
 

Łódź, 14 grudnia 2021 r. 

Prof. dr hab. Ryszard J. Pawlak 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytet Łódzki 

ul. Banacha 22-90-238 Łódź 

e-mail:ryszard.pawlak@wmii.uni.lodz.pl 

 

 

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Fenomenologia pojęcia stycznej do krzywej 

i związane z nią aspekty nauczania matematyki. 

AUTOR: BARBARA BARAŃSKA 

PROMOTORZY: PROF. DR. HAB. TOMASZ SZEMBERG  

        PROF. GERALD GOLDIN, RUTGERS UNIVERSITY, NJ, USA 
 

 

W celu uniknięcia nadmiernego rozbudowania recenzji, nie będę szczegółowo omawiał 

wszystkich elementów rozprawy, na rzecz przedstawienia najważniejszych faktów, wraz z 

zasygnalizowaniem uwag (być może subiektywnych) i komentarzy. Rozprawa ta dotyczy 

ważnych zagadnień z zakresu dydaktyki matematyki i dlatego uwagę swoją skoncentruję na 

głównych ideach tej pracy. Chciałbym również podkreślić, że przedstawione w tej recenzji 

refleksje nie zawsze mają charakter krytyczny. Należy odczytać je raczej, jako polemikę 

naukową. 

 

Praca składa się z Wstępu (który nie był zaznaczony w spisie treści), siedmiu rozdziałów, spisu 

literatury oraz streszczenia w języku angielskim (Thesis summary).  

 

Na początku Wstępu (str. 13) Autorka zaznaczyła (usunąłem przypisy): Motywacją do podjęcia 

problematyki opisanej w tej rozprawie były dla mnie doświadczenia pracy z uczniami 

i przyszłymi nauczycielami studiującymi matematykę. Pozwoliły mi one przekonać się 

empirycznie, że pojęcie stycznej sprawia osobom uczącym się matematyki wiele trudności. W 

literaturze z zakresu dydaktyki matematyki można znaleźć obszerne opracowania wybranych 

pojęć analizy matematycznej, a także liczne doniesienia na temat problemów związanych z 

rozumieniem pojęć takich jak granica funkcji czy pochodna. Tymczasem pojęciu stycznej 

poświęcono dotychczas stosunkowo niewiele uwagi. Spośród przeprowadzonych badań 

dydaktycznych dotyczących stycznej, większość analiz odnosi się do uczniów szkoły średniej, 

studentów rozpoczynających studia lub nauczycieli praktyków. Brakuje natomiast badań, które 
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pokazywałyby jaki obraz stycznej posiadają przyszli nauczyciele matematyki niedługo przed 

rozpoczęciem pracy w zawodzie. Uważam, że zasygnalizowanie tej motywacji jest b. dobrym 

wstępem uzasadniającym celowość podjętych badań. Dalej znajdujemy zdanie: W niniejszej 

pracy starałam się poddać pojęcie stycznej możliwie dokładnej analizie. Po przeczytaniu tej 

pracy chciałbym podkreślić, że to zamierzenie p. B. Barańska zrealizowała na bardzo wysokim 

poziomie. Pewnym uzupełnieniem motywacji do podjęcia tego tematu może być również 

informacja zamieszczona na str. 421: Nowa Podstawa Programowa dla szkół 

ponadpodstawowych obliguje nauczycieli do posiadania umiejętności algebraicznego 

wyznaczania równania stycznej do paraboli (poziom podstawowy – liczba punktów wspólnych 

prostej i paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej) i umiejętności wyznaczenia równania 

stycznej do wykresu funkcji wielomianowej dowolnego stopnia przynajmniej za pomocą 

pochodnej (poziom rozszerzony). 

 

W rozdziale pierwszym Autorka informuje czytelników o znaczeniu oraz idei pojęcia 

fenomenologia odnosząc się również do tła filozoficznego.  

Moim zdaniem, już w bardzo wstępnych fragmentach tego rozdziału, można dostrzec 

wartościowe spostrzeżenia dydaktyczne. Oto przykład uzasadniający moją tezę (cytat z 

recenzowanej pracy za K. Mudyń, str. 19): często bardziej ogranicza nas nie to, że czegoś jeszcze 

nie wiemy, lecz raczej to, co już wiemy, oraz sposób w jaki to wiemy. Najbardziej jednak 

niekorzystna poznawczo i zagrażająca dalszej egzystencji danego systemu jest sytuacja, gdy – 

krótko mówiąc „wiemy” dużo, tyle że źle – a nie wiedząc o tym, że „wiemy źle”, nie odczuwamy 

potrzeby, aby w ogóle czegoś się dowiadywać. Autorka nie poprzestaje na zamieszczeniu cytatu, 

ale dalej dodaje własny komentarz: W badaniu pojęć matematycznych wzięcie w nawias, czy też 

wnikliwe przyjrzenie się własnej dotychczasowej wiedzy, wydaje się być elementem kluczowym 

warunkującym przyjęcie postawy intelektualnego i emocjonalnego dystansu wobec przedmiotu 

badań. Pani B. Barańska nieco dalej kontynuuje swoje rozważanie trafnie uzupełniając 

wcześniejsze stwierdzenia: Z drugiej zaś strony, tak jak nie sposób rozpoznać w tłumie ludzi 

osoby, której się nie zna, tak nie można w sposób intencjonalny znaleźć czegoś, gdy się nie wie 

czego się szuka, a nawet znalazłszy przypadkiem, można nie rozpoznać w znalezionym 

szukanego. Uważam, że dostrzeganie w literaturze wartościowych tez jest ważnym elementem 

pracy naukowca, ale duże znaczenie ma również uzupełnianie tych tez własnymi 

spostrzeżeniami i komentarzami oraz na tej podstawie budowanie własnych idei naukowych. 

Mam jednak pewną wątpliwość. Autorka poświęca trochę miejsca etymologii słowa 

fenomenologia, sygnalizuje filozoficzne aspekty tego pojęcia. Wydaje mi się jednak, że na tym 

poziomie pracy naukowej mogłaby pokusić się o wyraźne zasygnalizowanie swojej własnej 

definicji tego pojęcia. Trochę mi tego brakowało, choć zgodziłbym się, gdyby pojawiła się 

informacja, że Autorka przyjmuje definicję taką, jak np. cytowana na str. 17 (za M. Waligóra). 

Niedostatek ten rekompensuje w pewnym sensie stwierdzenie zamieszczone na str. 20: W 

niniejszej pracy analizę fenomenologiczną pojęcia matematycznego rozumieć będę jako 

możliwie dokładny, wieloaspektowy opis tego pojęcia, mający na celu ukazanie jego różnych 

sposobów przejawiania się oraz próbę uchwycenia natury przejawiającego się przedmiotu 

poznania. Analogiczny zapis znajdujemy również na str. 24. 

