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1. O temacie pracy.

Pojȩcie styczności jest jednym z najważniejszych pojȩć matematycznych.
To fundamentalne pojȩcie analizy matematycznej, a analiza matematyczna
to centralna dziedzina matematyki. Metody rachunku różniczkowego i ca l-
kowego sa̧ powszechnie stosowane w naukach przyrodniczych, technicznych
i ekonomicznych i to w laśnie nauczanie tych metod - oczywíscie, w różnym
zakresie - stanowi treść przedmiotu ”Matematyka” na praktycznie wszyst-
kich kierunkach studiów. Styczność jest g lȩboko powia̧zana z treściami
arytmetycznymi, algebraicznymi i geometrycznymi nauczanymi w szkole,
z czego wynika, że każdy nauczyciel musi/powinien gruntownie to pojȩcie
poznać tak w aspekcie merytorycznym jak i historycznym. Ponadto , rzecz
jasna, gdy mówimy o studiach nauczycielskich, także w aspekcie dydak-
tycznym. Stan wiedzy studentów kierunków nauczycielskich (a i innych
kierunków też) powinien być pod tym ka̧tem nieustannie monitorowany, i
wnioski z tego rodzaju badań powinny prowadzić do korekt w programach i
metodach nauczania rachunku różniczkowego i ca lkowego. Nie mam zatem
wa̧tpliwości, że temat, lub ogólniej, tematyka opiniowanej pracy jest celowa
i ustawicznie aktualna.

Pojȩcie styczności może ( a także powinno) być analizowane z różnych
punktów widzenia i dlatego zacznȩ od zestawienia tych atrybutów styczności,
które, moim zdaniem, należy badać z punktu widzenia ich rozumienia przez
studentów, a w szczególności przez przysz lych nauczycieli matematyki. Lista
tych atrybutów i ocena ich ważności, a także kolejność na przedstawionej
niżej líscie, nie maja̧ charakteru formalnego, a sa̧ jedynie prezentacja̧ moich
indywidualnych pogla̧dów. Zamieszczam tȩ listȩ w tym miejscu jako uzupe l-
nienie (czasami tylko sformu lowanie w innym jȩzyku) zestawu różnych w las-
ności styczności prezentowanych w rozprawie przez Autorkȩ. Oto zapowie-
dziana lista:

1. Aspekt g ladkości. Mamy tu do czynienia z typowa̧ w matematyce
sytuacja̧. Fizykom wystarczy lyby wielomiany, ale matematykom potrzebne
sa̧ też takie funkcje, jak dla przyk ladu, funkcja zliczaja̧ja̧ liczby pierwsze.
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Zatem nie każda funkcja jest różniczkowalna. Istnienie stycznej nazywane
bywa g ladkościa̧ (w punkcie, ew. wszȩdzie).

2. Aspekt lokalności. Jak wiadomo, wartość pochodnej f ′(x0) nie ulega
zmianie, gdy funkcja f zostanie zmodyfikowana poza pewnym otoczeniem
punktu x0. Innymi s lowy, różniczkowalność i wartość pochodnej f w punkcie
x0 sa̧ w lasnościa̧ kie lka funkcji f w punkcie x0.

3. Aspekt rzutowania. W przestrzeni kie lków funkcji różniczkowalnych
nad punktem x0 jest (jedyny) kie lek funkcji liniowej i różniczkowanie jest
rzutowaniem przyporza̧dkowywuja̧cym kie lkowi funkcji f kie lek stosownej
(jedynej!) funkcji liniowej. To niby  latwy, ale zarazem, z psychologicznego
punktu widzenia, trudny aspekt różniczkowania. Autorka w pewnym miejscu
rozprawy formu luje pytanie: ... czy pytany akceptuje, że prosta jest styczna
sama do siebie.?

4. Aspekt powia̧zania z algebra̧ liniowa̧. Rozwijaja̧c punkt 3). tej listy
można powiedzieć, że różniczkowanie ”przenosi” funkcje (kie lki funkcji) do
algebry liniowej (odpowiedniej przestrzeni odwzorowań liniowych), co zara-
zem pozwala na przeformu lowanie danego problemu dotycza̧cego badanej
funkcji na pochodny problem z algebry liniowej. Fenomen styczności polega
g lównie na tym, że niektóre w lasności różniczki daf przenosza̧ siȩ (przy
dotatkowym za lożeniu o cia̧g lości pochodnej) na kie lek funkcji f w punkcie
a (lokalna injektywność, lokalna surjektywność, lokalna bijektywność). W
przypadku funkcji jednej zmiennej ten aspekt ”nie rzuca siȩ w oczy”, bo
struktura algebry L(R,R) (=End(R,R)) jest trywialna, ale przysz ly nauczy-
ciel matematyki powinien mieć świadomość, że gdy uczy o tym, iż nieze-
rowanie siȩ wyznacznika gwarantuje bijektywność odwzorowania liniowego,
to jednocześnie ”uczy” o twierdzeniu Jacobi’ego.

