaden z przypadków 2|3, 3|2 nie zachodzi. Jeśli x\y i y\z , to 
y = ktx i z = k^y dla pewnych kv k2 e N. Stąd z = kx, gdzie k = k}k2 e N, więc 
x\z; relacja zatem jest przechodnia. Wreszcie gdy x[y oraz y|x, wtedy x=y. 
Relacja jest więc antysymetryczna.

Nauczyciel przewidział ten fragment podręcznika do samodzielnego czytania 
przez uczniów na lekcji w początkowym okresie nauki w szkole średniej. Zamie
rza częściowo sterować pracą nad tekstem za pomocą planu (każdy uczeń otrzy
muje powielony plan, z którego będzie korzystał w czasie lektury). Plan sterujący 
jest dostosowany do szczegółowych treści, ale nauczyciel przewiduje również ujaw
nianie pewnych zasad ogólnych, użytecznych w toku matematycznej lektury. A oto 
plan.

1) Na początku wymieniono kilka ogólnych własności relacji. Na czym każda 
z nich polega. Bez uświadomienia sobie tych własności, czytanie tekstu ze zro
zumieniem nie byłoby możliwe.

2) Tekst dotyczy relacji podzielności. Przypomnij sobie jej definicję (podaj 
symboliczny zapis).

3) Zwróć uwagę, że niektóre zdania tekstu (np. fragment dotyczący zwrotno- 
ści) służą uzasadnieniu prawdziwości twierdzenia, inne zaś (por. dwa następne frag
menty) - wykazaniu fałszywości. Jaka jest różnica w postępowaniu za każdym 
razem.

4) Uzasadniając antysymetrię, autor pominął w zapisie szczegóły rozumowania. 
Zapisz kroki dowodu tak, jak to zostało uczynione w przypadku przechodniości.

Zaprojektować przebieg lekcji, w której spożytkuje się ten plan, a szczególnie 
obmyślić zabiegi prowadzące do formułowania ogólnych wskazań użytecznych 
w pracy nad tekstem matematycznym. Plan sterujący można zmodyfikować, dosto
sowując go do własnej koncepcji lekcji.

[5.5.1; 5.5.2]

22» Symbolem dx oznaczmy odległość cięciwy okręgu mającej długość x od 
środka tego okręgu.

W okręgu o(O, r):

ua > b => d < d. , a b ’

a < b => d > d. . u bu 159



a. Zapisać podane twierdzenia słownie, używając formy:
- orzekającej,
- warunkowej,
- warunkowo-czynnościowej.

b. Wysondować opinię uczniów, czy i którą formę sami byliby skłonni uznać 
za najbardziej przystępną; zanalizować ich wypowiedzi z myślą o cyklu własnych 
lekcji obejmujących wprowadzanie twierdzeń.

c. Jednym z praktycznych sprawdzianów rozumienia twierdzenia może być 
nieraz sporządzenie adekwatnej ilustracji.Rysunki a)-g) (por. rys. 24) zostały sa
modzielnie sporządzone przez uczniów w toku lektury jako ilustracje do trzech 
wymienionych twierdzeń o cięciwach.

a) b) c) d) e)

fl g)

tak sarno będzie dla różnych 
okręgów o promieniach tej 

samej długości r

Rys. 24

Czy któryś z podanych rysunków można uznać za wyznacznik rozumienia (nie
koniecznie musi to być rozumienie pełne, o którym trudno byłoby wnosić tylko 
na podstawie wykonania ilustracji).

Zwrócić uwagę, że:
- Niektóre rysunki zostały ustrukturyzowane (tak określa się próbę wprowadze

nia do rysunku dodatkowych komponentów, wyodrębnienia z całości określo
nych konfiguracji oraz zróżnicowania jego elementów ze względu na ilustro
wane treści).

