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Abstract
In this paper we discuss several obstacles which, in our opinion, can cause
pupils' problems in understanding both of mathematical texts and of mathematics. These obstacles are of a epistemological nature as well as of essential
and semantic nature.

All the examples of incorrect formulations are taken

from Polish school and academic text-books. The goal of this article is to call
the attention of authors which write mathematical texts to these problems in
an attempt to avoid such mistakes.

Artykuªem tym chcieliby±my zwróci¢ uwag¦ na jedn¡ z przeszkód,
stanowi¡c¡  naszym zdaniem  do±¢ istotn¡ przyczyn¦ w powstawaniu trudno±ci w rozumieniu tekstów matematycznych i, co za tym idzie,
samej matematyki. Umie±cili±my w nim przykªady zªych sformuªowa«,
wyst¦puj¡cych na poziomie szkoªy podstawowej, gimnazjum oraz szkoªy
ponadpodstawowej. Podane przykªady pochodz¡ z aktualnych podr¦czników szkolnych i akademickich.

Matematyka posªuguje si¦ j¦zykiem

potocznym (np. polskim, niemieckim, rosyjskim), stosuj¡c zasady i precyzj¦ wymagan¡ przez dwuwarto±ciow¡ logik¦. Niestety, j¦zyk potoczny
nie speªnia wszystkich kanonów ±cisªo±ci wypowiedzi matematycznej.
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Oto, co pisze Jan Konior w [1]:
Typowy tekst matematyczny zawiera sformuªowania ogólne
i w szerokim zakresie operuje zmiennymi.

Ponadto jest

z reguªy tekstem informuj¡cym  narzucaj¡cym gotowe stwierdzenia, zredagowanym na ogóª wedªug pewnego uksztaªtowanego wzorca raczej odbiegaj¡cego od schematów, pod które
podpadaj¡ teksty j¦zyka potocznego.

1 ªatwy, jest jednocze±nie bar-

Tekst matematyczny, dla specjalistów

dzo trudny do zrozumienia dla wi¦kszo±ci ludzi.

Wra»enie trudno±ci

pot¦guje niestaranny sposób redagowania tekstów matematycznych, stanowi¡c istotn¡ przeszkod¦ syntaktyczn¡ w ich rozumieniu.

Przedsta-

wimy i omówimy kilka przykªadów niewªa±ciwego formuªowania tekstów
matematycznych, ilustruj¡cych mo»liwo±ci powstawania trudno±ci rozumienia znaczenia zagadnie« matematycznych.

Pisz¡c teksty matema-

tyczne powinni±my zachowa¢ (o ile to jest mo»liwe) potoczne rozumienie
sªów, nie zmieniaj¡c znaczenia sªów u»ywanych przez matematyków.
Teksty matematyczne s¡ trudne, bardzo specyficzne i rz¡dz¡ si¦ swoimi prawami, jak czytamy w [1]:
Specyfika i autonomia j¦zyka wyst¦puj¡cego w matematycznym tek±cie nie sprowadzaj¡ si¦ tylko do nowego sªownictwa i symboliki, jak to si¦ nieraz s¡dzi. ... Podkre±la si¦, »e
 podobnie jak na przykªad chi«ski  j¦zyk matematyki nie
ma charakteru alfabetycznego; pojedyncze znaki s¡ nazwami
zªo»onych poj¦¢, caªych konstrukcji, stosunków zachodz¡cych jednocze±nie mi¦dzy wieloma obiektami i znaczeniowo
odpowiadaj¡ nie tylko pojedynczym wyrazom, lecz nieraz
tak»e caªym grupom wyrazów w j¦zyku naturalnym (wypowiedzeniom).

Je±li si¦ nie zapami¦taªo sposobu odczyty-

wania typowego znaku matematycznego, to nie mo»na go
przeliterowa¢, jak na przykªad wyrazu tablica w j¦zyku
polskim.
Czytanie tekstu matematycznego nie polega wi¦c tylko na biernym
odczytywaniu znaczenia sªów, jest to proces o wiele bardziej zªo»ony.
1 Aktywny

matematyk, pracuj¡cy w swojej w¡skiej dziedzinie, jest specjalist¡
i posªuguje si¦ ideami gª¦bokimi, z tego powodu absolutna precyzja wypowiedzi nie
jest dla niego najbardziej istotna. Patrz [2].
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Ze znaczenia poszczególnych sªów, poprzecinanych symbolami matematycznymi, musimy odczyta¢ sens caªego zdania, a nast¦pnie sens caªego
ci¡gu zda«.