Ważnym elementem tego rozdziału jest część trzecia (Fenomenologia pojęć i struktur 

matematycznych) oraz czwarta (Zakres pracy). 

W części trzeciej zasygnalizowana jest złożoność zagadnień matematycznych w kontekście 

fenomenologii, w tym przedstawione są koncepcje S. Turnaua oraz H. Freudenthala. W 

przypadku tej części pracy uważam, że Autorka powinna dodatkowo wyróżnić pewne fakty, jak 

np. ważne zdanie (str. 23) wskazujące, że H. Freudenthal sugeruje zachowanie właściwego 
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porządku w badaniu pojęć matematycznych: najpierw usytuowanie pojęcia we właściwym mu 

kontekście matematycznym, następnie analiza dydaktyczna, dopiero potem badanie przebiegu 

procesu kształtowania się pojęć w umyśle uczącego się. Zwracam na to uwagę, gdyż zawsze 

podkreślałem, że szczególnie pierwszy z tych elementów jest b. ważny w pracy nauczyciela. 

Szczególne znaczenie ma oczywiście część czwarta (Zakres pracy), gdyż dla oceny tej rozprawy 

b. istotne jest wyjaśnienie pewnych motywów działań Autorki (np. sygnalizowany wcześniej 

zapis na str. 24). Autorka jednoznacznie umieściła swoją pracę w wyróżnionych nurtach badań 

dydaktycznych (str. 25): Spośród nurtów badań dydaktycznych zorientowanych 

fenomenologicznie, jakie wyróżnili Østergaard, Dahlin i Hugo (2008), mojej pracy najbliżej do 

fenomenologii w nauczaniu przedmiotów ścisłych (phenomenology in science education). W 

moim przekonaniu Autorka dość trafnie dobrała wyraz „najbliżej”, ponieważ po przeczytaniu tej 

pracy, odnajduję w niej elementy pierwszej fenomenologii z wymienionych na str. 21 

(fenomenologia nauczania przedmiotów ścisłych), choć być może jest to subiektywne spojrzenie 

niżej podpisanego. Ważne jest, że p. B. Barańska zdaje sobie sprawę z ograniczeń dotyczących 

Jej pracy badawczej (str. 26 cytat za S. Judyckim), choć trafnie zauważa, że nawet samo ustalenie 

czym dla osób uczących się matematyki może być oraz czym jest styczna, może w sposób istotny 

uzupełnić wiedzę uzyskaną w wyniku dotychczasowych badań dydaktycznych.  

Niestety niektóre założenia przedstawione w tej części mogą budzić pewne wątpliwości. 

Przykładowo na str. 25 czytamy: Bezzałożeniowość […] skłania mnie do próby przyjęcia 

perspektywy osoby, która poznaje i odkrywa po raz pierwszy pojęcie stycznej. Podstawowe 

pytanie: czy jest to możliwe? Zapisane dalej ważne stwierdzenie1 nie zmienia mojej oceny, że 

osoba, która już spotkała się i głęboko analizowała dane pojęcie, nie może przyjąć postawy 

„odkrywania po raz pierwszy”. Dalej (str. 25-26) Autorka formułuje ograniczenia z jakimi 

spotkała się przy pisaniu tej pracy. 

 

Zgodnie z tezami H. Freudethala jednym z nurtów fenomenologicznego badania pojęć 

matematycznych jest fenomenologia historyczna. Temu zagadnieniu p. B. Barańska poświęciła 

rozdział drugi swojej pracy. Na marginesie, uważam że warta podkreślenia jest uczciwość 

naukowa Autorki. Na str. 26 napisała bowiem: Należy też dodać, że w rozdziale II, który 

poświęcony jest zarysowi historii rozwoju pojęcia stycznej, powołuję się na tłumaczenia 

fragmentów oryginalnych tekstów znanych matematyków na język angielski lub polski oraz na 

interpretacje badaczy zajmujących się historią matematyki. Mam jednak świadomość, że 

studiowanie tych tekstów w oryginale, co niestety leży poza zakresem moich kompetencji, 

umożliwiłoby mi podjęcie próby samodzielnego odczytania intencji poszczególnych autorów.  

 

W kontekście uzasadniania celowości rozważań zawartych w rozdziale drugim, chciałbym 

wyrazić żal, że Autorka nie zasygnalizowała „zasady paralelizmu” ładnie opisanej np. w pracy 

prof. Roma Dudy w pierwszym tomie czasopisma Dydaktyka Matematyki (wydawanego przez 

PTM). Na str. 128 znajdujemy definicję tej zasady mówiącą, że proces uczenia się przez 

człowieka powinien stanowić skrócone powtórzenie procesu zdobywania wiedzy przez ludzkość. 

Myślę, że głęboka wiedza historyczna Autorki pozwoliłaby nadać tej zasadzie szczególnego 

znaczenia, tym bardziej, że w recenzowanej rozprawie znaczenie historii matematyki jest 

dostrzegane. Przykładowo na str. 209 czytamy: Dydaktycy matematyki zainteresowani historią 

rozwoju pojęć matematycznych przekonują, że wykorzystywanie elementów historii matematyki, 

a także stosowanie oryginalnych źródeł historycznych w nauczaniu matematyki może mieć 

pozytywny wpływ na uczniów i studentów. Rozszerzenie rozważań o prace polskich autorów 

pozwoliłoby wskazać znaczenie badań polskich naukowców w tym temacie. 

Rozważania dotyczące Fenomenologii historyczno-matematycznej stycznej Autorka rozpoczyna 

od definicji krzywej, która przypisywana jest Platonowi i dalszych określeń w starożytności, by 

                                                           
1 Postawa dystansu i sceptycyzmu, tak intelektualnego jak i emocjonalnego względem własnej wiedzy, może sprzyjać 

stawianiu pytań również o to, co temu, który wie, wydaje się oczywiste. 
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później kolejno przeprowadzać czytelnika przez analizę słowa „styczność”, historię rozwoju 

pojęcia stycznej do krzywej od starożytności do koncepcji współczesnych, włączając w to 

również analizę niestandardową. Część piąta zawiera podsumowanie tego rozdziału. 

Na uwagę zasługuje fakt, że p. B. Barańska nie tylko przytacza pewne sformułowania i cytaty, 

ale również opisuje je i przybliża komentarzami (niekiedy własnymi, innym razem korzystając 

z opisu innych autorów). Zamieszcza też rysunki pochodzące z różnych źródeł, np. krzywe 

zdefiniowane kinematycznie, krzywe wg. Kartezjusza (geometryczne, mechaniczne), itp. 

