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Uwagi wstêpne
Czytelnikowi, który zdecydowa³ siê na kupno tej ksi¹¿eczki, nale¿y
siê kilka wyjaœnieñ. Przede wszystkim pracy tej nie nale¿y traktowaæ
jako swoistego streszczenia grubych ksi¹g dotycz¹cych Matematyki (tej
pisanej z du¿ej litery) ani tych ksi¹g, które w tytule zawieraj¹ s³owa dydaktyka matematyki lub teoria i praktyka wychowania. Aby poznaæ
te dziedziny wiedzy, nale¿y jednak czytaæ i studiowaæ grube tomy.
W nich znajduj¹ siê wprawdzie niektóre uwagi i myœli zawarte w tej
pracy, ale s¹ one tam rozwiniête, omówione i zilustrowane wieloma
przyk³adami, a nie jak tu, gdzie niektóre z nich brzmi¹ czasami nawet
tak, jak gdyby by³y wyrwane z kontekstu i z tego powodu mog¹ byæ
ma³o zrozumia³e.
Zbiór ten zawiera, moim zdaniem, wiele cennych i trafnych spostrze¿eñ o matematyce, o jej nauczaniu, o znaczeniu matematyki i celach jej nauczania; czasem kontrowersyjnych, czasem nawet przecz¹cych sobie, gdy¿ prawda o tak skomplikowanym przedmiocie, jakim
jest matematyka i o bardzo z³o¿onym procesie jej nauczania musi byæ
nieprosta, a tak¿e zawiera siê w pozornie paradoksalnych sformu³owaniach. Je¿eli jednak takie spostrze¿enia, uwagi, aforyzmy, znajduj¹ce
siê w bardzo ró¿norodnych pracach, czasami cytowane ju¿ przez kogoœ, wydawa³y mi siê dostatecznie krótkie i dowcipne, dobrze i b³yskotliwie sformu³owane, przydatne do mojej dzia³alnoœci zawodowej, to
s¹dzi³em, ¿e warto je sobie zanotowaæ. Tak postêpowa³em przez wiele
lat pracy, a póŸniej z nauczycielami lub kandydatami na nauczycieli
matematyki. Wiele z tych myœli lub powiedzeñ wykorzystywa³em
w czasie lekcji jako swoiste przerywniki monotonii lekcyjnej, w czasie
wyk³adu jako podparcie czyimœ autorytetem omawianej tezy, jako materia³ do dyskusji na æwiczeniach z dydaktyki matematyki lub materia³
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pomocniczy do opracowania np. scenariusza lekcji specjalnej, zajêæ
pozalekcyjnych, wieczornicy matematycznej itp.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e wybór tych myœli i sentencji dokonany zosta³ wed³ug mego widzimisiê, moich zainteresowañ i na moje potrzeby
intelektualne lub emocjonalne. Znalaz³y siê tu myœli, spostrze¿enia,
uwagi, sentencje i aforyzmy, które z jakiegoœ powodu odpowiada³y mi,
by³y do czegoœ przydatne, a przede wszystkim – po prostu mi siê podoba³y. Z tego wynika, ¿e gdyby zbiorek taki by³ dzie³em kogoœ innego,
to jego zawartoœæ mog³aby byæ inna, co zreszt¹ jest zupe³nie zrozumia³e.
Je¿eli przytoczone czyjeœ wypowiedzi nie oddaj¹ dobrze myœli autora lub zgo³a s¹ zdeformowane, mo¿e to byæ rezultatem wyrwania danego cytatu z kontekstu lub mojego (nieœwiadomego) zniekszta³cenia tej
wypowiedzi, co jest moj¹ wy³¹cznie win¹ i za co przepraszam.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wiele ciekawych i cennych myœli, rad i zaleceñ o nauczaniu matematyki nie znalaz³o siê w tym zbiorze (mo¿e by³y
zbyt d³ugie, nie dawa³y siê „wyrwaæ” z kontekstu, a przede wszystkim
nie natrafi³em na nie). Ale czy o to chodzi, aby zbiorek taki jak ten by³
przegl¹dem wszystkich ciekawych i wa¿nych stwierdzeñ w dziedzinie
tak obszernej i tak ma³o sformalizowanej, jak¹ jest problematyka nauczania matematyki? (chyba by³oby to po prostu niemo¿liwe, a na
pewno powsta³aby kolejna gruba ksiêga. Czêsto nie podajê, sk¹d
dana wypowiedŸ pochodzi; nie zawsze by³em w stanie podaæ Ÿród³o,
pocz¹tkowo nie przywi¹zywa³em do to tego znaczenia, póŸniej ju¿ nie
mog³em odtworzyæ pochodzenia danego cytatu. Podobnie z autorami.