Z tych powodów bardzo istotne jest, aby matematyczny

tekst byª napisany w mo»liwie najprostszy i najbardziej przyst¦pny
sposób.
W tekstach matematycznych przekazujemy czytelnikom jedynie sªowa,
poj¦cia, jakie si¦ pod tymi sªowami kryj¡. Niezale»nie czy s¡ to definicje,
twierdzenia, przykªady, czy te» rozumowania (dowody lub rozwi¡zania
zada«), s¡ podane w sposób by¢ mo»e formalnie poprawny, ale nie oddaj¡cy istotnego sensu matematyki.

Zbigniew Semadeni w pracy [2]

omawia formy powierzchniowe i idee gª¦bokie.

Tekst matematyczny

odnosi si¦ tylko do form powierzchniowych, idee gª¦bokie ucze« musi
wyksztaªci¢ sobie sam. Dlatego bardzo wa»ne jest to, aby tekst, z którym
ucze« musi pracowa¢, byª napisany najbardziej przyst¦pnie i zarazem
poprawnie.
Nie mo»na te» pomija¢ reguª gramatycznych rz¡dz¡cych j¦zykiem.
J¦zyk

polski

jest

bardzo

wra»liwy

na

nieprecyzyjne

formuªowanie

W potocznym j¦zyku ró»nie rozumiemy zwroty mªoda panna
panna mªoda . A ró»nica polega przecie» tylko na zmianie szyku wyra-

zda«.
i

zów.

Matematycy bardzo cz¦sto nie zwracaj¡ uwagi na ten problem.

Znajdujemy wiele tekstów napisanych bez wªa±ciwej staranno±ci, a czasem wr¦cz bª¦dnie sformuªowanych.
Jan Konior w swojej pracy

Budowa i lektura tekstu matematycz-

nego [1] zajmuje si¦ trudno±ciami i rodzajami bª¦dów popeªnianych przez
uczniów podczas czytania tekstów matematycznych.

My chcieliby±my

zwróci¢ uwag¦ na przyczyny takich trudno±ci, spowodowane przez niewªa±ciwe formuªowanie tekstu matematycznego.
Omówimy tylko kilka przykªadów takich bª¦dnych sformuªowa«, prowadz¡cych do syntaktycznych i semantycznych przeszkód w rozumieniu
tekstów matematycznych.

•

Zaczniemy od mo»e nie najwa»niejszego problemu niemniej bardzo
istotnego dla j¦zyka matematyki. Jest nim zwrot:

dokªadnie jeden.

Ucz¡c matematyki czynimy wiele wysiªku w ksztaªcenie poprawnego i precyzyjnego wyra»ania swoich my±li przez uczniów. Mate-

dokªadnie
jeden. Liczba jeden oznacza jeden, nie mniej i nie wi¦cej. Wystar-

matycy nie powinni wi¦c u»ywa¢ sformuªowa« typu:

czy napisa¢ jeden, a je±li ju» tak bardzo chcemy podkre±li¢ jednoznaczno±¢  mo»emy napisa¢: jedyny.

130

Jacek J¦drzejewski, Gra»yna Rygaª

Taka sama uwaga odnosi si¦ do sformuªowa«:

trzy ró»ne lub dwa

ró»ne. Je±li piszemy o ró»nych trzech elementach, to trzy elementy
nie mog¡ by¢ dwoma lub jednym. Staramy si¦ wpoi¢ uczniom, »e
matematyka posªuguje si¦ bardzo precyzyjnym j¦zykiem i wszystkie matematyczne teksty s¡ (powinny by¢) jednoznaczne. A takie
sformuªowania sugeruj¡, »e trzy mo»e nie by¢ równe trzem.

Nie

powinni±my wi¦c pisa¢ dokªadnie jeden punkt lub dokªadnie trzy
liczby.

amiemy w ten sposób zasad¦ semantycznej

funkcji

oznaczania i znaczenia.
Inn¡ spraw¡ jest oznaczenie trzech liczb lub punktów.

I tak

w pewnych sytuacjach nale»y jednak napisa¢ trzy ró»ne liczby

b, c.

a,

Ma to miejsce wtedy, gdy chcemy rozwa»y¢ trzy liczby, ró»ne

mi¦dzy sob¡, i udowodni¢ jak¡± wªasno±¢ ich dotycz¡c¡, np. gdy
nale»y udowodni¢, »e spo±ród trzech ró»nych liczb jedna z nich le»y
pomi¦dzy dwiema pozostaªymi. Wtedy taki zapis jest uzasadniony.
W innych przypadkach takie sformuªowania s¡ niewskazane.
Wr¦cz niedopuszczalne jest pisanie:

równanie ma dokªadnie dwa

ró»ne pierwiastki. Pierwiastkiem wielomianu (trójmianu kwadratowego) jest liczba; pisz¡c wi¦c o dwóch pierwiastkach, mamy na
uwadze, »e dwie liczby s¡ pierwiastkami, czyli zbiór pierwiastków
jest dwuelementowy. Nie ma potrzeby dopisywa¢

dwa ró»ne pier-

wiastki .
Cz¦sto znajdujemy sformuªowanie:

dwa pierwiastki

x1 = 1 i x2 = 1.

