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PROBLEMY DOTYCZĄCE BŁĘDÓW

La vérité n'a son plein sens qu'au terme d'une polémique. Il ne saurait y avoir 
de vérité première. Il n'y a que des erreurs premières. (Prawda ma swój pełny 
sens jedynie w polemice. Nie ma wtedy prawdy pierwotnej. Pierwotne są jedynie 
błędy.) G. Bachelard (1884-1962).

1. JAK SIĘ ZABIERAĆ DO BŁĘDÓW?

Ponieważ jakoś trzeba zacząć, rzućmy najpierw okiem na słynny błąd Cauchy ego 
dotyczący ciągu funkcji ciągłych.

Przykład 1. Trzy sposoby mówienia o błędzie. W swoim podręczniku analizy 
Cauchy (1821) wypowiada i „udowadnia" fałszywe twierdzenie, które mówi, że gra
nica każdego ciągu zbieżnego funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą. To twierdze
nie było przed nim przyjmowane jako oczywiste na podstawie z a s a d y  c i ą g 
łości , według której „jeżeli pewna wielkość zmienna na wszystkich etapach 
posiada pewną własność, granica tej wielkości też tę własność posiada"^\ 
W tym samym czasie, dzięki postępowi w precyzowaniu pojęć funkcji i ciągłości, 
Pojawia się szereg Fouriera

cos x - -j cos 3x + i cos 5x - ...

^Zasada ciągłości została sformułowana w tej formie przez S.L. Huiliera 
!* .roky 1787 (cytowana przez C.L. Boyera (1949), str. 236). Przypisuje się ją 
Leibnizowi. Na temat tego fałszywego twierdzenia Cauchy ego patrz również 
szczegółowe studium Lakatosa (1979). Zob. też G. Glaeser: Epistemologia liczb 
Wz9lędnych, „Dydaktyka Matematyki" 4, str. 61-105.
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jako kontrprzykład dla rozważanego twierdzenia. Zaakceptowano fakt, że twier
dzenie dopuszcza wyjątki, lecz co ciekawe, nie spowodowało to natychmiastowych 
badań nad wykryciem błędu w dowodzie Cauchy'ego. Dopiero w 1847 roku P.L. Sei
del wskazał ten błąd i zmodyfikował twierdzenie, zastępując tam założenie 
ciągłości przez specjalnie w tym celu wprowadzoną ciągłość jednostajną.

J. Lakatos (1979) uważa, że zawdzięczamy Seidelowi, poza poprawnym twier
dzeniem, także praktykę metodologiczną, która dzisiaj wydaje się tak naturalna, 
polegającą na poddawaniu krytycznej analizie dowodu twierdzenia, gdy tylko dy
sponujemy kontrprzykładem. Ten opis, mimo że bardzo schematyczny, pokazuje, 
w jaki sposób błąd Cauchy'ego stał się jednym z ważniejszych wydarzeń w histo

rii matematyki.
Rozważmy ten sam przykład zmieniając punkt widzenia. Cauchy sądził, że 

udowodnił to fałszywe twierdzenie. Jego błąd, wyrażony w dzisiejszym języku, 
polegał na pomieszaniu porządku dwóch kwantyfikatorów w definicji ciągłości. 
Seidel poprawił sformułowanie, zastępując założenie ciągłości przez ciągłość 
jednostajną, co znaczy wzięcie kwantyfikatorów we właściwej kolejności, umożli
wiając dowód twierdzenia.

A teraz błąd Cauchy ego widziany jeszcze inaczej. Jeżeli Cauchy się pomy
lił, to dlatego, że chciał udowodnić to twierdzenie. Ale dlaczego chciał udo
wodnić fakt, w którego prawdziwość nikt nie wątpił? Dlatego, że analiza wydawa
ła się od stuleci mieć niepewne podstawy i Cauchy, inspirowany przez przykład 
Elementów Euklidesa, przedsięwziął jej rekonstrukcję, nadając jej „całą ścis
łość, której wymaga się w geometrii". „Usuwam całą niepewność" oznajmił on z 
przekonaniem, które częściowo pozwala zrozumieć, dlaczego twierdzenie tak długo 
czekało na swą nową postać (Lakatos, ibid., str. 137-8).