- Okolicznością sprzyjającą wykonaniu odpowiedniego rysunku jest - obok ro
zumienia czytanego tekstu - również operatywna znajomość pewnych technik 
graficznej reprezentacji, a nawet pewna pomysłowość w konkretnej sytuacji ry-

160 sunkowej. W niektórych przypadkach mogą mieć znaczenie niepisane, ale funk-



cjonujące w klasie lub podręczniku umowy bądź reguły dotyczące sposobów gra
ficznego przedstawiania obiektów matematycznych i stosunków między nimi. 

- Ostatni z rysunków został opatrzony przez ucznia komentarzem słownym do
starczającym dodatkowych informacji o sposobie myślenia jego autora.

[5.5.1; 5.5.2]

23. Nauczyciel za pomocą możliwie prostych środków sprawdza na bieżąco 
wstępne rozumienie przeczytanego tekstu twierdzenia należącego do geometrii 
płaszczyzny.

Złożenie dwóch symetrii osiowych o osiach prostopadłych jest symetrią środ
kową względem punktu przecięcia tych osi.

Zastosował metodę pytań kontrolnych i poleceń. Oto ich lista.
• Jakie założenia ma twierdzenie?
• Wyodrębnij część tekstu odpowiadającą tezie twierdzenia.
• Wypowiedz twierdzenie, używając zwrotu: jeśli ... , to ...
• Wprowadź potrzebne oznaczenia i zapisz twierdzenie symbolicznie.
• Objaśnij twierdzenie, wykonując na rysunku czynności, których wprawdzie nie 

wyszczególnia się wprost w tekście, ale można je z tego tekstu pośrednio od
czytać.
Przeanalizować to rozwiązanie dydaktyczne mające na celu bieżącą kontrolę 

rozumienia. Uwzględnić między innymi charakterystykę poziomów rozumienia za
proponowaną przez Z. Krygowską [67].

Wybrać z podręcznika tekst przewidziany do czytania na lekcji i opracować 
podobny sposób bieżącej, wstępnej kontroli rozumienia.
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Indeks ważniejszych pojęć 
występujących w książce

Indeks jest wykazem haseł tworzących siatkę pojęciową obszaru zagadnień dotyczących budo
wy i lektury tekstu matematycznego rozważanych w książce. Dla każdego pojęcia wskazano numer 
strony, na której to pojęcie występuje po raz pierwszy; następne numery użyte w niektórych przy
padkach wskazują strony, gdzie występuje ono w innych kontekstach bądź też staje się przedmiotem 
analizy lub uzupełniającej charakterystyki. Czcionkąpółgrubą wyróżniono pojęcia kluczowe ze wzglę
du na zakres problematyki monografii.

- anafora 38
- analiza dydaktyczna tekstu matematycz

nego 12, 63
- - tekstu 15, 91, 107
- antycypacja 54, 85
- antyteza 38
- architektura strony druku 98, 106
- arytmia tempa czytania 35
--czytanie ciche 27, 69, 70 
 głośne 27, 69, 70
---- krytyczne 32
---- (lektura) tekstu matematycznego 11, 27
---- metodologiczne 42, 43
---- przedmiotowe 43
---- ze zrozumieniem 27
- dclimitatory (sygnały bądź wyznaczniki 

granic początku lub końca tekstu) 93
- doformalizowanie tekstu matematyczne

go 46
- dojrzałość do nauki czytania tekstu matema

tycznego 28
]64 _ egzemplifikacja (zmiennej) 125, 129

- ekspresywność (środki ekspresji) 11, 38
- foniczna wersja tekstu 70
- formuła finalna 97
---- incipitowa (inicjalna) 69, 96, 97, 106
- idea (myśl główna) dowodu 50, 51
- inferencja 49, 89, 101
- informacja dana przez tekst matematycz

ny 9
- interpretacja tekstu (czytanie krytyczne) 