równanie

x2 − 2x + 1 = 0 ma

Jednym z powodów jest wªa±nie

bª¡d semantyczny, polegaj¡cy na u»yciu sªowa dwa, drugim i to
powa»niejszym  gdy» jest bª¦dem merytorycznym  jest nierozró»-

2

nianie krotno±ci pierwiastka od samego pierwiastka wielomianu.
2
Mo»emy napisa¢: równanie x − 2x + 1 = 0 ma jeden pier-

wiastek; jest nim liczba 1. Fakt, »e krotno±¢ pierwiastka jest
równa

2,

nie oznacza, i» zmienia si¦ liczba pierwiastków. Liczb¡

pierwiastków jest przecie» moc zbioru tych»e.

Nie wiadomo dla-

czego niektórzy nauczyciele zmieniaj¡ znaczenie sªów, wprowadzaj¡c zamieszanie i zmuszaj¡c uczniów do swoistej matematycznej
schizofrenii. W tym przypadku mo»emy te» doszukiwa¢ si¦ przeszkody epistemologicznej.
2W

artykule nie analizujemy tego typu bª¦dów, wi¦c zainteresowanego Czytelnika
odsyªamy do jakiegokolwiek podr¦cznika algebry. Napotykamy tu na przeszkod¦
epistemologiczn¡, spowodowan¡ caªkiem innymi przyczynami.

Uwagi o przeszkodach semantycznych i syntaktycznych
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W bardzo wielu tekstach spotykamy nast¦puj¡ce sformuªowania:

x = 1 i x = −1.
nie ma takiego x, który

w punktach
Przecie»

byªby równy

(nas interesuj¡cymi) s¡ liczby 1 i

−1.

1

i

−1!

Punktami

Nadmiar symboli jest

szkodliwy i prowadzi do bª¦dów.

•

Wielokrotnie znajdujemy nast¦puj¡ce bª¦dy:
2

∆ = b − 4ac = ... = 25, ∆ > 0, zatem
√
√
−b − ∆
−b + ∆
lub x2 =
x1 =
2a
2a

obliczamy wyró»nik:

i tak dalej .
Korzystamy tu ze wzorów, okre±laj¡cych pierwiastki równania kwadratowego, oznaczaj¡c jeden z nich jako

x1

x2 .

drugi za± jako

Nie oznacza to jednak, »e tak otrzymane warto±ci pierwiastków
s¡ ró»ne. Wtedy zasadne jest stwierdzenie, »e pierwiastki

x1

i

x2

s¡ ró»ne.

•

Pojawia si¦ tu jeszcze jedna sprawa zwi¡zana z powy»szymi przykªadami. Chodzi nam tu o wymienianie wszystkich elementów jakiego±
zbioru. Cz¦sto spotykali±my sformuªowania:

s¡ liczby

2.

1 lub 2, zamiast elementami

elementami zbioru E
E s¡ liczby 1 lub

zbioru

Tu wymieniamy wszystkie elementy zbioru, zatem wymieniaj¡c

te elementy musimy zastosowa¢ form¦ i , gdy» wymieniamy
elementy zbioru.
Wyobra¹my sobie bowiem, »e pani Ewa z panem Adamem ma
dzieci: Jasia, Maªgosi¦.
Odpowiadaj¡c na pytanie Kto jest dzieckiem pani Ewy?

napi-

szemy: Dzie¢mi pani Ewy s¡ Ja± i Maªgosia. A niech teraz kto±
o to samo zapyta pana Adama. Czy odpowiedzi¡ mo»e by¢: Ja±

lub Maªgosia? !!!
Jak wida¢, pisz¡c spójniki

i oraz lub musimy bardzo uwa»a¢ czy

s¡ one spójnikami logicznymi, czy spójnikami j¦zyka potocznego,
sªu»¡cymi do wymieniania elementów jakiego± zbioru.

•

W obecnie u»ywanych podr¦cznikach do matematyki, geometria
jest przedstawiana w wersji mnogo±ciowej.

Odcinek, k¡t i inne

figury geometryczne traktowane s¡ jako pewne podzbiory pªaszczyzny. Tymczasem...
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W sformuªowaniu:

Dany jest trójk¡t równoboczny o boku

3

s¡ dwa

bª¦dy. Jeden bª¡d jest mniej powa»ny, drugi istotny. Ten pierwszy
bª¡d, to

Dany jest trójk¡t...