Należy podkreślić, że analizowanie różnych ujęć pojęć matematycznych, zarówno w aspekcie 

historycznym, jak też w odniesieniu do interpretacji powszechnych i naukowych jest bardzo 

ważnym elementem badań dydaktycznych. Dlatego wysoko oceniam dążenia Autorki w tym 

kierunku. Szkoda tylko, że niedostatecznie uwypuklała swoje, niekiedy ważne, spostrzeżenia. 

Przykładowo na str. 45 zapisała: Jak widać próba poszukiwania znaczenia słów takich jak 

styczna czy styczność w pozamatematycznych kontekstach, nie tylko nie ułatwia, ale wręcz 

utrudnia zrozumienie ich znaczenia w matematyce. To można odnieść do wielu pojęć 

matematycznych i dotyczy nie tylko sygnalizowanego przez Autorkę błędu idem per idem (to 

samo przez to samo). 

Swoiste streszczenie tego rozdziału zawiera część 5 Podsumowanie rozdziału. Autorka 

przedstawia „wyciąg” z poprzednich części starając się zsyntetyzować wcześniejsze rozważania. 

W ten sposób dąży do ułatwienia czytelnikowi zapamiętania tez tego rozdziału. Służyć temu 

mają różne techniki, m.in. tabela str. 148-150. W zakończeniu tej części, na str. 152, 

zamieszczona została wskazówka ilustrująca jak dotychczasowe rozważania wpływały na Jej 

kierunek badań. 

 

Oceniając rozdział drugi należy podkreślić, że jest to fragment rozprawy b. dobrze opracowany. 

Uważam, że mógłby stanowić on b. dobrą pracę z zakresu historii matematyki. P. B. 

Barańska włożyła z pewnością duży wysiłek w jego przygotowanie. Nie oznacza to, że 

zagadnienie to zostało wyczerpane w „stu procentach”. Autorka starała się ująć tę tematykę b. 

szeroko, np. na str. 145 (w przypisie) analizowana jest nazwa styczeń. Szkoda jednak, że w pracy 

tej nie mówi się nic np. o trójścianie Fréneta, choć pewnym wyjaśnieniem pominięcia tego 

zagadnienia jest zapis na str. 278: W niniejszej pracy rozważam jedynie styczne do krzywych 

płaskich. 

Muszę przyznać, że tę część pracy czytałem z pewnymi trudnościami – rozważania 

matematyczne w ujęciu historycznym wymagają pewnego wysiłku. W wielu miejscach Autorka 

starała się ułatwić czytelnikowi zrozumienie zagadnienia. Przykładowo na str. 83 są bardzo 

dokładne (moim zdaniem przesadnie dokładne) wyliczenia związane z rozwiązaniem równania. 

W niektórych jednak fragmentach można było przedstawić zagadnienie bardziej dokładnie. Nie 

chcę podawać wszystkich miejsc ilustrujących tę tezę, ale np. u góry str. 61 jest kłopot z 

ustaleniem znaczenia litery B; na str. 68 miałem problem ze zrozumieniem znaczenia litery r; a 

na str. 69 musiałem domyślać się dlaczego przyjęto, że H ma postać wielomianową. Przy 

pierwszym czytaniu miałem też problem z analizą zapisów typu (str. 73) Współcześnie docenia 

się także walory dydaktyczne metod Kartezjusza. Brak szerszego komentarza albo 

zasygnalizowanie, że dalej będzie o tym mowa spowodowało, że zastanawiałem się na jakiej 

podstawie Autorka formułuje taki sąd. Wszystkie te uwagi nie zmieniają mojego zdania, że jest 

to b. dobrze opracowany fragment pracy, który czytałem z jednej strony z pewnymi 

trudnościami, a z drugiej poszerzały w sposób istotny moją wiedzę na ten temat. 

 

Kolejny rozdział Pojęcie stycznej w badaniach dydaktycznych - przegląd literatury Autorka 

rozpoczyna od rozważania idei definicji w matematyce ze szczególnym uwzględnieniem 
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nauczania matematyki. Później niejako rozszerza rozważania o inne problemy związane z 

ogólnym tematem rozdziału. Ogólnie zaprezentowane w tym rozdziale badania związane z 

pojęciem „styczna”, dostarczają informacji o tym, w jaki sposób pojęcie to jest budowane i 

analizowane w innych krajach. 

W pierwszych trzech paragrafach tego rozdziału Autorka szczegółowo omawia badania 

dotyczące definicji obiektów matematycznych ich obrazów w umyśle uczniów (człowieka) oraz 

odmiennych ujęć (koncepcji) pojęć matematycznych. W tych ramach p. B. Barańska porusza 

problem przeszkód (str. 165-166). W moim odczuciu jednak tematyka ta nie została w 

dostatecznym stopniu rozwinięta, chociaż w kontekście omawianego tematu można byłoby ją 

szerzej skomentować.  

Bardzo interesujący jest paragraf zatytułowany Badania dydaktyczne dotyczące definicji, obrazu 

i koncepcji stycznej, przy czym mnie najbardziej zainteresował paragraf 2.3 Czynniki 

wpływające na kształtowanie u uczniów obrazu stycznej. Zaczyna się on od ważnego cytatu: 

Obraz stycznej powoduje, że uczniowie rysują proste, które nie są stycznymi, ale posiadają 

własności ich obrazu tego pojęcia; lub twierdzą, że nie ma stycznej, ponieważ nie mogli 

narysować stycznej, która dobrze odpowiadałaby ich obrazowi tego pojęcia. Dalej Autorka 

mówi o czynnikach wpływających na kształtowanie się obrazu stycznej u uczniów. Naturalną 

kontynuacją tych rozważań jest paragraf 2.4 Specyficzne trudności związane z pojmowaniem 

stycznej w analizie oraz część 2.5 (uważam, że jej tytuł nie jest zbyt zręczny).  Kolejna część 

Rozumienie stycznej odnosi się do trudnego problemu „rozumienia w matematyce”. Autorka 

rozpoczyna od popularnych wśród dydaktyków matematyki poziomów van Hiele (Tabela 7 str. 

195), które były też stosowane do pojęcia stycznej (cytowane przez Autorkę na stronach 196-

197 – nienumerowana tabela, rysunek 109 i 110 na str. 199, odnoszące się do badań J. Fustera i 

P. Carrerasa), wraz z interesującą „propozycją narzędzi diagnostycznych pozwalających 

stwierdzić, na którym poziomie znajduje się uczeń”.   

W moim przekonaniu dobrze się stało, że w ramach omawiania tych zagadnień pojawił się 

paragraf Zastosowanie nowoczesnych technologii w badaniach dotyczących stycznej 

przedstawiający badania dydaktyczne, w których zastosowano współczesne technologie. W 

ramach tej części pracy szczególnie uwypuklone zostały tezy D. Tall’a, M. Maschietta oraz L. 