Nie zawsze wiem, kto jest kto. Dla mojej praktyki nie by³o to tak bardzo konieczne. Mo¿e do opracowañ pretenduj¹cych do miana naukowych – tak, ale takich zamierzeñ jednak nie stawia³em przed sob¹.
Dodatkowe wyjaœnienia nale¿¹ siê myœlom i spostrze¿eniom „bez
autora”. S¹ to uwagi b¹dŸ gdzieœ zas³yszane, b¹dŸ bêd¹ce przetworzeniami gdzieœ przeczytanych (niewiadomo gdzie i kiedy) wypowiedzi,
a czasami efektem ró¿nych dyskusji lub przeróbek czyichœ, mniej lub
bardziej skrystalizowanych, myœli. Pamiêtam, ¿e po przeczytaniu powiedzenia Owidiusza „Byæ zakochanym to byæ szalonym przy zdrowych
zmys³ach”, powsta³a myœl: „Zachwycaæ siê matematyk¹ to byæ szalonym przy zdrowych zmys³ach”, natomiast ¿art „Stary filozof le¿y na
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³o¿u boleœci...” przekszta³cony zosta³ na: „Stary dydaktyk...”. Czyje to
wiêc s¹ powiedzenia? W innych przypadkach nie sposób ustaliæ autora,
nie sposób uznaæ je równie¿ za moje wypowiedzi lub myœli, ale zdecydowa³em siê zamieœciæ je mimo braku tej informacji.
Podzia³ zamieszczonych tu wypowiedzi na rozdzia³y nie jest roz³¹czny. Niektóre wypowiedzi „pasowa³yby” do rozdzia³u innego ni¿ ten,
w którym s¹ zamieszczone, ale przecie¿ nie mo¿na rozdzieliæ matematyki od jej nauczania ani od anegdoty o niej.
Jak ten zbiór wykorzystywaæ – wydaje mi siê, ¿e tak jak ju¿ wspomina³em:
– do pog³êbienia swojej i uczniów wiedzy ogólnej o matematyce,
o jej zwi¹zkach z kultur¹, literatur¹, religiami czy mitologi¹,
– do wzbogacania lekcji matematyki o elementy humorystyczne,
anegdotyczne, historyczne, a mo¿e nawet i filozoficzne,
– do zorganizowania nietypowej lekcji (setnej, okolicznoœciowej,
œwi¹tecznej itp.),
– do zorganizowania wieczornicy matematycznej (teatrzyk matematyczny) itp.
– do ubarwiania naszej nauczycielskiej codziennoœci – mo¿e czasami zbyt m¹drej i powa¿nej.
Zbiorek ten, w wydaniu skryptowym, spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem. Wydaje siê zatem, ¿e trzeba ponownie wydaæ tê publikacjê,
gdzie mo¿na przeczytaæ o matematyce i jej nauczaniu bez fachowego
s³ownictwa matematycznego, bez trudnej i specyficznej symboliki
matematycznej, zdobyæ wiele wa¿nych i ciekawych wiadomoœci o samej Matematyce. Mam nadziejê, ¿e, w sposób istotny, przybli¿¹ one
Czytelnika do tego, co rozumiemy mówi¹c o kulturze matematycznej
lub ogólnym wykszta³ceniu matematycznym. Mo¿e taka lektura umo¿liwi nastêpnie mówienie i dyskutowanie o Matematyce i o jej znaczeniu w naszej kulturze i cywilizacji; bowiem dla wielu ludzi, nawet tych
z wy¿szym wykszta³ceniem, matematyka, niestety, kojarzy siê przewa¿nie tylko z rozwi¹zywaniem mniej lub bardziej z³o¿onych zadañ, z „zakuwaniem” , mo¿e i wa¿nych, ale skomplikowanych i trudnych twierdzeñ i definicji. A szkoda!