Przecie» trójk¡t jest figur¡ geom-

etryczn¡, jest wi¦c tworem abstrakcyjnym.

Jak wi¦c mo»e by¢

dany? Komu i gdzie? A w ogóle w jaki sposób??? Mo»na przecie»
napisa¢: Bok trójk¡ta równobocznego ma dªugo±¢ 3.
I tak dochodzimy do drugiego z tych bª¦dów wspomnianych wy»ej:

... o boku

3.

Bok jest pewnym odcinkiem, jest wi¦c figur¡ geo-

metryczn¡ i nie mo»e by¢ liczb¡.

Liczba

3

oznacza tu dªugo±¢

odpowiedniego odcinka, ale nie mo»e by¢ nim samym! Mamy wi¦c
do czynienia z myleniem odcinka z jego dªugo±ci¡.
Podobnym bª¦dem jest mylenie k¡ta z jego miar¡. Czytamy bardzo
◦
cz¦sto: k¡t 30 . Stopnie wprowadzili±my wªa±nie po to, aby mierzy¢
nimi k¡ty, które definiowane s¡ powszechnie jako figury geometryczne. Te za± s¡ podzbiorami pªaszczyzny lub przestrzeni. Nie
mo»na zatem identyfikowa¢ ich z ich miarami. Powinno si¦ napisa¢
k¡t maj¡cy miar¦ 30◦ .

•

Powszechnie znajdujemy sformuªowania typu:

odcinek dªugo±ci.

To przecie» odcinek ma dªugo±¢, a nie dªugo±¢ ma odcinek. Chodzi
nam tu o odcinek, którego dªugo±¢ jest znana. Podmiotem w tej
wypowiedzi jest

odcinek a dªugo±¢ jest przydawk¡. Sformuªowanie

takie jest gramatycznie bª¦dne. Powinni±my wi¦c pisa¢ odcinek,

maj¡cy dªugo±¢ lub odcinek o dªugo±ci, ewentualnie dªugo±¢
odcinka.
Tak samo gramatycznie niepoprawne s¡ bardzo cz¦sto stosowane
zwroty np.:

funkcja postaci czy te» równanie postaci . Równanie

postaci  mo»na mówi¢ o równaniu prostej, okr¦gu lub np. innej figury geometrycznej. Przecie» nie chodzi nam tu o równanie
opisuj¡ce ksztaªt jakiej± postaci.

To nie posta¢ ma równanie,

a odwrotnie. Powinno wi¦c by¢: równanie, maj¡ce posta¢...
Z tej samej serii  nagminnie stosowany jest zapis:

liczba postaci.

Oczywi±cie nie chodzi tu o liczb¦ osób tam wyst¦puj¡cych.

Za-

mysªem autora jest: liczba, maj¡ca posta¢ jak¡± tam. W podr¦cznikach szkolnych nale»y u»ywa¢ sªów i zwrotów potocznych
w ich wªa±ciwych znaczeniach.

Uwagi o przeszkodach semantycznych i syntaktycznych
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A tak w ogóle, czy liczba sama nie wystarcza? Najcz¦±ciej chodzi
o liczb¦ zapisan¡ w niejawnej formie.
n
sformuªowanie: liczba postaci a = 5 −

Na przykªad znajdujemy

5, dla n ∈ N.

Znajduje si¦

tu kilka bª¦dnych zapisów, ale o tym pó¹niej. W tym przypadku
n
poprawnie mo»emy napisa¢: liczba 5 −5, gdzie n ∈ N lub jeszcze
n
lepiej: liczba 5 − 5, gdzie n jest jak¡± liczb¡ naturaln¡.
Drugim bª¦dem, wyst¦puj¡cym w powy»szym przykªadzie, jest
wplatanie symboliki matematycznej w tekst sªowny.

Od biedy

mo»na przyj¡¢ t¦ manier¦, ale tylko wtedy, gdy symbole sªowne
s¡ dostosowane do gramatyki zdania. W powy»szym przykªadzie
n
mamy: Liczba 5 − 5 jest podzielna przez 5 dla n ∈ N. Przeczytajmy ten tekst, zgodnie z jego zapisem symbolicznym:
5n −5

Liczba
jest podzielna przez 5 dla n jest elementem zbioru N.

•

W wielu miejscach pojawiaj¡ si¦ niepotrzebne litery. Na przykªad:

...w skali

k = 2.

Skala jest liczb¡ i nale»y formuªowa¢ te zdania

nast¦puj¡co: w skali

2.

Taki sposób formuªowania bardzo wielu

zda« wprowadza niepotrzebny szum informacyjny.