Viever’a. 

Paragraf 2.9 odnosi się do problemu pojęcia stycznej w podręcznikach szkolnych, podnoszonego 

przez autorów wcześniej cytowanych w tym rozdziale. Ostatni paragraf rozdziału Refleksje 

końcowe i propozycje dydaktyczne podsumowuje wcześniejsze rozważania. Moim zdaniem b. 

istotne dla wszystkich rozważań tej pracy jest stwierdzenie: Błędnie ukształtowane obrazy pojęć 

ujawniają się szczególnie wtedy, gdy uczeń ma do czynienia z przypadkiem, w którym zawodzą 

intuicje wytworzone w związku ze styczną do okręgu. 

 

Kolejny rozdział tej pracy jest zatytułowany Pojęcie stycznej  w Podstawie Programowej oraz  

wybranych podręcznikach szkolnych. W moim przekonaniu paragraf 2.9 poprzedniego rozdziału 

jest swego rodzaju wstępem do rozważań zawartych w tej części. 

Staranności w budowaniu wiedzy na tematy poruszane w tej pracy dowodzą wnikliwe analizy 

dotyczące omawianych zagadnień. Nie inaczej jest w przypadku tego rozdziału, Autorka 

rozpoczyna go od roli podręcznika w procesie edukacji szkolnej oraz pobieżnego przedstawienia 

Podstawy Programowej w tym zakresie, a dalej kontynuując rozważania, omawia kolejno 

metodologię badań dotyczących pojęcia stycznej w podręcznikach do matematyki; wyniki 

analizy wybranych podręczników szkolnych; przykłady ujęć alternatywnych oraz przedstawia 

odniesienie do podręczników akademickich. 

W pierwszych dwóch częściach Autorka unikała komentarzy, później jednak pojawiły się nie 

tylko komentarze i uwagi, ale również ważne tezy, jak np. w zakończeniu części 4.2.7 (str. 266): 
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Twierdzę, że sposób, w jaki pojęcie stycznej jest wprowadzane przez autorów podręczników, 

czyni ze szkolnego pojęcia stycznej kolejny przykład konglomeratu. Dalej p. B. Barańska stwierdza 

w odniesieniu do omawianych podręczników: Uczniowie otrzymują definicję stycznej do wykresu 

funkcji w danym punkcie, ale nie poznają żadnej definicji, która obejmowałaby wszystkie 

możliwe przypadki, a w szczególności funkcje, które nie będąc różniczkowalnymi w pewnym 

punkcie posiadają w nim styczną pionową. To są istotne uwagi, szczególnie w kontekście piątego 

pytania badawczego (Czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – analizowane podręczniki mogą 

przyczyniać się do powstawania błędnego obrazu stycznej u osób uczących się matematyki?). 

Wszystkie pytania stawiane przez Autorkę (str. 222-223) wydają się być b. ważne z punktu 

widzenia prowadzonych badań. Uważam jednak, że szczególnie ważne są pytania 4 i 5. Czytając 

dalszą część pracy zwracałem szczególną uwagę na ich analizę (formalną i niesygnalizowaną). 

Na str. 224 Autorka stwierdza, że przy analizie podręczników prowadzi „badania jakościowe”. 

Trochę szkoda, że nie zostało wyjaśnione (choćby pokrótce), co Doktorantka rozumie pod tym 

pojęciem. Można oczywiście przyjąć, że „badania jakościowe” polegają, w tym przypadku, na 

analizie pewnych zjawisk występujących w rozpatrywanych podręcznikach, ale korzystniejsze 

byłoby, gdyby p. B. Barańska to dokładnie wyjaśniła. 

W moim przekonaniu rozdział ten, to dobrze wykonana praca naukowa w zakresie 

dydaktyki matematyki, ważny element składowy omawianego tematu. Z uznaniem podchodzę 

do ustaleń Autorki zawartych w części 4.2.3. Przykładowo ważna i uzasadniona wcześniejszymi 

rozważaniami jest uwaga zamieszczona na str. 248: W podręczniku Wydawnictwa Operon, 

informacja o tym, że styczna do wykresu funkcji w punkcie może posiadać z tym wykresem wiele 

punktów wspólnych podana jest w ciągłym tekście. Autorzy nie wyróżniają tej informacji w żaden 

sposób, stąd może ona umknąć uwadze uczniów. Dobrze zidentyfikowana jest również trudność 

dydaktyczna równania stycznej w postaci „point-slope” na str. 250. 

Interesujące spostrzeżenia można znaleźć także w części 4.2.4. Na przykład Autorka zauważa 

(str. 255): W żadnym podręczniku nie poszukuje się stycznej dążąc z ciągiem siecznych do punktu 

styczności raz z jednej, raz z drugiej strony. Założenie o różniczkowalności funkcji w 

rozważanym punkcie x0  eliminuje taką konieczność […] Wydaje się co najmniej wątpliwe, by 

i uczeń miał taką świadomość. 

W moim przekonaniu rzetelności i dociekliwości badawczej p. B. Barańskiej dowodzą również 

części 5-7 tego rozdziału. Podkreślam ten fakt, gdyż obrazuje on duży wkład pracy włożony w 

przygotowanie tej rozprawy. 

 

Począwszy od Rozdziału V zatytułowanego Obraz pojęcia stycznej u przyszłych nauczycieli 

matematyki rozpoczyna się część empiryczna, bezpośrednie badania prowadzone przez Autorkę. 

Ogólny cel tego rozdziału (oraz działań badawczych w tym zakresie) ilustruje następujący 

fragment pracy (str. 283): Celem opisanego w niniejszym rozdziale badania była diagnoza 

elementów obrazu pojęcia stycznej występujących u przyszłych nauczycieli matematyki. 

Interesowało mnie ustalenie jakie skojarzenia i intuicje związane z pojęciem stycznej posiadają 

badane osoby. Dalej p. B. Barańska uszczegóławia ten cel podając ogólne i szczegółowe pytania 

badawcze.  

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział niewielu studentów. W moim przekonaniu było ich 

zdecydowanie zbyt mało, by można było mówić o „reprezentatywnej grupie” (na co ma wpływ 

również sposób ustalania grupy badawczej), a tym samym włączyć badania statystyczne. 

