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ZANIM POZNAMY ALGEBRĘ
Marzenna Grochowalska

Jak wprowadzać ucznia w świat algebry?
Wielkim wyzwaniem postawionym nauczycielom
w szkołach na różnych etapach edukacyjnych
jest wprowadzenie pojęć z algebry. Uczeń już
przy pierwszym kontakcie z wyrażeniami algebraicznymi jest zaskoczony przede wszystkim
tym, że ich wartość zmienia się w zależności od
liczb, które podstawiamy w miejsce liter. Do tej
pory liczba czy wyrażenie arytmetyczne miało
dokładnie jedną wartość. Niełatwe jest nauczenie
operowania wyrażeniami algebraicznymi, widzenia w nich pewnego przepisu na wykonywanie
działań, kojarzenia zastosowań. Dla wielu dzieci jest to wręcz bardzo trudne. Niedoświadczony
nauczyciel da się zwieść złudzeniu dobrego zapoznania uczniów z algebrą w chwili, gdy widzi
stosowanie przez nich wzorów na pola ﬁgur. To
wcale nie oznacza, że swobodnie już operują wyrażeniami.
Algebra nie ma niestety bezpośredniego odniesienia do realnego świata otaczającego ucznia, więc
trudno tu polegać na jego intuicji. Trzeba wejść
na pewien poziom abstrakcji i rozumowania formalnego. Dlatego przejście do zagadnień algebraicznych powinno następować w miarę płynnie
i wciąż w odniesieniu do poznanych zagadnień
matematycznych, by zaakcentować spójność algebry z innymi działami matematyki.
W pierwszej kolejności przedstawię przykłady zadań, które stosuję kilkakrotnie w cyklu nauczania
w gimnazjum, by sprytnie wprowadzić ucznia
w zastosowania algebry i przekonać go, że jest
mu pomocna. Oto pierwsze z nich1 :

Treść osadzona jest w realiach bliskich uczniom,
więc zachęca ich do działania. Niektórzy proponują metodę prób i błędów, choć mało kto jest
w stanie zapisać systematyczne poszukiwanie wyniku. Satysfakcjonuje mnie w tym momencie sporządzona w wyniku dyskusji notatka:
l. motocykli

l. samochodów

/ l. kół

/ l. kół

łączna l. kół

1/2

11/44

46 ↑

2/4

10/40

44 ↑

3/6

9/36

42 ↑

4/8

8/32

5/10

7/28

40 ↑
√
38

6/12

6/24

36 ↓

Liczba motocykli i samochodów jest ustalana tak,
by ich suma była równa 12. W trzeciej kolumnie
sprawdzamy liczbę kół wszystkich pojazdów.
Po znalezieniu rozwiązania pytam uczniów, dlaczego jest ono jedyne. Warto też zapytać, czy nie
można by skrócić drogi dojścia do wyniku. Niektórzy uczniowie dostrzegą, że zamiana jednego
motocykla na samochód zwiększa liczbę kół o 2.
Wtedy dłuższą drogę przeszukiwania zamieniamy na krótkie rozumowanie:
12 motocykli → 24 koła
38 kół – 24 koła = 14 kół, 14 : 2 = 7 → należy
zamienić 7 motocykli na samochody
liczba samochodów: 7
liczba motocykli: 5

Zadanie 1
Dwanaście stojących na parkingu pojazdów –
motocykli i samochodów – ma łącznie 38 kół.
Ile motocykli stoi na parkingu?

Niektórzy uczniowie proponują zacząć od rozważenia 12 samochodów, sprawdzić liczbę nadmiarowych kół i na tej podstawie zamienić samochody na motocykle.

Na początku klasy pierwszej wykorzystuję to
zadanie do sprawdzenia, jak uczniowie budują
strategię rozwiązania problemu. Pozwala mi ono
także się zorientować, kto z nich miał styczność
z tego typu zadaniami w szkole podstawowej.