To tak jakby

nigdy skali nie mo»na byªo oznaczy¢ inn¡ liter¡.
Taki sposób formuªowania wyst¦puje w niezliczonej liczbie tekstów
matematycznych.
Niewªa±ciwe s¡ te» sformuªowania, gdzie znajdujemy np.:

przez liczb¦ k

= 0.

Zapis

k = 0 nie oznacza liczby.

pewn¡ relacj¦, mianowicie:
ró»n¡ od zera.

mno»ymy

Zapis ten okre±la

relacj¦, okre±laj¡c¡, »e

k

jest liczb¡

Pomijaj¡c wtr¡canie symboli matematycznych

w tekst sªowny, co nie powinno si¦ zdarza¢, to dodatkowo zapis taki
jest obarczony bª¦dem. A przecie» to zdanie mo»na sformuªowa¢:

... przez liczb¦

k

ró»n¡ od zera...

Cz¦sto spotykany jest sposób zapisu:
Liczbami s¡ tu

2

oraz

−1.

Zapis

b = 2 i c = −1 s¡...
c = −1 jest koniunkcj¡

Liczby

b=2

i

dwóch równo±ci (relacji, form zdaniowych). Wyst¦puj¡ tu tak jak
poprzednio dwa bª¦dy: pomieszanie tekstu sªownego z symbolami
matematycznymi i nazwanie relacji liczb¡.

•

Nieraz czytamy:

warto±¢ wielomianu dla

x = 3.

Tu równie»

mieszaj¡ si¦ bª¦dy semantyczno-syntaktyczne z bª¦dami epistemologicznymi.

Wielomiany definiujemy w szkole jako funkcje.
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Zmienna

x

wyst¦puje tu w definicji wielomianu, zatem owo

mo»e wyst¡pi¢ w innej postaci. Sformuªowanie

x=3

x

nie

jest wi¦c tu

form¡ zdaniow¡.
Mo»na jednak do±¢ ªatwo usun¡¢ ten rodzaj bª¦du: Oblicz war-

to±¢ wielomianu
mianu

W (x)

dla

W (x), gdy x = 3 lub:
argumentu 3.

Oblicz warto±¢ wielo-

W wielu tekstach wyst¦puj¡ sformuªowania np.:

promieniem okr¦gu

r = 2... Przecie» promieniem (czyli liczb¡), o której
mowa, jest 2, nie wiadomo po co, chyba tylko dla utrudnienia
zrozumienia tekstu jest wprowadzony symbol r . Jest on nie tylko

jest liczba

zb¦dnym szumem informacyjnym, ale zapis jest bª¦dny z punktu
widzenia logiki. Mianowicie,

r=2

jest relacj¡, nie liczb¡.

Podobne bª¦dy znajduj¡ si¦ w wielu zagadnieniach zwi¡zanych
z wielomianami. I tak, wielu autorów podr¦czników stosuje sformuªowanie:

mianu

φ(x).

Sprawd¹, czy liczba

x = 2 jest pierwiastkiem wielo-

Znowu mamy tu do czynienia z dwoma bª¦dami.

Pierwszym jest:

x = 2 nie jest zapisem liczby, lecz relacj¡, a drugim:
x = 2! A liczb¡ t¡ jest 2.

pierwiastkiem jest liczba

Powinno wi¦c by¢: Sprawd¹, czy liczba

2

jest pierwiastkiem

wielomianu.
Mo»na (szczególnie w mªodszych klasach) sformuªowa¢ zadanie np.
2
tak:
Znajd¹ liczb¦ x speªniaj¡c¡ zale»no±¢ x − 4
= 0.
Wtedy odpowied¹

x=2

jest wªa±ciwa, ale nie jest to prawidªowa

odpowied¹ na poprzednie pytanie.
Wprowadzanie w omawianych wy»ej zapisach symbolu literowego

r czy te» x jest zb¦dnym i niepotrzebnym szumem informacyjnym,
utrudniaj¡cym zrozumienie istoty zagadnienia.

•

Mówi¡c o promieniu okr¦gu, pojawia si¦ niekonsekwentne stosowanie poj¦cia:

promie«.

Promieniem okr¦gu jest liczba dodatnia,

natomiast cz¦sto znajdujemy sformuªowanie:

okr¦gu jest równa

1.

dªugo±¢ promienia

Owszem, w wielu przypadkach definiujemy

promie« jako którykolwiek z odcinków, ª¡cz¡cych ±rodek okr¦gu
z punktem na okr¦gu, ale jest to poj¦cie wtórne. W definicji okr¦gu
promie« jest liczb¡ dodatni¡, jest wi¦c to poj¦cie wcze±niej wyst¦puj¡ce, ni» promie« traktowany jako odcinek. Wystarczy wi¦c
pisa¢: promie« okr¦gu jest równy 1.