Autorka rozprawy zdaje sobie z tego sprawę, gdyż na str. 26 napisała: badania, które opisuję w 

rozdziałach V oraz VI zostały przeprowadzone na małej grupie osób studiujących na jednej 

uczelni. Uzyskane wyniki traktuję jako punkt wyjścia dla dalszych poszerzonych badań, które 

mogą być zrealizowane z udziałem większej liczby studentów reprezentujących różne polskie 

uczelnie.  
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Po krótkim zasygnalizowaniu zagadnień dotyczących badania wstępnego i właściwego Autorka 

przeszła do szczegółowego uzasadnienia doboru zadań tworzących jej narzędzie badawcze. 

Oczywiście w zakresie prowadzonych badań ważne i potrzebne jest Zadanie 1. W moim 

odczuciu w komentarzach zbyt mało jest powiązań rozwiązania innych zadań z odpowiedziami 

dotyczącymi tego zadania (nie oznacza to, że nie ma ich wcale). Tym bardziej, że jak zauważa 

Autorka (str. 294): brakuje refleksji dotyczących pojęcia krzywej oraz (str. 343) niektórzy badani 

po dalszych zadaniach spostrzegali, że podali złe definicje (np. studentka S_12). 

Interesujące jest Zadanie 2, choć w wielu aspektach mam pewne wątpliwości z nim związane. 

Zacznę od uwagi związanej z zamieszczonym przez Autorkę zdaniem na str. 290: Poszczególne 

przykłady sprawdzały u badanych przede wszystkim geometryczne intuicje związane z pojęciem 

prostej stycznej do krzywej w danym punkcie. Tutaj i w wielu innych miejscach używane jest 

słowo „intuicja”, ale znaczenie tego słowa nie jest wyczerpująco wyjaśnione. Wydaje mi się to 

ważne. Przykładowo, gdy sięgniemy do Wikipedii, to zobaczymy tam, że natura intuicji wynika 

z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować. Czytając tę pracę 

jestem przekonany, że nie taką intuicję Autorka ma na myśli – dowodzi tego np. rozważanie 

punktów kątowych. Raczej skłaniałbym się tu do „intuicji Kleina” opartej na wielu dobrze 

dobranych modelach dydaktycznych/matematycznych (mówiąc kolokwialnie: dobrych 

przykładach). Wydaje się, że należało to wyjaśnić bardziej szczegółowo. 

 

W ramach Zadania 2 szczególną uwagę zwróciłem na punkty 1, 3, 6, 9-11 oraz 13 (oczywiście 

pozostałe punkty są b. ważne dla badań przedstawionych w tej pracy). W kontekście tych 

przykładów chciałbym zasygnalizować, że brakuje mi szerszej informacji o badanych studentach 

ich dotychczasowych osiągnięciach oraz zakresu zapoznania się (przynajmniej formalnego) z 

problematyką stycznych2, a w szczególności jakimi definicjami posługiwano się na 

wcześniejszych etapach ich edukacji. Rozumiem intencje badawcze p. B. Barańskiej, ale 

informacje te mogłyby mi pomóc w analizie wyników badań. Wskażę obecnie moje wątpliwości 

w tym zakresie. 

 Przykład 1 z Zadania 2 (str. 286). W odpowiedzi Autorka rysuje styczną, ale czy taki 

rysunek mógłby być uznany za prawidłowy? Korzystniej byłoby, gdyby na rysunku 

widoczny był promień i zaznaczony kąt prosty. Większość badanych tak właśnie 

postąpiła. 

 Przykład 3 z Zadania 2 (str. 286). Pojęcie stycznej pionowej nie jest powszechnie znane. 

Dowodem na to może być np. cytowany przez Autorkę podręcznik prof. S. Spodziei. Nie 

może zatem dziwić fakt, że tylko 4 osoby odpowiedziały prawidłowo, a aż 14 badanych 

odpowiedziało, że styczna nie istnieje. Jeśli badani wcześniej nie spotkali się z takim 

ujęciem zagadnienia (nie dostrzegłem informacji na ten temat), to mogli takiej 

możliwości nie rozważać (na str. 335 znajdujemy informację, że w Przykładzie 3 było 

najwięcej niepoprawnych odpowiedzi). Na str. 290 Autorka naświetla intencje tego 

pytania („przekonania” badanych). Rozumiem też, że pytanie to korespondowało z Jej 

założeniami badawczymi. Podobna uwaga odnosi się do Przykładu 6, choć wydaje się 

on prostszy, gdyż „nie ma ostrza”. Również w tym przypadku wielu badanych uznało, że 

nie ma stycznej, choć argumentacja była najczęściej inna niż w Przykładzie 3. 

 Przykłady 9-11 z Zadania 2 (str. 288-289). Tutaj również brakowało mi informacji, czy 

badani kiedykolwiek wcześniej spotkali informacje potrzebne do rozważenia tych 

sytuacji. Na str. 290 Autorka napisała: Przykłady te miały na celu sprawdzenie czy badani 

akceptują istnienie więcej niż jednej stycznej do krzywej w punkcie osobliwym. Nadal 

                                                           
2 Pewną informację możemy znaleźć np. na str. 454: zadanie to było rozwiązywanie przez studentów tylko raz, w 

czasie kiedy stosunkowo niedawno omawiali zagadnienie stycznej podczas ćwiczeń z dydaktyki matematyki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87
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podtrzymuję, że bez wcześniejszych rozważań dotyczących analogicznych sytuacji nie 

może być mowy o „akceptacji”. Nie jest zatem zaskoczeniem, że tylko 3 osoby podały 

poprawną odpowiedź.  

 Przykład 13 z Zadania 2 (str. 290). Tu też mam wątpliwość. Czy badani znali wcześniej 

spiralę Archimedesa? Na podstawie samego rysunku można byłoby przypuszczać, że 

styczną będzie prosta równoległa do osi odciętych. Taką możliwość wskazały 3 osoby 

(str. 333). 14 osób odpowiedziało, że stycznej nie ma. Jestem ciekaw (to pozostanie na 

zawsze tajemnicą), jaką prostą narysowałoby tych 14 osób, gdyby zadanie było 

sformułowane np. w postaci: W punkcie A istnieje styczna do spirali Archimedesa. 

Narysuj ją. 

Mam też pewne wątpliwości związane z Zadaniem 4. 

 W przypadku punktów 4 i 6 moje wątpliwości wzbudziły sformułowania „najbliższe 

otoczenie punktu” oraz „prosta, która najlepiej przybliża krzywą”. Czy badani spotkali 

się wcześniej z takimi określeniami? Prawdę mówiąc mam wątpliwość związaną z 

poprawnością (we współczesnej matematyce) pierwszego z tych sformułowań. Jak 

rozumieć „najbliższe otoczenie”? Pojęcie to pojawia się w pracy już wcześniej i jest 

równie mało zrozumiałe. Wielokrotnie wcześniej Autorka używa sformułowania „bliskie 

otoczenie”, które można uznać za bardziej czytelne. Uzyskane wyniki badań wskazują, 

że jest prawdopodobne, że studenci spotkali się z drugim z tych pojęć (20 poprawnych 

odpowiedzi na pytanie 6). Z kolei można przypuszczać, że w przypadku punktu 4 

„zgadywali odpowiedź”, na co wskazuje niemal równe rozłożenie odpowiedzi „prawda” 

(15) i „fałsz”(13). 