Mam trochê nadziei, ¿e zbiorek ten, przynajmniej o e, zmieni coœ na
lepsze w tej sprawie.
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Na zakoñczenie chcia³bym dodaæ, ¿e wiele myœli i aforyzmów otrzyma³em od znajomych, studentów, równie¿ od czytelników. Praca ta
wiele zawdziêcza Stanis³awowi Fudalemu, który nie szczêdzi³ wysi³ków, aby zebrany materia³ uporz¹dkowaæ i przygotowaæ do pierwszego wydania skryptowego. Wszystkim tym sk³adam t¹ drog¹ nie
pusty zbiór podziêkowañ.
Kazimierz Skurzyñski
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ROZDZIA£ II

O nauczaniu matematyki
– myœli, rady, zalecenia
1. Nauczanie jest sztuk¹ rozbudzania ciekawoœci w m³odych duszach
po to, ¿eby nastêpnie j¹ zaspokajaæ, ciekawoœæ jest zaœ ¿ywa tylko
w umys³ach szczêœliwych (Anatol France).
2. Cz³owiek jest twórc¹, celem nauczania powinno wiêc byæ przede
wszystkim budzenie i rozwijanie zdolnoœci twórczych uczniów (Gustav
Choquet).
3. Z dwóch nauczycieli matematyki, którzy œwietnie znaj¹ logarytmy, sinusy, pochodne, ca³ki lepszy jest ten, który zna jeszcze Homera,
Wergiliusza, Kochanowskiego, Krygowsk¹.
4. Ucz¹c, sami siê uczymy (Seneka).
5. W matematyce umiejêtnoœci s¹ znacznie wa¿niejsze od wiadomoœci, dlatego te¿ w nauczaniu matematyki to, jak uczymy, mo¿e byæ wa¿niejsze od tego, czego uczymy (Gyorgy Polya).
6. Przy analizie zdolnoœci matematycznych nale¿y rozró¿niæ zdolnoœæ do przyswajania nowych pojêæ od daru zauwa¿ania nowych problemów.
7. Tam, gdzie wszyscy myœl¹ podobnie, nikt nie myœli zbyt wiele
(W. Lipman).
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8. Matematyk naprawdê dobrze zna jakieœ pojêcie, gdy zapomni jego definicjê, a mimo to umie je
stosowaæ (Roman Sikorski).
9. Uczyæ nowoczeœnie, nale¿a³oby raczej powiedzieæ, uczyæ dobrze, to przede wszystkim zainteresowaæ uczniów matematyk¹, troszczyæ siê o to, by
lekcje nasze nie by³y ciê¿kie, nudne, stereotypowe, przeciwnie, by by³y
interesuj¹ce, ciekawe, czasem dowcipne, by mia³y cechy przygody w
poszukiwaniu rozwi¹zañ i tworzenia czegoœ nowego, by dostarcza³y satysfakcji ka¿demu uczniowi, nawet temu, który ma trudnoœci w opanowaniu matematyki (Bogdan Nowecki).
10. Nie przypuszczam, ¿eby jakieœ chwyty dydaktyczne mog³y radykalnie zwiêkszyæ frakcje rozumiej¹cych matematykê w szkole. Je¿eli
zawiod¹ eksperymenty pedagogów, staniemy przed pytaniem, czy
post¹piæ w myœl ¿¹dañ ¿aków krakowskich i skasowaæ matematykê
(poza arytmetyk¹ i elementami planimetrii), czy te¿ postêpowaæ jak
uczy przyroda, która rozrzuca tysi¹ce ziaren, choæ tylko kilka z nich
padnie na ¿yzny grunt, to z tych ziaren wyrosn¹ póŸniej Pascal, Gauss,
Bolyai [...] (Hugo Dionizy Steinhaus).