5. Aspekt najlepszej aproksymacji. Ten aspekt zawarty jest w w definicji
symboli Landau’a, tj. w określeniu różniczki w formie |f(x + h) − f(x) −
dxf(h)| = o(|h|), (dla każdej innej funkcji liniowej ta różnica jest równa
O(h)), co siȩ w nieco swobodnym sformu lowaniu wyraża mówia̧c iż styczna
jest prosta̧, która lokalnie najlepiej aproksymuje funkcjȩ (krzywa̧).

6. Aspekt zgodności z dzia laniami. Rachunek różniczkowy odniós l tak
niebywa ly sukces także dlatego, że różniczkowanie zachowuje siȩ ”porza̧dnie”
wzglȩdem operacji teoriomnogościowych i dzia lań na funkcjach (pochodna
restrykcji, pochodna sumy, pochodna z lożenia, wzory na pochodna̧ iloczynu i
ilorazu)

7. Aspekt powia̧zania z geometria̧ i przyroda̧. Styczność objawi la siȩ nam
najpierw w geometrii i ta ewidentność geometryczna jest bardzo ważna z
dydaktycznego punktu widzenia. Nauczyciel powinien przekonać ucznia, że
nawet gdy zapomni o wszelkich regu lach różniczkowania, gdy mu ”wyleca̧
z g lowy wszystkie wzory”, to przy liczeniu pochodnych nie jest ca lkowicie
bezradny. Wystarczy ”przy lożyć” linijkȩ do wykresu, narysować styczna̧ ”na
oko” i policzyć stosowny tangens. W nauczaniu rachunku różniczkowego
nieodzowne jest też powia̧zanie pochodnych z analiza̧ procesów fizycznych
(prȩdkość chwilowa, przyśpieszenie, kinetyka reakcji etc.). Nauczyciel fizyki
powinien przekonać ucznia, że pochodne sa̧ pomocne w rozumieniu przy-
rody, zaś nauczyciel matematyki powinien pokazać uczniowi, że odkrycia
matematyczne sa̧ inspirowane przez analizȩ procesów przyrodniczych.
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8. Aspekt ca lkowania. Wyk lad tzw. Analizy I kończy zazwyczaj dowód
twierdzenia podstawowego (tj. twierdzenia Newtona-Leibniz’a) orzekaja̧cego
w istocie, że znajomość pochodnej funkcji w każdym punkcie jej dziedziny
(przedzia lu!) wystarcza do odtworzenia funkcji. To istnienie operacji odwrot-
nej do różniczkowania i jej powia̧zanie z wyliczaniem pól figur p laskich, to
także pewien (może najważniejszy) aspekt styczności.

9. Aspekt styczności w wyższych wymiarach. Rachunek różniczkowy ”za-
czyna” siȩ od styczności tworów jednowymiarowych. Ale gdzie siȩ kończy,
tego nie wiemy. Uogólnień jest bez liku. Nie o wszystkim da siȩ powiedzieć
nawet w ramach piȩcioletnich studiów matematycznych. Oczywíscie pocho-
dne cza̧stkowe i styczność p laszczyzny do powierzchni, sa̧ w kursowym wyk la-
dzie Analizy II, ale już takie pojȩcia jak kontyngens, pochodna w sensie
Gateaux, rozmaitość g ladka, wia̧zka styczna, czy teoria dystrybucji niekoniecz-
nie ”obija̧” siȩ studentowi na kierunku nauczycielskim o uszy.

Zapewne sa̧ jeszcze inne aspekty styczności, jnp. te , które zawarte sa̧
w twierdzeniu Taylora, ale nie możemy siȩ oddalać nadto od zawartości
rozprawy.

Autorka sformu lowa la cel swojej pracy jako zamiar zbadania poziomu zna-
jomości (rozumienia, operowania, stosowania) wymienionych wyżej (oraz
innych) aspektów styczności, ale także wykrycie przy okazji niepe lnych,
niepoprawnych, a nawet b lȩdnych skojarzeń zwia̧nych z tym pojȩciem w
grupie studentów matematyki. Wykrycie tych niedostatków wiedzy u stu-
dentów może być szczegónie wartościowe, bo pozwoli w przysz lości na udos-
konalenie procesu kszta lcenia.