27, 32
-- język drugiego stopnia (rzędu), metajęzyk 36 
 matematyki 10, 35, 136
---- naturalny (potoczny) 10, 97
---- pierwszego stopnia (rzędu), język 

przedmiotowy 36, 37
- kategoria (typ, rodzaj) tekstu 10, 11
- kwantyfikator 10, 37, 109
- lektura analityczna 33, 78
- lingwistyczna teoria czytania 12
- metoda symulacji (w nauce czytania tekstu 

matematycznego) 71, 82
- model czytania tekstu matematycznego 41



---- dydaktyczny czytania 42
---- psychologiczny czytania 41
- motywacja (motywy czytania tekstów mate

matycznych) 38, 90
- myślowy model wyobrażeniowy 57
- nauka czytania tekstu matematycznego

14, 31
-----------w ogóle 31
- obszar ukierunkowania (czytelnika przez 

plan) 103, 104, 107, 108
- - założeniowy 99, 100, 107, 108
- odformalizowanie tekstu matematyczne

go 45
- ogólność rysunku 48
- operacja korzystania z twierdzenia 89
- operacje typu algebraicznego na zmiennych 

125, 129
- organigram 10
- percepcja, pcrcypować (symbole, zdania, 

tekst) 49, 53, 72
- plan częściowy (etapowy, lokalny) w tek

ście 68, 106
---- czytelnika (myślowo rekonstruowana 

przez odbiorcę idea dowodu) 53
---- generalny w tekście 53, 54, 68, 104
---- sterujący (pochodząca z zewnątrz lista 

poleceń) 79
- podobszar ukierunkowania 107
---- założeniowy 101
- podstawianie (za zmienne) 125, 126, 127, 

128
- połączenie międzyzdaniowe typu implika- 

cyjnego 37
---------- koniunkcyjncgo 37
- praca z książką matematyczną (korzystanie 

z książki) 14, 19, 24, 83
---- z tekstem matematycznym 15, 24, 27
- program postępowania (w toku dowodu) 53
- przentianowywanie (zmiennych) 125, 129
- przyswojenie tekstu 81
- psychologiczna teoria czytania 12
- pytanie retoryczne 38
- rama delimitacyjna 97, 104
- recepcja, rccypowanie (treści, tekstu) 9, 

16, 24, 28
- reguły (zasady) konstrukcji tekstu mate

matycznego 10
- rola ilustracyjna rysunku 48
---- techniczna rysunku 49
- rozumienie subiektywne tekstu 45, 82
---- tekstu 12, 81
- rysunek jako forma zapisu 48
------- komponent heurystyczny w toku lek

tury tekstu 48
- samoobserwacja procesu lektury 15, 61, 62

- segmentacja tekstu matematycznego 38, 92,
97, 98

- semiorganigram 10
- sposoby kontroli rozumienia tekstu matema

tycznego 84
- stała 110, 111, 120, 121
- struktura logiczna dowodu 50, 51
- strukturyzacja tekstu matematycznego 

79, 92, 98
- symbol matematyczny 10, 35
- synteza (w czytaniu) 28, 44
- system obszarów ukierunkowania 107
- technika czytania tekstu matematyczne

go 16, 140
- techniki (zabiegi, środki, schematy) redak

cyjne 38, 97
- tekst (w ogóle) 10, 136
---- będący relacją narratora 10
---- dialogowy 10
---- humanistyczny 31, 39
---- literacki 11
---- matematyczny (konwencjonalny) 10, 

34, 135
---- mówiony 10
---- naukowy 11
---- paraliteracki 11
---- pisany 10
---- popularnonaukowy 23, 56
---- potoczny 10, 56
---- programowany 10
---- publicystyczny 11
---- sformalizowany 37
---- słowny (warstwa słowna tekstu, języka)