 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na Pytanie 8 (styczna do prostej). Na str. 319 Autorka 

informuje, że aż 13 studentów uznało, że styczna do prostej nie istnieje, a na str. 335 znajdujemy 

informację, że najwięcej pustych odpowiedzi znalazło się m. in. w tym przykładzie. Jest to 

wyraźna wskazówka dotycząca wiedzy i umiejętności osób badanych w tym zakresie. Ogólnie 

uważam, że Doktorantka dokonała szczegółowej i trafnej analizy wyników Zadania 8, badając 

uzyskane odpowiedzi szeroko i w różnych kontekstach. 

 

Kolejna część tego rozdziału, to Prezentacja i omówienie wyników badania, w którym 

przedstawione są rozwiązania studentów wraz z komentarzami Autorki. W kontekście tej części 

pracy mam też pewną refleksję. W niektórych odpowiedziach badanych pojawiły się błędy. 

Oczywiście ich analiza często wykraczała poza ramy tej pracy, ale … Przykładowo na str. 346 

czytamy: Błąd rachunkowy studentki S_1 wydaje się nieistotny. Spojrzenie na rozwiązania tej 

studentki w dwóch kolejnych przykładach pokaże jednak coś, czego w tym przykładzie jeszcze 

nie widać mianowicie, że badana nie potrafi stosować równania stycznej, pomimo że je zna. 

Może warto ustalić na podstawie badań przyczynę i konsekwencje tej sytuacji. Oczywiście 

czytając pracę naukową zawsze powstają sugestie wynikające z zainteresowań lub upodobań 

czytelnika. Generalnie uważam, że p. B. Barańska bardzo starannie analizowała rozwiązania 

studentów. Osobiście za bardzo ważne z naukowego punktu widzenia uważam dostrzeganie 

różnych związków i  zależności. Przykładem może być rozpoczęte na str. 367 Porównanie 

wyników uzyskanych w analogicznych przykładach z zadań 2 oraz 3. Zawarte są tam dość 

interesujące spostrzeżenia, jak np. (str. 370): nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby któryś z 

badanych pozostawił puste miejsce na rozwiązanie w dwóch odpowiadających sobie zadaniach. 

Oznacza to, że dla badanych zawsze któraś z reprezentacji krzywej jaką im przedstawiono, 

okazywała się bardziej przystępna i miała dla nich niższy stopień trudności umożliwiający 

podjęcie jakiejkolwiek aktywności na polu danego zadania. 
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Rozdział ten zamyka część 3: Obraz stycznej u przyszłych nauczycieli matematyki w świetle 

wyników badania. Chociaż wcześniej Autorka pisała o „intuicji geometrycznej” w zakresie 

stycznej do krzywej, to w świetle przeprowadzonych badań oraz układu zadań w badaniach 

zasadniczych wyraźnie widać, że bardzo ważnym elementem jest umiejętność podania i 

interpretowania definicji tego pojęcia (oczywiście mając dobrze ukształtowaną intuicję, można 

odtworzyć definicję danego pojęcia). Doceniając głęboką analizę zawartą w tej części pracy 

chciałbym zwrócić uwagę, że brak definicji (być może: odpowiednio ukształtowanej intuicji 

pozwalającej odtworzyć definicję) rzutował na powstawanie dalszych błędów badanych osób. 

W moim przekonaniu Autorka dostrzega ten fakt, czego dowodzi część Przekonania dotyczące 

stycznej występujące u badanych studentów. 

 

Bardzo ciekawy, a zarazem wartościowy, w kontekście przygotowania do pracy w charakterze 

nauczyciela matematyki, był pomysł badań zaprezentowanych w Rozdziale 6: Umiejętności 

przyszłych nauczycieli w zakresie oceny poprawności nietypowego rozwiązania typowego 

zadania dotyczącego wyznaczania równania stycznej do wykresu funkcji wielomianowej w 

danym punkcie. Jak zaznacza Autorka jest to część badania związanego z „wiedzą na horyzoncie 

matematycznym” (str. 401) u przyszłych nauczycieli (znaczenie tego pojęcia Autorka wyjaśnia 

dopiero na str. 415). W moim przekonaniu dobrze się stało, że wspomniana została również 

wiedza peryferyjna (str. 415: znajomość zagadnień matematycznych, które mogą mieć znaczenie 

dla nauczyciela i dla praktyki nauczania, ale dla osoby uczącej się pozostają niewidoczne i mało 

istotne), gdyż jest to bardzo ważne zagadnienie, często jednak w pracach z zakresu dydaktyki 

matematyki wręcz niezauważalne. 

 

Rozdział ten rozpoczynają rozważania dotyczące stycznych do paraboli. Na wyróżnienie 

zasługuje fakt, że na wstępie Autorka mówi o ujęciu syntetycznym i tak rozpoczyna 

przedstawienie sposobów wyznaczania stycznej do paraboli. Później jednak koncentruje się na 

problematyce stycznej do paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej. W moim 

przekonaniu przedstawienie 7 sposobów wyznaczania stycznej do paraboli jest dobrym wstępem 

do tego rozdziału. Doceniając staranność tego opracowania, z obowiązku recenzenta chciałbym 

zasygnalizować pewne usterki. Przykładowo na str. 4088 po lewej stronie równości brakuje –a 

(dalsze wyliczenia są prawidłowe). Niejasne są podstawy pozwalających wnioskować z wzoru 

Taylora równanie stycznej (str. 4117-11). Dostrzeżone niedoskonałości nie zmieniają mojego 

przekonania o wartości tej części pracy, jako wprowadzenia do Rozdziału VI. 

W części drugiej opisane zostały cele badania oraz dwa pytania badawcze. Niestety w badaniu 

tym (o charakterze jakościowym) wzięła udział niewielka grupa studentów (cytat ze str. 418: z 

grupy 29 osób, 14 studentów wyraziło zgodę na udział w drugiej części badania). Na 

odnotowanie zasługuje również forma tych badań (str. 418) badanie obejmowało serię siedmiu 

swobodnych, nagrywanych za pomocą dyktafonu wywiadów przeprowadzanych z udziałem par 

studentów oraz jakościową analizę transkryptów ich dialogów. P. B. Barańska wyjaśnia 

(usprawiedliwia) przyjęcie tej formy badań omawiając istotę badań jakościowych i odwołując 

się do prac znanych naukowców, np. G. Goldin, H. N. Jahnke i innych.  