Podsumowuja̧c te uwagi dotycza̧ce tematu pracy pozwolȩ sobie na pewna̧
grȩ s lowna̧. Uważam temat opiniowanej pracy, za poważny, ważny i odważny.
Poważny, bo dotyczy bardzo poważnego pojȩcia, jakim jest pojȩcie sty-
czności. Ważny, bo jak zauważy lem, może siȩ przydać przy (re)organizacji
studiów nauczycielskich. A odważny? Odważny, bo wielu siȩ z tym zagad-
nieniem mierzy lo, a w takiej sytuacji nie latwo dorzucić coś nowego.

2. Opis zawartości rozprawy.

Prace z dydaktyki matematyki maja̧ zazwyczaj spora̧ objȩtość, co spowo-
dowane jest tym, że zawieraja̧ one dokumentacjȩ wyników badań w postaci
tabel, zdjȩć, rysunków itp. Podobnie jest w przypadku opiniowanej tu pracy
p. mgr Barbary Barańskiej, która zredagowana jest w siedmiu rozdzia lach
o  la̧cznej objȩtości ponad 500 stron. Omówiȩ tu krótko zawartość każdego
z tych rozdzia lów. Pozwolȩ sobie zauważyć zarazem, że niektóre z tych
rozdzia lów, bȩda̧c logicznie wkomponowane w rozprawȩ, moga̧ być trak-
towane jako odrȩbne opracowania, możliwe do czytania ( a może i opub-
likowania) niezależnie od pozosta lych.

Autorka zadeklarowa la w tytule rozprawy, że analizować bȩdzie pojȩcie
styczności z fenomenologicznego punktu widzenia. W pierwszym rozdziale
Autorka objaśnia zatem za lożenia tego kierunku filozoficznego jakim jest
fenomenologia. Nie mam kompetencji filozoficznych, by oceniać poprawność
terminologii i treści zawartych w pierwszym rozdziale, ale sztandarowe za lo-
żenie fenomenologów o bezza lożeniowości w podej́sciu do badania zjawisk,
wydaje siȩ być rozsa̧dne także w przypadku badań dydaktycznych. Warto tu
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wspomnieć, że twórca̧ fenomenologii by l filozof i przy tym matematyk, Ed-
mund Husserl, a w Krakowie ży l i dzia la l jeden z czo lowych fenomenologów
XXw., profesor Roman Ingarden.

Rozdzia l drugi o tytule Fenomenologia historyczno-matematyczna pojȩcia
stycznej zawiera wybrane fragmenty z dziejów pojȩcia styczności od czasów
starożytnych aż po czasy wspó lczesne. Historia styczności, to w praktyce
historia analizy matematycznej, wiȩc wymienienie wszystkich nazwisk u-
czonych, którzy tȩ historiȩ tworzyli, nie jest możliwe. Ale z zaciekawieniem
czyta lem jak Kartezjusz, Fermat czy Newton ”liczyli” pochodne. W tej ga-
lerii wielkich postaci ”zas lużonych dla styczności” odczuwam brak pewnego
nazwiska. Myślȩ o jednym z najwiȩkszych myślicieli Średniowiecza, jakim
by l Nicolas d’Oresme , który zauważy l, że szybkość wzrastania i malenia
wielkości zmniejsza siȩ w pobliżu maksimum i minimum (cytujȩ za Hadamar-
dem). Przecież to twierdzenie Rolle’a sformu lowane ze cztery wieki przed
odkryciami z po lowy XVIIw.!

Rozdzia l trzeci o tytule Pojȩcie styczności w badaniach dydaktycznych -
przegla̧d literatury zawiera informacje o badaniach dydaktycznych dotycza̧-
cych pojȩcia styczności prowadzonych w ostatnich dziesiȩcioleciach przez
wybitnych dydaktyków matematyki, w tym także polskich. Ten rozdzia l ma
charakter dydaktyczno-teoretyczny . Przedstawiono w nim m.in. różne
przeszkody psychologiczne i epistemologiczne utrudniaja̧ce uczniom, stu-
dentom w różnym czasie i w różnych krajach świata, w laściwe pojmowanie
pojȩcia styczności. Ciekawa jest uwaga o możliwości zastosowania nowoczes-
nych technik informatycznych w nauczaniu o styczności. Otóż jednym z
interesuja̧cych pomys lów dydaktycznych przy nauczaniu o pochodnej jest
”ogla̧danie” wykresu funkcji różniczkowalnej w otoczeniu punktu (x0, f(x0)
przez szk lo powiȩkszaja̧ce. Przy zwiȩkszaniu skali powiȩkszenia wykres siȩ
”prostuje” i ”widzimy w granicy” styczna̧ w laśnie. Ten aspekt styczności to
”uśmiech kota” z Alicji w krainie czarów.