17, 35
---- spójny 39
---- sterujący 10
---- symboliczny (warstwa symboliczna 

tekstu, języka) 35, 36
---- użytkowy 11
- termin (nazwa), terminologia 10, 35
- treści (informacje) przedmiotowe 20, 37
- trudności (błędy) w czytaniu tekstu mate

matycznego 39, 88
- ustalanie (zmiennej) 125, 129
- wiązanie (zmiennych) za pomocą operatorów 

125, 129
- wiązka dclimitatorów 95, 96
- wiedza metodologiczna 19, 20, 21
- wiclofunkcyjność wyrażeń w tekście ma

tematycznym 95
- wielokanałowość procesu komunikacji 

w tekście matematycznym 97
- wyższe techniki czytania tekstu 32
- zasady czytania tekstu matematyczne

go 16
- zmienna 10, 109, 110 165
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Jan Konior

Constructing and reading mathematical texts
Elements of Learning of Reading Mathematical Texts at School

Summary

The mathematical text is one of the major media of presenting mathematical knowledge and 
methods. It has its own specific construction, different from that of other written texts. Its reading 
also requires special techniques and differentiated activities. Learning how to read mathematical texts 
at school and in further education is another distinct didactic problem. These three problems - the 
structure of the mathematical text, its reading process and teaching how to read it - arc the subject 
of the present monograph. Both theoretical and practical considerations have been combined in the 
book. The theoretical analyses mostly concern the structure of the mathematical text and the reading 
process: the results of the author’s studies of mathematical text construction and of some mathema
tical language components (e.g. variables) functioning have been shown here. On the other hand, the 
practical considerations concentrate on the functioning of the mathematical text as a medium for 
teaching mathematics at school. The analysis is complemented by some didactic suggestions con
cerning reading such texts.

The monograph is meant for the readers who study mathematical texts of all levels of education, 
chapters 6 and 7 concerning more advanced stages. In these chapters the author introduces and defines 
some new notions the plan in the text of the evidence, the domain of directionality very useful in 
the studies of mathematical texts. The domain of supposition, the domain of directionality and text 
segmentation are the subject of the analysis, with special emphasis on the notion of the variable. Some 
methodological issues and others are raised in the final part, where some examples of study problems 
have been provided, as well.

Chapters 1-5 are meant mostly for schoolteachers, university lecturers and students trained to 
teach mathematics at school. The following problems are discussed: the importance of being able 
to read mathematical texts, training objectives, ways of working on methodological concepts con
cerning reading training, difficulties encountered and mistakes made by children while reading 
mathematical schoolbooks, ways of checking students’ understanding, differences between mathe
matical texts and others, the role of illustrations as text elements. The ending contains a list of 
questions (questions index) that teachers who prepare their students to read mathematical texts 
might ask.

Some practical problems and suggestions for further consideration are a supplement to the book. 
They will prove useful for mathematical teacher trainees as important complement of the problems 
illustrated in the main part of the book. The book closes with a glossary, where all the key notions 
are explained.
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Jan Konior

Aufbau und Lesen des mathematischen Textes
Grundlagen des Leselernens der mathematischen Texte

Zusammenfassung

Der mathematische Text ist eins der wichtigsten Mittel der Vermittlung des mathematischen 
Wissens und der mathematischen Methode. Er weist einen spezifischen Aufbau auf; er ist anders als 
die Mehrheit der geschriebenen Texte verfaßt. Das Lesen eines solchen Textes erfordert eine spe
zifische Technik und differenzierte Aktivität. Das Leselehren der mathematischen Texte in der Schu
le und ihre Nutzung in der Fortbildung ist ein separates didaktisches Problem. Die drei Themen
kreise - der Aufbau des mathematischen Textes, der Prozeß des Lesens und das Leselernen - sind 
der Gegenstand der vorliegenden Monographie.