11. S¹dzimy, ¿e istniej¹ dwie podstawowe zasady, które powinny
kierowaæ ka¿dym egzaminem z matematyki. Pierwsza polega na tym,
¿e materia³y egzaminacyjne i stosowane metody oceny powinny daæ
kandydatom bardziej mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej wiedzy ni¿
ods³oniêcia niewiedzy. Wed³ug drugiej natomiast, egzamin nie powinien podwa¿aæ wiary w siebie tych, którzy do niego przystêpuj¹ (z raportu Cockrofta).
12. Uczeñ konsumentem, ale równie¿ producentem myœli matematycznej.
13. Rozum ludzki jest w stanie znaleŸæ jasne i proste odpowiedzi na
jasne i proste pytania (Hermann Weyl).
14. Zdolni matematycy wrêcz we wszystkie nauki z przyrodzenia bystrym wnikaj¹ rozumem (Platon).
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15. Istota nowoczesnego nauczania matematyki nie polega na wprowadzeniu wiêkszego stopnia œcis³oœci w rozumowaniach w szkole, polega ona natomiast na po³o¿eniu wiêkszego nacisku na metody matematyczne wykorzystywane w samej matematyce i w jej zastosowaniach
(Zbigniew Semadeni).
16. Ojczyzna wiêcej po¿ytku odniesie z cnotliwych obywateli, jak
obiecywaæ mo¿e po matematykach, astronomach i tam dalej (z oficjalnego dokumentu Konfederacji Targowickiej).
17. Za ma³o stwarza siê sytuacji, w których uczeñ w sposób spontaniczny móg³by doznaæ radoœci z odkrycia i prze¿ywaæ fakt odkrycia
czegoœ nowego. Uczniowie s¹ obojêtni wobec zagadnieñ matematycznych, a cz³owiek obojêtny nie mo¿e byæ twórczy (Zygfryd Dyrszlag).
18. Ludzie powolni dziêki kszta³ceniu i æwiczeniu tê odnosz¹ korzyœæ, ¿e staj¹ siê pojêtniejszymi ni¿ byli poprzednio (Platon).
19. Wiedzieæ, co siê wie i wiedzieæ, czego siê nie wie – oto prawdziwa wiedza („Dialogi Konfucjañskie”*).
20. Stosown¹ bêdzie rzecz¹ przekonaæ tych, którzy w pañstwie maj¹
sprawowaæ najwy¿sze urzêdy, a¿eby siê garnêli do sztuki rachowania
(Platon).
21. Nie mo¿esz rozwi¹zaæ zadania trudnego – bierz siê za zadanie
niemo¿liwe (Aleksander Wielki).
22. W rzeczywistoœci nie odbiega daleko od cudu to, ¿e nowoczesne
metody nauczania jeszcze nie zd³awi³y œwiêtej ciekawoœci dociekañ,
bowiem ta delikatna roœlinka poza potrzeb¹ bodŸców wymaga wolnoœci, bez której niew¹tpliwie stanie siê wrakiem i ruin¹. Jest ciê¿kim
b³êdem myœleæ, ¿e radoœæ poszukiwañ i badañ mo¿na podsyciæ przymusem i poczuciem obowi¹zku. Przeciwnie, przypuszczam, ¿e nawet
zdrowy drapie¿nik straci³by na ¿ar³ocznoœci, gdyby za pomoc¹ bicza
* „Dialogi Konfucjañskie” – tekst starochiñski, przypuszczalnie z V–III w. p.n.e., zapisany za pomoc¹ trzynastu znaków, prze³o¿ony na trzynastowyrazow¹ sentencjê przez
O. Wojtasiewicza.
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Zero w mianowniku?
To dopiero sêk, kaba³a.
Od dziœ w ¿adnym zeszyciku
Nie zagrozi za to pa³a!
A pierwiastek z minus jeden?
Czemu nie ma sensu chcieæ?
Albo sinus alfa równy siedem?
Wolno funkcji ka¿d¹ wartoœæ mieæ!
Pierwiastkowaæ sumê zakazano.
Zgoda, niech tak bêdzie
Na podwórku, w nocy, rano
Lecz nie zawsze i nie wszêdzie.