Uwagi o przeszkodach semantycznych i syntaktycznych
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Równo±¢, nierówno±¢ i inne tego typu zwroty cz¦sto te» prowadz¡
do nieporozumie«. Równo±¢ (nierówno±¢, porz¡dek itp.) jest relacj¡, mo»e wi¦c by¢ speªniona przez jaki± element (jakie± elementy).

relacja jest speªniona, ale nie:

Powinno si¦ pisa¢:

relacja zachodzi . Niby dok¡d miaªaby zachodzi¢?
zachodzi równo±¢, lub
np. twierdzenie . Równo±¢ jest pewn¡ relacj¡. Równo±¢ mo»e

Cz¦sto spotykamy równie» sformuªowanie:

by¢ speªniona.

Twierdzenie mo»e by¢ prawdziwe. Nato-

miast zachodzi jest »argonem stosowanym, niestety, przez wielu
matematyków. Równo±¢ mo»e by¢ speªniona lub nie, ale nie wolno
pisa¢:

równo±¢ prawdziwa .

Jeszcze gorzej brzmi tylko

równo±¢ faªszywa .

Bardzo cz¦sto sªyszymy, »e

twierdzenie zachodzi . Twierdzenie ma-

tematyczne jest zdaniem, mo»e wi¦c by¢ prawdziwe (lub nie, ale
wtedy nie nazywa si¦ twierdzeniem).

Bardzo wa»na uwaga!!!

Twierdzenie jest zdaniem (prawdzi-

wym) udowodnionym w danej teorii. Nie wolno zatem pisa¢

twier-

dzenie prawdziwe ani tym bardziej twierdzenie faªszywe. Mo»emy
mówi¢ o implikacjach: prostej, odwrotnej, przeciwnej i przeciwstawnej, ale nie o twierdzeniach, w sytuacji, gdy pytamy o ich
prawdziwo±¢!!!

•

Odlegªo±¢ w ukªadzie wspóªrz¦dnych. Odlegªo±¢ odnosi si¦ do pªaszczyzny, wyposa-

Znajdujemy te» niewªa±ciwe sformuªowania typu
»onej w ukªad wspóªrz¦dnych.

Takie niewªa±ciwe sformuªowania

pojawiaj¡ si¦ w wielu tekstach. Powinno si¦ pisa¢: Odlegªo±¢ na

pªaszczy¹nie z ukªadem wspóªrz¦dnych.

Narysuj w ukªadzie wspóªrz¦dnych... Otó» uczniowie maj¡ co± tam narysowa¢, ale na pªasz-

Podobnie, wielokrotnie autorzy pisz¡:

czy¹nie z ukªadem wspóªrz¦dnych i tak nale»y to formuªowa¢.

•

Cz¦sto znajdujemy:

... obrazem punktu

P = (x, y) jest taki punkt P  = (x , y ), »e ...

W tym sformuªowaniu mamy dwie sprawy zapisane w jednym wier-

P , a nast¦pnie ustalamy (nazywamy)

samo post¦pujemy z punktem P .

szu. Otó», wybieramy punkt
jego wspóªrz¦dne. Tak

Jest to bª¡d, który mo»na nazwa¢ dwa w jednym.
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Powinno si¦ pisa¢: ...


(x, y)

jest punkt

P

obrazem punktu

P

, maj¡cy wspóªrz¦dne

o wspóªrz¦dnych

(x , y )

W = (0, 0)...

o wierzchoªku w punkcie

Podobnie, znajdujemy:

takie, »e ...

Wierzchoªek paraboli jest punktem, nale»y wi¦c zapisa¢ o wierz-

choªku

W.

A w ogóle, to po co jest tu litera

jest przecie» punkt

•

W?

Wierzchoªkiem

(0, 0).

Norm¡ stosowan¡ w tekstach matematycznych (i innych) jest zasada wystawiania wzorów poza tekst sªowny. Tymczasem reguªa
ta jest nagminnie ªamana przez autorów.
Bywa wi¦c tak:

...

dla pewnych liczb caªkowitych

Tak w podr¦cznikach nie nale»y pisa¢.

a i b = 0.

Cz¦sto stosuj¡ ten styl

matematycy w czasie wykªadów, ale nie powinno to wyst¦powa¢
w podr¦cznikach szkolnych. Nale»y napisa¢: Liczb¦

liczb¡ wymiern¡, gdy
witych

•

a

i b, gdzie

a
x = ,
b

x nazywamy

dla pewnych liczb caªko-

b = 0.