In der Arbeit wurden zwei Problemkreise verbunden. Einerseits werden theoretische Analysen 
durchgeführt. Dieses Problem betrifft vor allem den Aufbau des mathematischen Textes und den Prozeß 
seines Lesens. Es werden Ergebnisse der Untersuchungen des Verfassers über den Aufbau der 
mathematischen Texte und das Funktionieren mancher Komponente der mathematischen Sprache 
(zB. der Variablen) dargestellt. Andererseits betreffen die Erörterungen die Schullpraxis. Sie kon
zentrieren sich auf dem Funktionieren des mathematischen Textes als Mittel der pädagogischen Ver
mittlung. Es werden der Lehr- und Lernprozeß mit Anwendung der mathematischen Texte analysiert. 
Konkrete didaktische Vorschläge im Bereich des Leselernens solcher Texte in der Shule bilden eine 
Ergänzung dieser Analyse.

Die Monographie ist für diese Leser gedacht, die Untersuchungen über den mathematischen Text 
im Bildungsprozeß auf verschiedenem Niveau bereits führen oder unternehmen möchten. Für diese 
Empfänger wurde - neben den Kapiteln 1. bis 5. - auch die Kapitel 6. und 7. geschrieben, die einen 
fortgeschritteneren Charakter aufweisen. In diesen Kapiteln werden neue Begriffe eingeführt und 
charakterisiert (zB. der Plan im Beweistext, der Leitbereich), die in den Untersuchungen über ma
thematische Texte wichtig sind. Gegenstand der Analyse sind vor allem Annahmebereiche, Leitbe
reiche und die Unterteilung des Textes; breiter wird der Begriff der Variablen analysiert. Im letzten 
Teil wurden einige Probleme (zB. methodologischen Charakters), die mit den Untersuchungen über 
den mathematischen Text verbunden sind, besprochen, und Beispiele der Untersuchungsprobleme 
formuliert.

Einen breiten Kreis potentieller Leser dieses Werkes bilden auch Lehrer, Studenten, die sich 
auf die Arbeit in der Schule vorbereiten, und wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschulen. An 
sie wurden vor allem die Kapitel von 1. bis 5. gerichtet. Es werden hier u.a. folgende Probleme 
erörtert: die Bedeutung der Fertigkeit des Lesens der mathematischen Texte, die Ziele der Lese
lernens der mathematischen Texte, die Methoden der Ausarbeitung methodologischer Konzepte des 
Leselernens der mathematischen Texte, die Schwierigkeiten und die im Prozeß des Lesens der 
mathematischen Texte von den Schulern begangene Fehler, die Methoden der Kontrolle des 
Verstehens des mathematischen Textes; weiter werden die Unterschiede zwischen den mathema
tischen und anderen Texten analysiert wie auch die Rolle und das Funktionieren der Abbildung 
als Textelement. Es wurden auch zahlreiche Beispiele aus der Schulpraxis angeführt und sogar ] 73 



Projekte der Lösungen der Probleme im Unterricht gezeigt. Die Zweifel des Lehrers, der den 
Schülern das Lesen der mathematischen Texte beibringen möchte, wurden in Form einer Aufli
stung angeführt, die weiter Frageliste genannt wird.

Als Ergänzung des Haupttextes der Arbeit sind Aufgaben und Vorschläge angeführt, die zum 
Nachdenken animieren sollen. Sie wurden dem Text als Ubungsmateriel für Studenten, die sich als 
Lehrer ausbilden lassen oder für Personen, die sich fortbilden, beigefügt. Sie beinhalten jedoch auch 
wichtige Ergänzungen und Darstellungen der im Haupttext besprochenen Probleme. Manche Aufga
ben - ähnlich wie manche Fragen, die in der Einleitung angeführten Fragenliste zu finden sind - 
beinhalten implicite Untersuchungsprobleme im Bereich des Aufbaus und des Lesens der mathema
tischen Texte.

Das Buch mit einem Begriffverzeichnis, in dem die Hauptbegriffe angeführt wurden, die in Bezug 
auf ihre Problematik von Wichtigkeit sind.
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