Kolejny, czwarty rozdzia l ma tytu l Pojȩcie stycznej w podstawie programowej
i w wybranych podrȩcznikach szkolnych. Opisuje on aktualny stan nauczania
o styczności w matematyce szkolnej. Siȩgam pamiȩcia̧ czasów, gdy w pro-
gramach nauczania matematyki w liceum mówi lo siȩ tylko o stycznej do
okrȩgu, gdy parabola ”nie by la” krzywa̧, lecz ”tylko” wykresem funkcji i
problem ze styczna̧ do paraboli w ogóle siȩ nie pojawia l. W latach 60-tych
rozpoczȩ ly siȩ reformy programów nauczania (liderem by la p. prof. Zofia
Krygowska), które wprowadzi ly do szkó l i geometriȩ analityczna̧ i pochodne
i ca lki (a także liczby zespolone i rachunek prawdopodobieństwa). W szczy-
towym okresie i w niektórych klasach profilowanych realizowa lo siȩ w liceach
praktycznie ca la̧ tzw. Analizȩ I. Oko lo 30 lat temu rozpoczȩ la siȩ redukcja
treści programowych. Dzís rachunek różniczkowy, a wiȩc i problemy szkolne
ze stycznościa̧, osta ly siȩ jedynie w tzw.”zakresach rozszerzonych” i to w
szcza̧tkowej postaci. Autorka analizuje sposoby, w jaki radza̧ sobie ze sty-
cznościa̧ aktualne podrȩczniki z wioda̧cych wydawnictw. To może nieco
techniczny rozdzia l rozprawy, ale konieczny i pożyteczny, bo uświadamia
nam, nauczycielom szkó l i nauczycielom akademickim co wiedza̧ o styczności
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kandydaci na studia. Autorka przedstawia także przyk ladowe definicje sty-
czności proponowane przez niektóre obecne na polskim rynku podrȩczniki
akademickie.

Zasadnicza̧ czȩścia̧ rozprawy jest rozdzia l pia̧ty o tytule Obraz pojȩcia sty-
cznej u przysz lych nauczycieli matematyki. Autorka przedstawia w nim opis
i analizȩ wyników zaprojektowanego przez siebie eksperymentu dydakty-
cznego, którego celem by la (w sformu lowaniu Autorki) diagnoza elementów
obrazu pojȩcia stycznej wystȩpuja̧cych u przysz lych nauczycieli matematyki.
U podstaw tego eksperymentu leży nastȩpuja̧ce przeświadczenie : Studenci,
kandydaci na przysz lych nauczycieli rozpoczynaja̧ studia z pewnym obrazem
pojȩcia stycznej ukszta ltowanym przez naukȩ w szkole. W tym obrazie obok
elementów ”poprawnych” sa̧ także ”wadliwe”. Te wadliwe trzeba nazwać,
skatalogować, wykryć u studentów i korygować w trakcie wyk ladów i ćwiczeń..
Przyk ladowym wadliwym wyobrażeniem jest przekonanie, że styczna ma
z krzywa̧ dok ladnie jeden punkt wspólny lub akceptacja kontyngensu w
punkcie osobliwym (przyk lad - lemniskata) jako stycznej. W eksperymen-
cie uczestniczy la grupa ok. 30-tu studentów, a eksperyment polega l na
rozwia̧zaniu pewnej liczby zadań dotycza̧cych styczności. Analiza rozwia̧zań
(pisemnych) i rozmowy indywidualne z cz lonkami grupy pozwoli ly Autorce
na realizacjȩ zamierzonego celu badawczego. Wyniki przedstawione sa̧ w
formie tabel i wykresów z podaniem odpowiednich parametrów statysty-
cznych.