W wielu tekstach autorzy pisz¡ np. tak:

√
n

a·b =

√
n

a·

√
n

b dla a ≥ 0 i b ≥ 0.

Zamiast sªowa dla powinno by¢ sªowo gdy.

Znacznie lepiej

ono tu pasuje, nie szkodzi poprawno±ci gramatycznej caªego zdania i zdanie staje si¦ zdaniem warunkowym, gdzie sªowem gdy
poª¡czone s¡ pewne warunki.
Gorzej, gdy znajdujemy:

|x − 1| + |x| + |x − 2| dla 0 < x < 1.
Czy co± tam ma by¢ speªnione dla zera? Nie, szukamy najprostszej
postaci wyra»enia zapisanego powy»ej dla elementów
do przedziaªu

(0, 1).

x, nale»¡cych

Zatem, mo»na ten wiersz zapisa¢ nast¦puj¡co:

|x − 1| + |x| + |x − 2|, gdy 0 < x < 1.
Wtedy wszystko jest zrozumiaªe i poprawne tak pod wzgl¦dem
logiki, jak i gramatyki j¦zyka polskiego.

Uwagi o przeszkodach semantycznych i syntaktycznych
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Podobnie, znajdujemy bardzo cz¦sto np. taki zapis:
Ka»dej liczbie naturalnej

1 ≤ n ≤ 10

przyporz¡dkujmy...

Oczywi±cie, kwantyfikator dla ka»dego (tu:
tu do liczby

n

poprawnie: Ka»dej liczbie naturalnej

no±¢ podwójn¡

•

1 ≤ n ≤ 10,...

n, speªniaj¡cej nierów-

Bywa te»: ... o wska¹niku n > M nale»y do otoczenia liczby
 
U 0, 12 .
W zdaniu tym s¡ dwa bª¦dy zapisu.
Zapis
Zapis

n>
 Mnie oznacza wska¹nika!
U 0, 12 nie oznacza liczby!
n,

 o 1wska¹niku
U 0, 2 liczby 0.

Powinno by¢: ...

do otoczenia

•

ka»dej) odnosi si¦

a nie do liczby 1, ale to wªa±nie nale»y zapisa¢

Nieraz czytamy:

o równaniu

miejsce zerowe

x = 0.

wi¦kszym ni»

x = 0.

M,

Wiersz dalej:

nale»aª

... prosta

W drugim miejscu zapis jest poprawny; w pierwszym zapis jest
nieprecyzyjny,

nale»y go unika¢,

a dodatkowo

w

zestawieniu

z drugim zapisem wprowadza czytelnika w bª¡d.

3

Przypomnijmy: Miejscem zerowym funkcji (liczbowej)
my argument funkcji

f,

dla którego warto±¢ funkcji

f

f

nazywa-

jest równa

0

lub:
Miejscem zerowym funkcji
»e

f (x0 ) = 0.

f

nazywamy argument

x0 funkcji f

taki,

Miejscem zerowym jest argument funkcji, w tym przypadku liczba. Zapis

x=0

nie wskazuje na liczb¦, mo»na odczy-

ta¢ go jako równanie. ALE NIE LICZB.

•

Znajdujemy:

Funkcja sinus ro±nie w przedziaªach


 π
π
− + 2kπ; + 2kπ
2
2
itd. Otó» funkcja sinus jest rosn¡ca w ka»dym przedziale, maj¡cym
tak¡ posta¢, ale
3O

innych  tzn. nieliczbowych  w tym miejscu nie mo»na mówi¢, wi¦c i to
dodatkowe okre±lenie mo»na by opu±ci¢.
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nie jest rosn¡ca w sumie tych przedziaªów,
co mo»e sugerowa¢ zapis w podr¦czniku.
Funkcja bywa rosn¡ca lub malej¡ca w zbiorze lub przedziale. Nie
wolno wi¦c pisa¢:

funkcja jest malej¡ca dla

x ∈ (2; 4). Nale»y
(2; 4).

stosowa¢ zapis: funkcja jest malej¡ca w przedziale

•

Zapis

1 < x ≥ 2

nie jest oznaczeniem zbioru!!!

wolno pisa¢ czego± takiego!!!
tych elementów

x,

Poza tym nie

Je±li ju» autorom chodzi o zbiór

dla których speªnione s¡ warunki podobne do

tego z punktu a), to nale»y napisa¢: Zaznacz na osi liczbowej

(je±li to mo»liwe) zbiory tych elementów

x,

które speªniaj¡

warunek:

1<x
•

i

x ≥ 2.

Bardzo wa»ne!!! (Cz¦sto popeªniany przez nauczycieli bª¡d). Jest:
Je»eli zast¡pimy warunek

x > −1

przedziaªem

(−1, ∞)...