Jeden z uczniów dał pretekst do ciekawych rozważań, gdy zaproponował, by zacząć od 38 kół
w motocyklach. Wtedy okazało się, że jest 19 motocykli, o 7 za dużo. Uczeń stwierdził, że będzie
7 samochodów, a reszta to motocykle.
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Wniosek ten wywołał najpierw niedowierzanie,
potem padło z ust kilku uczniów to samo pytanie – dlaczego? Następnie zastanawiali się, czy
taki sposób postępowania będzie zawsze skuteczny. Modyﬁkowaliśmy zadanie na przykład tak,
że pojazdy miały po 3 i 4 koła. Sprawdzaliśmy,
jak wówczas będą wyglądały obliczenia. Były to
bardzo ciekawe rozważania i wnioski, zachęcam
Państwa do przeprowadzenia podobnej lekcji.
Zauważmy, że to zadanie z powodzeniem rozwiązywać mogą – a nawet powinni – uczniowie szkół
podstawowych, a obie pokazane metody nie powinny być dla nich trudne.
Wracam do niego, gdy realizuję temat Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
Uczniowie pamiętają, że było już omawiane.
Przypominamy sposoby rozwiązywania, po czym
próbujemy patrzeć na zadanie przez pryzmat
równań. Ustalamy oznaczenia niewiadomych, budujemy równanie, rozwiązujemy je i podajemy
odpowiedź. Sprawdzamy, czy otrzymaliśmy ten
sam wynik co wcześniej. Dyskutujemy, komu ta
metoda bardziej się podoba i dlaczego.
Kolejny kontakt z tym zadaniem nastąpi przy realizacji tematu: Rozwiązywanie zadań tekstowych
za pomocą układów równań. To też dobry moment do pochylenia się nad sposobami rozwiązań, do porównania ich, a zwłaszcza do zestawienia metod algebraicznych z niealgebraicznymi.
Ciekawe są wywołane przez uczniów dyskusje na
temat tego, która metoda jest najlepsza. Łatwo taki moment wykorzystać na dokładne wskazanie
zalet metod algebraicznych. Warto zaakcentować,
że te metody nie wymagają szczególnego rozumowania, bo zadanie dzięki algebrze staje się
typowe i jego rozwiązanie wymaga od ucznia
zdecydowanie mniej wysiłku intelektualnego. Do
zadania o pojazdach odwołuję się również w klasie trzeciej podczas powtórek.
Dzięki wielokrotnemu stosowaniu tego typu zadań dostrzegam u uczniów spokojną reakcję
na temat Rozwiązywanie zadań tekstowych za
pomocą . . . Widzę też, że świadomość istnienia
kilku metod rozwiązania problemu zapewnia im
większe poczucie bezpieczeństwa. Uczeń zazwyczaj może wybrać dowolny sposób rozwiązania,
chyba że chcę sprawdzić, czy umie zastosować
na przykład równanie. Wtedy wyraźnie zalecam
jedną z metod.
Inne godne polecenia zadanie, do którego
warto wracać, jest zatytułowane W muzeum
przyrodniczym2 :

Zadanie 2
Kilkoro dorosłych z dziećmi wybrało się do
muzeum przyrodniczego. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztował 4,50 zł, a dla dziecka
2 zł. Za wszystkie bilety zapłacono razem 32 zł.
Ilu dorosłych i ile dzieci było w tej grupie?
Liczba dorosłych w grupie:
Liczba dzieci w grupie:

.. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .

. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..

Zadanie to wydaje się podobne do poprzedniego.
To tylko złudzenie. Wtedy mieliśmy dwie informacje dotyczące pojazdów – ich liczbę oraz liczbę
ich kół. Tu mamy tylko jedną informację – koszt
biletów. Ograniczeniem jest fakt, że liczba osób
to liczba naturalna.
Posłużę się komentarzem do zadania, w którym
napisano: „do rozwiązania tego zadania uczeń
musi stworzyć własną, nietypową strategię. Może
zdecydować się na metodę prób i błędów i sprawdzając kolejne możliwości, znaleźć właściwą odpowiedź. Jest to poprawna i skuteczna metoda
rozwiązania tego zadania. Inną strategią może
być przeprowadzenie rozumowania opartego na
związku między liczbą osób dorosłych, ceną zapłaconą za ich bilety i łączną ceną wszystkich
biletów. Jeszcze innym sposobem rozwiązania
jest ułożenie równania z dwiema niewiadomymi
i następnie poszukiwanie jego rozwiązań pośród
par liczb naturalnych”.
A zatem, jeśli przez d oznaczymy liczbę dorosłych, a przez k liczbę dzieci, równanie przyjmie
postać: 4,5d + 2k = 32. Po kilku próbach podstawiania liczb uczniowie zauważają, że d musi
być liczbą parzystą oraz podzielną przez 4, bo
wówczas iloczyn 4,5d będzie liczbą całkowitą
i parzystą. Teraz liczba sprawdzanych wyników
zdecydowanie się zmniejsza i łatwo otrzymać
rozwiązanie: 4 dorosłych i 7 dzieci. Uczeń powinien zadać sobie pytanie, ile rozwiązań ma to
zadanie i uzasadnić, dlaczego wskazane rozwiązanie jest jedyne.
W tym nietypowym zadaniu metoda algebraiczna nie sprowadziła go do problemu typowego,
choć wielu uczniów próbuje ułożyć drugie równanie, sądząc, że sprowadzi poszukiwania do
rozwiązania układu równań. Pozwoliła jednak
zawęzić obszar poszukiwań, a przez to ułatwić
pracę ucznia. Warto proponować na lekcjach takie zadania, by pokazać sytuację na pierwszy rzut
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oka podobną, a jednak wymagającą rozwiązania
równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi w zbiorze liczb naturalnych.
Zacytuję teraz trzecie zadanie3 , które wykorzystuję kilkakrotnie podczas cyklu kształcenia
w gimnazjum:

Zadanie 4

Zadanie 3

Łatwiej będzie uczniom oznaczać długości tych
odcinków, gdy zamiast liczb będą litery.
Inny przykład5 (z gwiazdką):

Grządzielka ma trzy razy więcej pętelek niż
kompałka. Gdyby kompałka miała sześć pętelek więcej, to miałaby ich tyle samo co grządzielka. Ile pętelek mają grządzielka z kompałką?
Treść zawsze wywołuje uśmiech na twarzach
uczniów i prowokuje do pytań o znaczenie słów
grządzielka i kompałka, a tym samym budzi zainteresowanie.
Zadanie jest ważne nie tylko z uwagi na różne sposoby rozwiązań, ale przede wszystkim na
możliwość zaakcentowania prostoty rozwiązania rysunkowego oraz możliwość porównania go
z metodami algebraicznymi.
Tak wygląda rozwiązanie rysunkowe:
pętelki grządzielki

⌣⌣⌣

pętelki kompałki

⌣

⌣⌣⌣ = ⌣ + 6
Z rysunku wnioskujemy, że ⌣ = 3, więc liczba
pętelek grządzielki i kompałki jest równa 12.
Warto zaakcentować, że wystarczy znak ⌣ za-

stąpić znakiem x i zapisać równanie. Widać teraz,
jak obie metody są sobie bliskie.
Dzięki stosowaniu tego typu zadań uczniowie
nie tylko dostrzegają rolę algebry w rozwiązywaniu problemów matematycznych, lecz również
swobodniej i chętniej funkcjonują w sytuacjach
problemowych. Mają świadomość istnienia różnorodnych dróg poszukiwania rozwiązań i wiedzą, że każda z nich jest tak samo dobra.
Do algebry staram się przygotowywać uczniów
przy każdej nadarzającej się okazji, zanim przejdziemy do realizacji działu Wyrażenia algebraiczne. Gdy mamy do czynienia z zadaniami dotyczącymi liczb, ale o charakterze algebraicznym, głównym celem nie jest końcowy wynik, ale
przede wszystkim dostrzeganie prawidłowości.
Na przykład w I klasie gimnazjum, rozwiązując
poniższe zadanie4 , akcentujemy sposób obliczenia wymiarów białego prostokąta.

Oblicz pole zamalowanej ﬁgury:
długość: 9 – 2 – 2
szerokość: 6 – 2 – 1

Zadanie 5
Przyjrzyj się podanym cenom. Ile powinny
kosztować lody z bitą śmietaną?

Rozwiązanie poniższego zadania niektórzy uczniowie przedstawiają następująco:
L + O = 2,75
G + O = 2,45
G + S = 1,68
Nie znają układów równań; zapis jest dla nich na
tyle naturalny, że ze swobodą odczytują różnice w cenach lodów i galaretki czy owoców i bitej
śmietany, porównując lewe i prawe strony równań, co doprowadza ich do natychmiastowego
rozwiązania.
Kolejne przykłady to poszukiwanie:
liczby przekątnych czy sumy kątów w trójkącie, czworokącie, . . . , n-kącie,
liczby wierzchołków, ścian, krawędzi graniastosłupa albo ostrosłupa o podstawie trójkąta,
czworokąta, . . . , n-kąta itd.
Jeśli uczniowie często stykają się z algebraizacją,
lepiej radzą sobie z takimi zadaniami.
Dzięki stosowanym zabiegom dydaktycznym algebra staje się przyjazna i spójna z innymi działami matematyki.
1

M. Grochowalska, Matematyka 1. Lekcje powtórzeniowe w gimnazjum, GWO.

2

Baza Narzędzi Dydaktycznych na stronie Instytutu
Badań Edukacyjnych:
http://www.bnd.ibe.edu.pl/tool-page/28.

3

Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, GWO.

4

Tamże.

5

Tamże.

