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Andrzej Sokołowski

Jak za oceanem zachęcano uczniów do nauki matematyki wyższej
W szkołach średnich w USA uczniowie mogą wybrać przedmiot o nazwie calculus. Jego nauka
trwa rok. W ramach tego przedmiotu omawia
się rachunek różniczkowy i całkowy, a do głównych zagadnień należą: granice i ciągłość funkcji,
pochodne i ich zastosowania (szczególnie w kinematyce) oraz całki i ich zastosowanie do liczenia
pól powierzchni oraz objętości. Zdanie egzaminu
z tego przedmiotu może zwolnić ucznia ze studiowania go ponownie na uniwersytecie.
Calculus jest nieobowiązkowy. Można otrzymać
dyplom ukończenia szkoły średniej bez zaliczenia tego przedmiotu. I zapewne dlatego na przykład w 1990 roku tylko 7% uczniów zdało egzamin z tego przedmiotu. Rozgorzała wówczas
w USA dyskusja nad tym, jak zachęcić uczniów
do wybierania calculusa w szkołach średnich i na
wyższych etapach edukacji. Zastanawiano się, jak
sprawić, by uczniowie decydowali się na studia
przyrodnicze i inżynierskie, na których calculus
jest podstawą sukcesu.

mienie zagadnień kosztem formalizmu i rutynowych matematycznych manipulacji. W ślad za
tymi zmianami transformacji uległy również zadania egzaminacyjne z tego przedmiotu.
Chciałbym przybliżyć główne założenia wspomnianych reform, jak również przytoczyć kilka
zadań z egzaminów zorganizowanych po wdrożeniu zmian.

Co wymagało reform?
Podczas opracowywania reformy wzięto pod
uwagę dwa aspekty: sposób prezentacji wiedzy
przez nauczycieli oraz przekazywaną treść. Źle
oceniono sztywny i rutynowy sposób nauczania,
zwany teacher-centered, w którym nauczyciel
jest autorytetem w zakresie przekazu informacji,
a uczniowie są pasywnymi odbiorcami. Krytykowano zajęcia polegające w większości na wykonywaniu rutynowych operacji, niewymagających od
uczniów interpretacji wyników ani ich krytycznej
oceny. Kwestionowano również sposób opracowywania zagadnień, sprowadzający się głównie
do przekształceń algebraicznych, z pominięciem
innych form prezentowania danych, np. na wykresach czy w tabelach.

Jak zreformowano system?

Odpowiedzią na te pytania miała być reforma nauczania podjęta w latach 1990–2000 przez The
Harward Calculus Consortium. Efektem pracy
owej grupy było przygotowanie nowego programu nauczania, zwiększającego nacisk na rozu-

Wychodząc naprzeciw krytyce, reformatorzy
opracowali zmiany dotyczące metod nauczania
i treści. W zakresie dydaktyki zalecono aktywne włączanie uczniów w proces dochodzenia do
praw matematyki, czyli porzucenie uczenia typu teacher-centered na rzecz nauczania typu
student-centered.
Zmiany dotyczące zawartości przekazywanej wiedzy opierały się na tzw. regule czterech (rule of
four) – każde zagadnienie miało być przedstawiane uczniom w czterech postaciach: algebraicznej,
tabelaryzowanej, graﬁcznej i opisowej. Położono
też nacisk na kształtowanie umiejętności matematycznego modelowania. Równolegle zmianami
objęto treści egzaminacyjne.
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Główne różnice najlepiej obrazuje następująca tabela:
Poprzedni program

Zreformowany program

autorytatywny sposób
przekazywania wiedzy

uczeń jako centralny podmiot
procesu nauczania

nacisk na procedury
i algorytmy

zastosowanie kalkulatorów
do obliczeń

algebraiczna postać
funkcji jako główny
element analizy

stosowanie różnorodnych prezentacji
funkcji: algebraicznej, tabelaryzowanej,
graﬁcznej i opisowej

używanie formalnego
matematycznego
języka

obrazowe przedstawianie wiedzy
za pomocą języka i sytuacji znanych
uczniom z życia codziennego

nacisk na zapamiętywanie
wzorów i teorii

nacisk na interpretację
wzorów i ich krytyczną ocenę

treści sprawdzające ujęte
w typowe ramy

treści sprawdzające łączące
kilka zagadnień w jeden problem

Przykłady zadań
Oto dwa zadania egzaminacyjne ułożone po wprowadzeniu nowego programu. Zaczerpnąłem je ze strony internetowej1 ogólnodostępnej po
zakończeniu egzaminów, a następnie przetłumaczyłem i opatrzyłem komentarzem.