Warunek nie mo»e by¢ zast¡piony niczym innym jak te» warunkiem. Przedziaª jest obiektem caªkiem innego rodzaju. Nie wolno
ich myli¢.
Autorom takich tekstów myl¡ si¦ znaczenia odpowiednich symboli,
nie widz¡ w takich zapisach ró»nicy w odpowiednich oznaczeniach.
Semantyczna funkcja oznaczania wskazuje na stosunek nazwy do
zbioru jej desygnatów i to wªa±nie umyka uwadze autorów takich
sformuªowa«.

•

Funkcja f ma minimum w punkx = 2 i f (2) = 5. Powinno by¢: ... ma w punkcie 2 oraz
f (2) = 5. Podobnie, czytamy: dla x = −1 przyjmuje warto±¢
f (−1) = −2. Powinno by¢: dla argumentu −1 przyjmuje
warto±¢ −2.

Trafiaj¡ si¦ równie» i takie zdania:

cie

•

Zgodnie z zasadami formuªowania definicji matematycznych skªadaj¡ si¦ one zazwyczaj z dwóch cz¦±ci; cz¦±ci definiowanej i cz¦±ci

obiekt ... nazywamy ... (takim), je±li speªnia nast¦puj¡ce warunki...(jakie± tam).
definiuj¡cej. Definicje takie powinny mie¢ ksztaªt:

W tych zasadach tkwi ju», »e ka»dy obiekt, speªniaj¡cy odpowiednie warunki, jest nazywany takim jak trzeba. Nie ma wi¦c potrzeby
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u»ywania za ka»dym razem sªowa ka»dy w ka»dej definicji. To
si¦ samo przez si¦ rozumie. Jednak»e nadu»ywanie sªowa ka»dy
mo»e czasami prowadzi¢ do nieporozumie«.
Tak wi¦c definicja miejsca zerowego powinna brzmie¢ nast¦puj¡co:

Miejscem zerowym funkcji liczbowej
ment funkcji

f,

f

nazywamy argu-

dla którego warto±¢ funkcji

f

jest równa

0.

Inaczej nieco:

Miejscem zerowym funkcji liczbowej
ment

x0

funkcji

f

taki, »e

f (x0 ) = 0.

f

nazywamy argu-

Ko«cz¡c spis przykªadów nagminnie popeªnianych bª¦dów, chcieliby±my doda¢, »e czasami trudno si¦ dziwi¢, i» wielu czytelników naszych
tekstów nie rozumie matematyki. Piszemy bowiem co± caªkiem innego,
ni» chcieliby±my wyrazi¢, a przede wszystkim inaczej ni» chcemy, aby
czytelnicy (nie)rozumieli.
Zgodnie z zasadami semantyki, znaki sªowne (wyrazy, symbole, wzory
matematyczne) peªni¡ w danym j¦zyku m.in. funkcje oznaczania, znaczenia, wyra»ania, symbolizowania, reprezentowania itp.

J¦zyk mate-

matyczny bardzo powi¦ksza liczb¦ stosowanych znaków w stosunku do
alfabetu j¦zyka polskiego, musz¡ one jednak podlega¢ ogólnym reguªom
tworzenia zrozumiaªych wypowiedzi.
Czytanie tekstu matematycznego jest procesem wielowymiarowym,
polega na odczytywaniu sªów i zda« j¦zyka potocznego, zrozumienia
znaczenia symboli matematycznych, poª¡czenia tych wszystkich elementów i zrozumienia caªego tekstu. Zbigniew Semadeni w pracy [2] wyró»nia idee

gª¦bokie,

formy powierzchniowe

i modele formalne,

pod-

kre±laj¡c, »e matematyk pracuje, maj¡c bardzo dobrze przyswojone idee
gª¦bokie i na nich prowadzi swoje rozumowania. Uczniowie, czytaj¡cy
teksty matematyczne, bardzo rzadko maj¡ opanowane formy gª¦bokie,
najcz¦±ciej posªuguj¡ si¦ w swych rozumowaniach nie do±¢ gª¦bok¡
wiedz¡;

u»ywaj¡ raczej form powierzchniowych.

Powinni±my wi¦c,

w miar¦ mo»liwo±ci, uprzyst¦pnia¢ nasze teksty, gdy» w nich jak niemal
w »adnych innych, sens wypowiedzi jest niezrozumiaªy w sytuacji braku
zrozumienia nawet maªego fragmentu tekstu.

B¡d¹my wi¦c autorami

tekstów matematycznych na tyle przyst¦pnych, na ile jest to mo»liwe.
A mo»emy w tym wzgl¦dzie wiele dobrego uczyni¢.
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