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W roztrząsanym tu zagadnieniu, skupia się, jak w soczewce, jeden z najważniejszych 

problemów w nauczaniu matematyki. Po co jej uczymy? Stąd ta wypowiedź.  

 

1.  Pytanie. W swojej codziennej poczcie dostałem list od redakcji „Matematyki w Szkole” z 

propozycją wypowiedzenia się na taki oto temat: czy nauczyciel może nie zaliczyć 

rozwiązania uczniowi, jeżeli ten rozwiązał zadanie inną metodą niż oczekuje nauczyciel. 

Przyznaję, że osłupiałem i pierwszym moim odruchem było odpisać bardzo krótko, że to 

głupie pytanie. Po chwili jednak przypomniałem sobie, że sam nauczam, że nie ma głupich 

pytań – bywają tylko głupie odpowiedzi. W miarę myślenia nad problemem stawał on się 

coraz poważniejszy. I tak powstał poniższy tekst, który byłby dłuższy, gdyby nie konieczność 

zmieszczenia się w rozsądnym limicie. Wyrażam w nim swoje własne poglądy. Ktoś może 

mieć inne.  

 

2.  Odpowiedź na pytanie. 

 Odpowiedź mimo wszystko jest łatwa.  

1. Jeżeli w zadaniu nie było zaznaczone, jaką metodą należy je rozwiązać, to dowolna 

metoda jest dobra. Musimy uczyć szacunku dla słowa. 

2. Jeżeli w zadaniu było napisane, jaką metodą należy zadanie rozwiązać, to jest 

przeciwnie: rozwiązanie inną metodą jest warunkiem wystarczającym do  

niezaliczenia. 

 

3. Pierwsze „ale”. Zadanie o pociągach.  Ale i na tym jasnym obrazie są plamy. Moim 

ulubionym zadaniem jest takie oto, pochodzący sprzed stu lat (zachowuję terminologię, 

szybkości pociągów są takie, jak i dziś na PKP!)  

  
Ze stacji A o godzinie 6 rano wyszedł pociąg osobowy i dążył w kierunku stacji B z 

szybkością 25 kilometrów na godzinę. O godzinie 8 rano tegoż dnia ze stacji B wyszedł inny 

pociąg, dążący w kierunku stacji A z szybkością 35 kilometrów na godzinę. Odległość 

pomiędzy stacjami A i B wynosi 530 kilometrów. W jakiej odległości od stacji A  i o której 

godzinie spotkają się te pociągi?  

Od ucznia na każdym poziomie nauczania oczekujemy mniej więcej takiego 

rozumowania. Do godziny 8 rano pociąg  A „przeszedł”  50 kilometrów, a B dopiero ruszał o 

ósmej. Pociągi były wtedy odległe od siebie o 530 – 50 = 480 kilometrów i od tej chwili 

poruszały się z prędkością względną wobec siebie 25 + 35 = 60 kilometrów na godzinę. 

Spotkały się zatem po 8
60

480
  godzin po godzinie ósmej, czyli o czwartej po południu.  

 

4. Efektowne rozwiązanie i mamy problem. Co byśmy jednak powiedzieli, gdyby 

zdolny maturzysta rozwiązał zadanie tak,  jak niżej, co gorsza, argumentując, że 

inaczej nie potrafi?  

 
 Zacznijmy interesować się położeniem pociągów od godziny ósmej, kiedy pierwszy z nich 

ujechał już 50 kilometrów (i jest w punkcie A0 ), a drugi dopiero startuje z B. Pociągi dzieli wtedy 480 

kilometrów. Gdy drugi, szybszy pociąg przebędzie połowę tego dystansu i osiągnie punkt B1 

(oczywiście B1  =  290, a czas potrzebny na osiągnięcie tego punktu wynosi Δt1 = 
7

48

35

240
  godziny), 

to pierwszy ujedzie mniej. Oznaczmy punkt, w którym po czasie Δt1 = 
7

48

35

240
  godziny znajdzie się 



pierwszy pociąg, przez A1. Gdy drugi pociąg przebędzie połowę dystansu  A1B1  (załóżmy, że czas 

potrzebny na to wynosi Δt1 ) , to znajdzie się w pewnym punkcie B2 , zaś pierwszy pociąg osiągnie 

tylko pewien punkt  A2 < B2  ... i tak dalej. Pociąg B przebywa pół dystansu dzielącego go od A, ale 

ponieważ pociąg  A jest wolniejszy, jeszcze się nie spotykają. Można wyobrazić sobie, że maszynista 

pociągu B po przebyciu połówki dystansu myśli sobie: „No, ja zrobiłem swoje, zaczekam na kolegę”, 

ale po chwili myśli sobie „a co mi tam, jadę dalej – nie jego wina, że ma gorszą lokomotywę). Odcinki 

czasu potrzebne na przebycie kolejnych połówek dystansu dzielącego pociągi maleją, maleją, 

maleją.... Sprawdzamy przez indukcję (i tu nasz abiturient popisuje się sprawnością w rozumowaniu 

indukcyjnym, a Czytelnicy … też mogą) , że długości kolejnych odcinków An An+1  są równe 

n7

5
240  ,  zaś przedziały czasu, w których B przejeżdża kolejne połówki dystansu dzielącego go od 

A, są równe  Δtn = 
n7

48
 . Zatem spotkanie nastąpi w  8

7

48

1




n
n

 godzin po godzinie ósmej (czyli o 

16:00, sumuję ciąg geometryczny) , na  250
7

1200
50

1




n
n

  kilometrze od A. 