Należy podkreślić, że Autorka starannie przemyślała prowadzone badania, czego dowodzi np. 

zapis na str. 420: Podejmując decyzję o przydzieleniu zadań studentom, rozpatrywałam każdy 

przypadek indywidualnie. Znałam ich z zajęć z lat ubiegłych, posiadałam więc pewne rozeznanie 

w zakresie wiedzy, umiejętności i indywidualnych cech poszczególnych studentów. Również 

wyjaśnienia „niedoskonałości” przedstawionych studentom rozwiązań (str. 422-23) wskazują na 

dobrą analizę przygotowawczą tych badań. 
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Bardzo pozytywnie oceniam opracowanie tego rozdziału. Ciekawy i dający pole do dyskusji 

(nawet wykraczającej poza tę pracę) jest paragraf 3.1.1, w którym następuje porównanie działań 

studentów  w ramach pierwszego i drugiego badania (np. cytat ze str. 425: W pierwszej części 

badania, obie studentki rozwiązały zadanie poprawnie. Każda z nich skorzystała z równania 

stycznej do wykresu funkcji w danym punkcie. Trzy miesiące później, żadna z badanych nie 

uzyskała prawidłowego wyniku).  

W mojej opinii, bardzo istotne są spostrzeżenia Autorki, które mogą stać się podstawą odrębnych 

badań i analiz, np. (str. 429): spośród 11 osób, które poprawnie rozwiązały omawiane tutaj 

zadanie w części pierwszej badania, po upływie 3 miesięcy tylko 5 badanych nadal potrafiło je 

rozwiązać. Uważam za ważną i dość trafną analizę prowadzącą do próby odpowiedzi na pytanie: 

dlaczego tak się stało? Pewnym uzupełnieniem tego są zapisy u góry str. 446. 

 

Część czwarta tego rozdziału jest podsumowaniem badań wcześniej opisanych oraz analiza 

ogólnych uwag studentów. W moim przekonaniu wnioski Autorki są poprawne i są 

konsekwencją starannego przygotowania tego badania. Należy przy tym podkreślić, że zarówno 

zamieszczone w tym rozdziale fakty, jak też analizy Autorki tej rozprawy stanowią podstawę do 

pewnych wniosków zawartych w następnym rozdziale, ale również do stawiania wielu pytań i 

prowadzenia dodatkowych analiz naukowych. Przykładowo w części 4.2 Autorka analizuje 

uwagi studentów. Na str. 479 mamy wypowiedź S_9: To są takie abstrakcyjne trochę sytuacje. 

Jakby to był twój uczeń, to on tak nie rozwiąże, bo byś mu nie pokazała tej metody, bo jej nie 

znasz. Do analizy Autorki dodałbym jedną uwagę: uczniowie mogą znać metody, których nie 

pokaże (nie zna) nauczyciel. Może warto byłoby szerzej przyjrzeć się temu zagadnieniu nie tylko 

w odniesieniu do tematu stycznej do krzywej (oczywiście jest to sugestia związana z innymi 

badaniami).  

Uważam zatem, że pomimo badania niewielkiej grupy osób, ta część pracy jest 

wartościowym elementem dobrze przeprowadzonych badań. 

 

Pracę kończy rozdział Refleksje końcowe i kierunki dalszych badań.  

Sens rozważań zawartych w tym rozdziale charakteryzują dwa zdania z części wstępnej: Celem 

jaki przyświecał mi podczas pisania rozprawy było stworzenie wieloaspektowego opisu stycznej, 

który pozwoliłby uchwycić zarówno różne sposoby przejawiania się tego pojęcia, przede 

wszystkim w nauczaniu, jak i jego naturę, oraz: W ostatniej części pracy chciałabym jeszcze 

krótko podsumować te wnioski z przeprowadzonych analiz i badań, które mogą mieć szczególne 

znaczenie dla praktyki nauczania matematyki. 

W ramach tej części pracy Autorka sformułowała wiele ważnych spostrzeżeń (np. na str. 487: 

Zajęcia związane z dydaktyką matematyki, w szczególności poświęcone spojrzeniu na 

matematykę szkolną z wyższego stanowiska lub analizie podręczników szkolnych i akademickich, 

mogą zbudować nad tą przepaścią pomost łączący dwa światy - jakże często różnej – 

matematyki). Można też znaleźć stwierdzenia z którymi można polemizować (np. na str. 486 po 

odwołaniu się do podręcznika OE Pazdro Autorka sugeruje posługiwanie się w przypadku 

stycznej do okręgu najlepszym przybliżeniem; choć dalej mówi też o granicznym położeniu 

siecznych). Na marginesie. W dalszych rozważaniach Autorka słusznie zauważa, że styczna do 

okręgu nie jest jedynym „szczególnym przypadkiem stycznej do krzywej”, gdyż podobną 

własność ma parabola. 

Tezy przedstawione w tej pracy mają również swoje odniesienia do innych zagadnień (nie tylko 

w kontekście „stycznej”). Takim stwierdzeniem jest np. zamieszczone na str. 491 stwierdzenie: 

Występowanie tych błędnych przekonań na ostatnim roku studiów dowodzi, że okres kształcenia 

akademickiego niestety nie skorygował błędnie ukształtowanych elementów obrazu stycznej u 

badanych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorka nie poprzestała na formułowaniu 

spostrzeżeń, ale również proponuje pewne rozwiązania tego problemu, w tym przypadku 
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propozycja ta dotyczy analizy podręczników jako istotnego elementu przygotowania nauczyciela 

do zawodu. 

Pracę (a dokładniej jej zasadniczą część) zamyka paragraf Kierunki dalszych badań. Autorka 

przedstawiła w nim swoją wizję dalszych prac głównie w odniesieniu do zagadnień 

teoretycznych. W ramach „prac empirycznych” zaproponowała zweryfikowanie działań 

nauczycieli oraz kontynuacje własnych badań na szerszej grupie osób badanych. W tym 

kontekście może powstać pytanie: czy p. B. Barańska spodziewa się innych wyników? 

Na koniec zostawiłem pewną nutę polemiczną. Otóż na str. 486 Autorka sugeruje, że byłoby 

korzystne, aby pojęcie stycznej do okręgu definiować nieco ogólniej.  

