
-  czyli do czego przydaje się metonimia

Równania liniowe z jedną niewiadomą rozwiązują już uczniowie w klasach początkowych. 
Są to równania proste i często ukladająje sami uczniowie rozwiązując zadania z treścią. Zdarzyć 
się może, że nie są to równania typux + a = b, a nieco trudniejsze. Miałam kiedyś okazję przysłu
chiwać się dyskusji dwóch uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, którzy z zapałem rozwią
zywali zadanie: Suma dwóch liczb równa jest 76. Jedna z tych liczb jest o 12 większa od drugiej. 
Jakie to liczby? Było to zadanie z zeszytu ćwiczeń Zbigniewa Semadeniego do III klasy (4T 
str. 23) i trzeba było rozwiązać je za pomocą równania. I tu była trudność.

Przemek napisał takie równanie: x + (x+ 12) = 76. Z rozwiązaniem równania było już go
rzej, jakoś jednak sobie radził. Naiysował odcinek i dalej potoczył się mniej więcej taki dia
log: ‘

-  To jest ta liczba -  Przedłużył ten odcinek w prawą stronę o taką samą długość, a potem 
jeszcze kawałek.

-A  to jest ta liczba dodać 12. -  Chwila zastanowienia.
- 1 wszystko razem równa się 76...
-No, to jest równanie, rozumiesz?
Ale Bartek nie dawał spokoju.
-  Dlaczego naiysowałeś taki odcinek? Przecież jeszcze nie wiem jaki on ma być?
-  Nieważne.
-  Dlaczego 76?
-  Bo tak jest w zadaniu.
-  To jest iks, to jest iks dodać 12 i ma być 76...?
-  Patrz zamiast iksa w książce jest taki kwadracik. -  Tu Przemek pokazał na jakiś napis 

z kwadracikiem. ~
-  Aha, ale tu, tu jest coś innego napisane.
-Ale mogło być tak, jak tu. A teraz wstawiam w ten kwadracik liczbę.
-  Liczbę? Dlaczego w kwadracik?
-  No, w okienko. W okienko wstawia się tę liczbę, o którą chodzi.
-  Ale tu jest kwadracik. -  Zdziwił się Bartek.
-  Nie kwadracik, to jest okienko, a w okienko wstawia się liczby.
-  No i jak?
-  Teraz, wiesz, odejmij po obu stronach 12 i widzisz, że dwa okienka równa się 64.
-  Ale w okienkach są liczby!?
-  Dwa okienka równa się 64, to jedno okno równa się 32.
-Okno?
-  No, okno słuchaj, zobacz: Słoń i słoń równa się 64. To jeden słoń czemu się równa?
Dwa słonie równa się 64. To jeden słoń czemu się równa?
-  Słoń? no tak, jeden słoń równa się 32. Już wiem...
to teraz równanie...
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Dwa słonie równa się 60. To jeden słoń czemu się rrówna?’ 
„Słoń? no tak, jeden słoń równa się 30.~Już wiem.:, 
to teraz równanie..... . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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W podręcznikach do matematyki oraz zeszytach ćwiczeń do klasy IH jest wiele 

zadań,których rozwiązanie sprowadza się do rozwiązania równań trudniejszych np. 
x+x+12=80, x+ 3x+x- 12=88. Sądzę, iż bardzo interesujące są drogi myślowe 
uczniów prowadzące do wyników x+3x+x= 5x lub x+x=2x Analizując rozmowę 
chłopców przy rozwiązywaniu równania nasuwają się pytania: Skąd Przemkowi 
przyszedł do głowy pomysł z tym słoniem? Dlaczego okno było nieskuteczne, 
rysowanie linii również- a poskutkował słoń? Skąd wziął się ten słoń?

Otóż na półce z książkami w tym pokoju stała świnka i słoń, takie statuetki, 
które kiedyś przywiozłam z Krakowa będąc tam na seminarium Pani Profesor 
Krygowskiej.
Świnki nie nadają się wiadomo, niosą ze sobą dodatkowe skojarzenia. Natomiast słoń 
jest obojętny i był na półce, pod ręką. Pewnie chłopiec spojrzał na niego, gdy szukał 
odpowiedniego, „dowolnego” symbolu, do oznaczenia niewiadomej liczby. Słoń 
posłużył jako symbol pewnego obiektu myślowego, który często nazywamy iksem, ale 
możemy czemkolwiek.

To nie był wybór przypadkowy. Proszę zajrzeć do słownika nauki o języku i 
przeczytać hasło metonimia. Przemek po prostu użył metonimii. Gdy rozwiązujemy 
zadania matematyczne rozwiązujemy problemy- zwłaszcza gdy uczymy się algebry 
rozwiązywania równań, metonimie są używane stale w naszych wypowiedziach.
Ten incydent z równaniem, który teraz odtwarzam, nie jest czymś wyjątkowym. 
Pamiętam inne, ale już może nie tak dokładnie. Myślę, że sprawa metonimii i figur 
stylu w dydaktyce matematyki jest sprawą do przemyślenia. Każde użycie słowa 
określa jego znaczenie ... Kto to napisał ? No tak Wittgenstein, ten późny 
Wittgenstein. Pisali też o tym Bruner i Jakobson.

1. J. Bruner, W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW 1974 (szczególnie pasują tu
strony 147- 159). ■>

2. T. Dobrzyńska, Metafora, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984.
3. M. Frindt, J. Jednoralska, Zbiór zadań JUKA 1997
4. H. Freudenthal, Didactical Phenomenology o f Mathematical Structures, 1983
5. R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka.
6. T. Jóźwicki, Matematyka 3, WSiP 1987
7. G. Lakoff i M. Jonson, Metafory w naszym życiu. PIW 1988.
8. D. Pimm, Symbols and meanings in school mathematics, Routledge, 1995.
9. Z. Semadeni, Zeszyt ćwiczeń HI kl. WSiP 1997
10. J. Sławiński /red/, Podręczny słownik terminów literackich, Open 1995.

CcŁAc,