Zadanie jest rozwiązane poprawnie, nie precyzowaliśmy, jaką metodą, zatem nie ma 

wyjścia, musimy zaliczyć. Ale z pewnym niesmakiem, prawda?  

 

5. Nie tak masz rozwiązywać!  Czy zatem mamy prawo wymagać od ucznia, żeby rozwiązał 

zadanie taką, a nie inną metodą? Ze zdumieniem stwierdziłem, że wielu nauczycieli widzi w 

zadaniu matematycznym tylko problem do rozwiązania. Celem – mówią - jest uzyskanie 

odpowiedzi, podobnie jak celem wyprawy himalajskiej jest wejście na szczyt, celem naprawy 

zegarka jest, by chodził, a celem wizyty u dentysty zaplombowany ząb. Nikt przy zdrowych 

zmysłach nie będzie miał za złe lekarzowi, jeżeli nas wyleczył, stosując nie te metody, które 

mu zaleciliśmy.  

 

6. Gdzie jest matematyka? Po co jej uczymy?  

I tu dotykamy zagadnienia, po co uczymy matematyki. Na ten temat można pisać książki i 

prowadzić seminaria. Od czasu, kiedy zaczęto się nad tym zastanawiać, pisano o tym różnymi 

słowami, wyrażającymi dokładnie tę samą treść. Ale sprawa daje się ująć krótko.  

Przypomnijmy. Dydaktyka ogólna rozróżnia dwojaki cel nauczania: materialny i formalny. 

Być może pierwszym, który to tak ujął, był  E. Schmid w 1791 roku.  Celem materialnym 

nauczania jest  

a) podanie wiadomości (znajomości faktów, uogólnień i powiązań); 

b) wyrobienie umiejętności (zdolności do działania polegającego na 

zastosowaniu wiedzy w praktyce); 

c) wyrobienie nawyków (wyćwiczonych, wydoskonalonych działań). 

 

Cel formalny osiąga się przy nauczaniu, gdy nauczyciel przyczynia się do rozwoju 

duchowego uczniów; cel ten możemy osiągnąć za pomocą samego materiału, który 

przerabiamy w szkole, bądź jako rezultat samego procesu nauczania. Łatwiej ten cel formalny 

osiąga się w naukach humanistycznych. C. Northcote Parkinson w swojej znanej książce 

Prawa Parkinsona pisał, że – to ładny cytat – „nauki techniczne nie dają człowiekowi nic 

oprócz samej wiedzy”. Matematyka jest, jak zawsze, zawieszona między  klasycznymi 

naukami humanistycznymi a technicznymi. 

 

Spójrzmy na ujęcie zagadnienia sprzed 85 lat,  według programu Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, na rok szkolny 1924-25. Przyznajmy, że w 2010-11 

roku chodzi o to samo… 



Cel ogólny nauczania matematyki: 

1. Wdrożyć ucznia do ścisłego rozumowania, a w szczególności do rozumowania 

dedukcyjnego. 

2. Przyzwyczaić go do dostrzegania związków funkcjonalnych, zachodzących między 

znanemi zjawiskami, do ujmowania tych związków w postaci wzorów analitycznych i 

do badania własności odpowiednich funkcyj. 

3. Rozwinąć jego intuicję geometryczną w ogóle, a zwłaszcza zdolność dokładnego 

wyobrażania sobie figur trójwymiarowych. 

4. Wyrobić sprawność w stosowaniu matematyki elementarnej do zagadnień, 

zaczerpniętych z innych nauk oraz ze zjawisk życia codziennego. 

 

Nie tylko z wytycznych ministerstwa oświaty (jakkolwiek by się teraz nazywało, bo 

zmienia nazwę często), ale i z własnej praktyki i intuicji nauczycielskiej wiemy, że na szkolne 

zadanie matematyczne trzeba patrzeć jak na problem intelektualny, jak na górę, która trzeba 

zdobyć. Trzeba je rozkminić. (znaczenie tego terminu wyjaśni panom i paniom Profesorom 

dowolna osoba pracująca na co dzień z młodzieżą).  Sam wynik nie jest na ogół 

najważniejszy, ważna jest sama droga. Zwrócę też uwagę na  znane psychologom zjawisko, 

że najwyższą sprawność umysłu osiąga się nie wtedy, gdy się postawi sobie tę sprawność za 

główny cel, ale wtedy, gdy dąży się do innych celów, wymagających aktywności i 

intensywnej pracy umysłu.  

Dlatego żądanie, by uczniowie zrobili zadanie właśnie tak, a nie inaczej, jest na ogół 

uzasadnione i celowe. Dobrze służy realizacji celów nauczania. Pokazuje matematykę od 

ciekawej strony, zmusza do myślenia, wciąga. Same zalety.  

 

7. Nikt nie jest profesorem od nauczania. W poprzednim akapicie użyty jest zwrot „na 

ogół”. Żądanie nauczyciela, by zadanie zrobić określoną metodą, nie zawsze ma sens. Ale o 

tym już nie napiszę, bo to przecież truizm dla nauczyciela.  

Wszyscy wiemy, że tak, jak i „nie ma królewskich dróg w geometrii” (jak powiedział 

Arystoteles do Aleksandra Macedońskiego), tak i w nauczaniu i wychowaniu nie ma raz na 

zawsze ustalonych i jedynie słusznych metod. A kto twierdzi inaczej, ten się myli.  