Zadanie 1
Figura R jest zawarta pomiędzy wykresem funkcji f (x) = x4 − 2,3x3 + 4
a prostą y = 4, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

(a) Oblicz objętość bryły, która jest wynikiem obrotu ﬁgury R wokół
osi y = 4.
(b) Figura R jest podstawą bryły, której przekroje prostopadłe do osi
odciętych są trójkątami prostokątnymi równoramiennymi. Oblicz objętość tej bryły.
(c) Pionowa prosta x = k dzieli ﬁgurę R na dwie ﬁgury o równych polach powierzchni. Skonstruuj równanie, którego można by użyć do
obliczenia k.
Głównym celem tego zadania jest sprawdzenie umiejętności konstruowania wzoru i obliczenia objętości bryły z zastosowaniem procesu
całkowania. W tradycyjnym programie nauczania wykresy funkcji zazwyczaj nie były podawane, a w systemie zreformowanym ﬁgura, która
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zakreśla bryłę, jest zwykle narysowana. Ta zmiana ma na celu podkreślenie ﬁzycznego procesu
powstawania bryły. Zadanie to również sprawdza,
czy uczeń potraﬁ wyznaczyć właściwe wartości
granic całkowania.

Zadanie 2
Wykres przedstawia funkcję f , zdeﬁniowaną
w przedziale <–5, 4>. Wykres tej funkcji składa się z trzech odcinków, które przedstawiono
na rysunku poniżej. Załóżmy, że funkcja g jest
x
zdeﬁniowana następująco: g(x) = f (t)dt.

Podsumowanie
Jako wieloletni nauczyciel przedmiotu calculus
mogę stwierdzić, że reformy pozytywnie wpłynęły na sposób przyswajania trudnej wiedzy matematycznej przez uczniów. Program ten zachęca
do integrowania wiedzy z różnych przedmiotów,
a także do przeprowadzania prostych eksperymentów, podczas których uczniowie mogą obserwować poznawane teorie w praktyce.

−3

(a) Oblicz g(3).
(b) Wskaż otwarty przedział, w którym wykres
funkcji g jest rosnący i wklęsły. Umotywuj swój
wybór.
g(x)

(c) Funkcja h jest zdeﬁniowana jako h(x) = 5x .
Oblicz h (3).
(d) Funkcja p jest zdeﬁniowana jako p(x) =
= f (x2 − x). Oblicz współczynnik kierunkowy
prostej stycznej do funkcji p w punkcie x = −1.
Zadanie to jest przykładem połączenia kilku zagadnień; sprawdza nie tylko to, czy uczeń potraﬁ
wyznaczyć wzór funkcji z podanego wykresu jej
pochodnej, ale również – czy umie opisać zmienność funkcji bez znajomości jej postaci algebraicznej. Podana całkowa forma funkcji g ma na
celu sprawdzenie, czy uczeń potraﬁ zinterpretować i zastosować wzór tej funkcji. Znalezienie pochodnej przedstawionej jako iloraz funkcji g(x)
i funkcji 5x oraz obliczenie pochodnej podanej
jako złożenie f (x) i x2 − x pozwala sprawdzić,
czy uczeń potraﬁ zastosować znane wzory na
różniczkowanie do nietypowych postaci funkcji.
Celem tych zadań jest również kształtowanie matematycznej wyobraźni ucznia, którą musi posiadać, by być przygotowanym do matematycznego
modelowania.

Skutkiem zmian jest również większa liczba
uczniów wybierających i zaliczających z sukcesem ten przedmiot, np. w 2009 roku było to
już 16% uczniów2 . Reforma nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest kontynuowana, a jej kolejnym etapem jest tzw. STEM
education (Sciene, Technology, Engineering and
Mathematics), nauczanie zalecające dalszą integrację nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem
technologii, nauk inżynieryjnych i matematyki,
która w tym kontekście pojmowana jest raczej
jako narzędzie3 potrzebne do poznawania przyrody i tworzenia nowych wynalazków.
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