W tym kontekście warto byłoby przeanalizować dokładniej artykuł prof. Z. Semadeniego, O 

zasadzie właściwego ukierunkowania (rozwinięcie myśli Zofii Krygowskiej), Dydaktyka 

Matematyki 28 (2005) str. 155-184. Zacytujmy fragment tej pracy: Przeczytawszy po raz 

pierwszy cytowaną wyżej wypowiedź Krygowskiej3 czytelnik może odnieść wrażenie: przecież to 

oczywiste! Potem przychodzi chwila refleksji: skoro to takie oczywiste, to dlaczego ona tak 

bardzo to podkreślała? Nasuwa się oczywista odpowiedź: widocznie nie stosowano tego w 

praktyce. I następna wątpliwość: skoro nie przestrzegano tak oczywistej zasady, to musiały być 

jakieś tego przyczyny. Prof. Z. Krygowska nie nadała swojej zasadzie nazwy, zrobił to prof. Z. 

Semadeni nazywając ją „zasadą właściwego ukierunkowania” (str. 156), choć w niektórych 

miejscach mówi po prostu o „zasadzie Krygowskiej”. W dalszej części artykułu jest 

przeprowadzona głęboka analiza tej zasady. Oto kilka cytatów z tej pracy. Czy z zasady 

Krygowskiej wynika, że powinniśmy starać się uczyć dzieci od razu „poprawnych” pojęć? 

Konieczna jest tu specjalna ostrożność (str. 157). Istota trudności ujawniających się przy 

próbach stosowania zasady Krygowskiej polega na tym, że żadnego niemal fragmentu 

matematyki szkolnej nie da się od początku przedstawić w postaci docelowej, w postaci 

dojrzałych pojęć […] Cytowaną zasadę rozumiem więc nie jako postulat wczesnego 

wprowadzania abstrakcyjnych pojęć, lecz jako unikanie wszystkiego, co mogłoby niepotrzebnie 

blokować późniejsze właściwe rozumienie. Należy przy tym prowadzić uczniów od pojęć 

intuicyjnych do właściwych pojęć matematycznych stopniowo, w sposób konsekwentny, 

dostosowany do naturalnego rozwoju umysłowego dzieci (str. 158). Nieraz zdarzają się sytuacje, 

gdy odstąpienie od zasady właściwego ukierunkowania jest konieczne (str. 159). Jako przykład 

ilustrujący ostatnią tezę Autor podaje tor po którym Ziemia krąży wokół Słońca: najpierw 

mówimy: po okręgu, później po elipsie, potem sytuacja znacznie komplikuje się (łącznie z 

ogólną teorią względności Einsteina). 

 

Uwagi końcowe. Uważam, że praca została starannie zredagowana.  Kilka rozdziałów kończy 

się podsumowaniem, w dokładnym znaczeniu tego słowa (Rozdziały II, VI) lub w stylu 

podsumowania (np. Rozdział III - Refleksje końcowe i propozycje dydaktyczne). Jest to bardzo 

pomocne dla czytelnika ułatwiając uporządkowanie wcześniejszych informacji. Oczywiście w 

tak obszernej pracy naturalną rzeczą jest pojawienie się błędów typu „literówki”. Przykładowo: 

na str. 571, jest „nie związane”, wydaje mi się, że powinno być „niezwiązane” (jeśli podkreślamy 

przeciwieństwo, partykułę „nie” piszemy łącznie z wyrazem); na str. 3362 jest „warte”; powinno 

być „warto”; a na str. 397 brakuje kropki kończącej zdanie i stronę; jak już sygnalizowałem, na 

str. 4088 po lewej stronie równości brakuje –a. Ponadto chciałbym odnotować, że funkcje 

                                                           
3 Chodzi tu o fragment z monografii Z. Krygowskiej, Zarys dydaktyki matematyki, cz. I, str.80: w nauczaniu nigdy 

nie powinno być takiej sytuacji, aby trzeba było usuwać z umysłu ucznia to, co zostało tam ukształtowane 

poprzednio. 
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Bolzano (str. 39 i 123)  oraz Weierstrssa (str. 40 i 126)  i ich rysunki są podane dwukrotnie. Nie 

jest to błędem, ale wystarczyło się odwołać do pierwszych rysunków. 

 

Ponownie, podkreślając staranną redakcję, z obowiązku recenzenta chciałbym podzielić się 

pewnymi wątpliwościami: 

 Na str. 40 Autorka napisała: w 1878 roku Georg Cantor (1845 – 1918) pokazał, że dwa 

zbiory są równoliczne jeśli można ustanowić wzajemnie jednoznaczne 

przyporządkowanie pomiędzy nimi. Wątpliwość dotyczy słowa „pokazał” – to 

oznaczałoby, że coś udowodnił, a zatem równoliczność musiałaby być inaczej 

zdefiniowana. Jak? 

 

 Pewne rzeczy Autorka podaje w językach obcych, (np. sentencje na początku 

rozdziałów). Niektóre nazwy (np. na str. 413-415); pewne terminy (np. na str. 162-163 

oraz 413-415) pojawiają się łącznie z tłumaczeniami. Z kolei np. na str. 83, 86-87, 91-

97, 415-419 zamieszczone są tłumaczenia własne Autorki dużych fragmentów tekstu. 

Uważam, że podstawowym językiem tej pracy jest j. polski (wyłączając streszczenie w 

j. angielskim) i pozostawienie bez tłumaczenia tekstu w języku obcym nie powinno mieć 

miejsca. Na marginesie, niektóre sentencje mogłyby być ładnie przetłumaczone na j. 

polski. Przykładowo, na str. 11 (Judith Grabiner, 1983): Teaching forces one to ask basic 

questions about the nature of the most important concepts w języku polskim mogłoby 

mieć na przykład brzmienie: Nauczanie zmusza do zadawania podstawowych pytań o 

istotę najważniejszych pojęć. 

 

 Moją wątpliwość i wzbudził zapis umieszczony na str. 492: W rozdziałach III oraz IV 

wiele uwagi poświęciłam stycznej do okręgu. Studiując literaturę przedmiotu nie 

spotkałam się z analizą teoretyczną pojęcia stycznej do okręgu rozważanego w różnych 

metrykach. Również nie napotkałam wyników badań empirycznych, w których 

przekonania przyszłych nauczycieli matematyki dotyczące stycznej do okręgu zostałyby 

zweryfikowane w różnych przestrzeniach metrycznych.  Czy Autorka miała na myśli 

izometryczny obraz okręgu w przestrzeniach metrycznych, czy może brzeg kuli? 

 

Konkluzja. Praca doktorska p. Barbary Barańskiej jest, moim zdaniem, przykładem dobrej 

i rzetelnej pracy naukowej z zakresu dydaktyki matematyki. Rozprawa ta jest dowodem iż jej 

Autorka jest naukowcem w pełni przygotowanym do prowadzenia badań. Biorąc pod uwagę 

wszystkie powyższe fakty pozytywnie oceniam recenzowaną rozprawę i wnioskuję o 

dopuszczenie p. Barbary Barańskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