Rozdzia l szósty ma nieco skomplikowany tytu l: Umiejȩtności przysz lych
nauczycieli w zakresie oceny poprawności nietypowego rozwia̧zania typowego
zadania dotycza̧cego wyznaczania równania stycznej do wykresu funkcji wielomi-
anowej w danym punkcie. W rozdziale tym Autorka opisuje przebieg i wyniki
pewnego eksperymentu dydaktycznego stanowia̧ego uzupe lnienie badania
opisanego w rozdziale V-tym. W tym przypadku badana grupa stanowi la
podzbiór grupy uczestnicza̧cej w badaniu pierwszym (14 spoŕód 29-ciu).
Studentów podzielono ( nie losowo!) na dwuosobowe zespo ly, a badanie
polega lo na wspólnej ocenie przez cz lonków zespo lu pewnego rozwia̧zania
zadania o stycznych autorstwa anonimowego ucznia. Dyskusja studentów
by la za ich zgoda̧ nagrywana i analiza tych nagrań stanowi treść VI-go
rozdzia lu. Proponowane rozwia̧zania by ly nietypowe, zawiera ly pewne luki
i pewne nieścis lości i celem badania by lo w laśnie ustalenie jak sobie przyszli
nauczyciele radza̧ z tego rodzaju niedopowiedzeniami. Autorka nazywa te
badania (powouja̧c siȩ na literaturȩ przedmiotu) badaniami na horyzoncie
matematyki.

Rozdzia l siódmy Refleksje końcowe i kierunki dalszych badań zawiera pod-
sumowanie rozprawy. Wnioski sa̧ wyważone i sugeruja̧ co i w jakich momen-
tach w nauczaniu o styczności można poprawić.

3. Ocena rozprawy.

Opisuja̧c zawartość niniejszej rozprawy przedstawia lem oceny czȩściowe
odnosza̧ce siȩ do fragmentów pracy, które teraz podsumujȩ.

3.1. Temat pracy oceni lem jako ciekawy i ważny, bo odnosza̧cy siȩ do cen-
tralnego pojȩcia matematycznego jakim jest styczność. Metodologia fenome-
nologiczna wydaje siȩ być w laściwa̧ dla tego rodzaju badań.
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3.2. Rozdzia l poświȩcony historii pojȩcia styczności by l dla mnie naj-
bardziej interesuja̧cy w czytaniu, bo zawiera sporo interesuja̧cego materia lu
ilustruja̧cego jak zawi la droga wiod la od rozumienia stycznej do okrȩgu aż po
budowȩ doskona lej machiny rachunku różniczkowego w dzisiejszej postaci.

3.3. Rozdzia ly analizuja̧ce aktualne programy nauczania i aktualne podrȩ-
czniki szkolne i akademickie z perspektywy styczności sa̧ z jednej strony
istotne dla kompozycji rozprawy, a z drugiej strony zawieraja̧ wart uwagi
dla każdego nauczyciela materia l porównawczy.

3.4. Czȩść empiryczna pracy zosta la zaprojektowana i wykonana w sposób
nie budza̧cy zastrzeżeń z warsztatowego punktu widzenia.

3.5. Wyniki badań nie sa̧, przynajmniej dla mnie, zaskakuja̧ce. Każdy,
kto uczy l w szkole, czy prowadzi l ćwiczenia z analizy, wie ”co w trawie
piszczy”. Inaczej mówia̧c, wiadomo ”z grubsza” jakiego rodzaju nieporza̧dek
panuje w g lowach studentów w odniesieniu do pojȩcia styczności. Ale klu-
czowym s lowem w tej opinii jest s lowo ”z grubsza”. Sytuacja jest dynami-
czna. Zmieniaja̧ siȩ programy, zmieniaja̧ siȩ podrȩczniki, zmieniaja̧ siȩ
nauczyciele i si la̧ rzeczy zmieniaja̧ siȩ studenci. Autorka zdiagnozowa la ak-
tualna̧ sytuacjȩ zwia̧zana̧ z pojmowaniem styczności i raport z tej diagnozy
jest cennym materia lem dydaktycznym.

3.6. Na specjalna̧ uwagȩ zas luguje spis literatury. Jest starannie opra-
cowany i świadczy o tym, że Autorka w loży la wielki wysi lek, by dotrzeć do
wszystkich źróde l poruszaja̧cych zbliżone tematy.

4. Konkluzja

Biora̧c pod uwagȩ powyższe uważam, że:

Omawiana rozprawa doktorska p. mgr Barbary Barańskiej pt. ”Fenome-
nologia pojȩcia stycznej do krzywej i zwia̧zane z nia̧ aspekty
nauczania matematyki” spe lnia ustawowe wymogi stawiane pracom dok-
torskim. Tym samym wnoszȩ o dopuszczenie p. mgr Barbary Barańskiej do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.

dr hab. Edward Tutaj

Kraków, 20-go grudnia 2021 r.