Gdy wiêc uczeñ sprawdzian mêczy,
Albo stoi przy tablicy,
Niech ten zakaz go nie drêczy
A wnet wszystko piêknie zliczy.
Zero dzieli zero, to jest to!
Równe 2, 3, 4, nawet sto.
Gdzie siê koñcz¹ kreski dwie =
Wolno pisaæ, co siê chce!
Wtem ktoœ wo³a – g³os mu znika.
Widzê defekt tutaj ma³y,
Z naszych hase³ to wynika:
Dwa plus zero – jeden ca³y.
I powsta³a konsternacja.
Co tu robiæ? Gdzie jest racja?
Niech odpowie wasza g³owa,
Czy jest dobra matma nowa?
(Kazimierz Skurzyñski)
101. Proroctwo dla nastolatek
Której pannie matma obca,
Ta nie bêdzie mia³a ch³opca.
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102. Cena niezbyt szkolna
Kto w pogardzie ma wektory,
Ten jest g³upi albo chory.
103. A. Eddington ostrzega³, i¿ fizyk, który chcia³by ujmowaæ swoj¹
¿onê wy³¹cznie w kategoriach fizyko-matematycznych ryzykuje szybk¹
zmianê stanu cywilnego. Jedynie studenci pierwszych lat matematyki,
niezra¿eni ostrze¿eniami Eddingtona, definiuj¹ jeszcze mi³oœæ jako limes uczucia przez rozs¹dek, gdy rozs¹dek d¹¿y do zera.
104. Tragizm rodu ludzkiego: na ogó³ cz³owiek jest m¹dry jednostronnie, a g³upi wielostronnie (Ludwik Hirszfeld).
105. Szczêœcie cz³owieka nie zale¿y od tego, czy zna trygonometriê
(Morris Kline).
106. Matma jest dobra na wszystko
Czasem myœlisz sobie sam,
Jak poderwaæ dziewczê mam?
¯aden sposób nie skutkuje!
Ona ci¹gle matmê kuje.
Powtórz zatem wszystkie wzory,
Logarytmy i wektory,
Twierdzeniami nabij g³owê
O równaniach obmyœl mowê.
Nadto humor miej radosny
I poczekaj przyjœcie wiosny.
Wtedy zacznij od pytania:
– Czy znasz sposób na równania?
Zaraz dialog siê potoczy,
Zbiór rozwi¹zañ zauroczy,
Nieskoñczonoœæ siê zamarzy!
Matma Szczêœciem was obdarzy.
(Kazimierz Skurzyñski)
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107. Twierdzonka staro¿ytnych
Tales:
Ta, co o stosunkach ma z³e zdanie
– Star¹ pann¹ pozostanie.
Pitagoras:
Kto pogardza kwadratami,
¯ycie spêdzi z baranami.
108. Rzecze raz czart do ¿ebraka:
Niech umowa stanie taka
Gdy przebie¿ysz most ten ca³y,
Zdwojê twoje kapita³y
Ty zaœ tylko mi w nagrodê
Osiem groszy rzucaj w wodê.
Dziad siê zerwa³, chêtnie leci
Jeden raz i drugi, trzeci
Tu dopiero spostrzeg³ – zdrada!
Ani grosza nie posiada.
Teraz prêdko rachuj ma³y,
Jakie dziad mia³ kapita³y.
(Ze zbioru zadañ W. Okulicza)
109. Posy³ano mnie do szko³y [...]. Nauczy³em siê recytowaæ tabliczkê mno¿enia do 5 × 7 = 35 i nie s¹dzê, bym kiedykolwiek móg³ nauczyæ
siê wiêcej, nawet gdybym pozosta³ w szkole na zawsze (Mark Twain,
„Przygody Hucka”).
110. Ludzie s¹ jak cyfry, nabieraj¹ znaczenia dziêki pozycji (Napoleon Bonaparte)
111. Na œwiêta kupiliœmy pó³tora ¿ywego karpia (gospodyni domowa).
112. Ma tak œcis³y umys³, ¿e ju¿ nawet z matematyki nic nie mo¿e
zrozumieæ.
113. Matematyka uczy, ¿e nale¿y liczyæ siê z zerami.
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