Oto więc trzy sposoby mówienia o błędzie Cauchy'ego; żaden ani bardziej, 
ani mniej prawdziwy niż inne. Pierwszy sugeruje, że było rzeczą naturalną wie
rzyć w wypowiedź opartą na zasadzie filozoficznej, której listy polecające po
chodzą od Leibniza. Tłumaczy on stosunkowo długi okres utrzymywania się błędu 
(prawie trzydzieści lat) oraz akcentuje postęp metodologiczny, który błąd spo
wodował. Drugi sposób redukuje błąd do jego strony czysto logicznej: zmiana 
kolejności kwantyfikatorów, których wówczas nie używano, ale które były z ko
nieczności ukryte w definicji zbieżności Cauchy ego. Jest to sposób analizy 
błędu środkami współczesnej analizy. Trzeci sposób łączy ten błąd nie z zasadą 
filozoficzną, lecz z ogólnym zamiarem Cauchy ego dotyczącym przebudowy analizy 
i z wielowiekowym wpływem geometrii euklidesowej.

Z pewnością są też jeszcze inne sposoby analizy i interpretacji tego
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błędu, pytania o przyczyny i konsekwencje. Co więcej, i co nas tutaj interesu
je: czyż nie jest tak z każdym lub prawie każdym błędem? Czyż nie można rozpa
trywać dowolnego błędu z różnych punktów widzenia, r ó ż n y m i  s p o s o b a 
mi ?

Jest to teza, którą postaramy się uwiarygodnić. Ale wielość możliwych ujęć 
i analiz, a więc i pewna nieoznaczoność dyskusji, wykraczają poza dziedzinę 
błędów. Historia i socjologia są wypełnione takimi faktami, które, nie będąc 
jednoznacznie dane, mogą być brane pod uwagę z różnych stron. Mówiąc o przy- 
czynowości historycznej, P. Veyne (1971, str. 117) bierze pod uwagę przypadek 
wypadków drogowych (a błąd, czyż nie jest przede wszystkim rodzajem wypadku?): 
»»(-..) tak subtelne jest pojęcie przyczynowości. Przypuśćmy, że trzeba powie
dzieć, jaka była przyczyna wypadku samochodowego. Samochód wpadł w poślizg 
w wyniku ciągłego hamowania na mokrej i nierównej drodze; dla patrolu drogowego 
przyczyną jest zbyt duża prędkość lub zużyte opony; dla zarządu dróg - zbyt 
wielkie wyboje; dla instruktora nauki jazdy - nieznane kierowcy prawo, które 
mówi, że droga hamowania rośnie z prędkością bardziej niż proporcjonalnie; dla 
rodziny to fatum, które spowodowało, że tego dnia padało, że istniała ta droga, 
aby kierowca się tam zabił".

Powróćmy teraz od wypadków do błędów, myśląc o ich ogromnej rozmaitości, 
szczególnie, gdy są to błędy uczniów, i o wielości ich możliwych opisów. Każdy 
błąd nie tylko można opisać przez odniesienie go do matematyki oraz przez intu
icje, które były dla niego pożywką, ale także można go skojarzyć - poza prze
szłością intelektualną (może bardzo odległą) tego, który błąd popełnił - z całą 
masą czynników psychologicznych lub społecznych: zmęczeniem, roztargnieniem, 
nadpobudliwością, konfliktem rodzinnym, a gdy chodzi o błędy popełniane w szko
le - decyzją pedagogiczną nauczyciela, strachem przed egzaminem, zbliżaniem się 
wakacji itp.

W ten więc sposób, żaden błąd nie jest obiektem danym jako taki, który 
można by ująć kompletnym opisem. Każdy, kto opisuje lub wyjaśnia pewien błąd, 
robi to, świadomie lub nie, z jakiegoś szczególnego punktu widzenia. Od momen
tu» gdy usiłujemy go poznać, błąd staje się obiektem myślowym skonstruowanym
* wyjętym ze skomplikowanej rzeczywistości za pomocą pewnych punktów widzenia
* Pojęć. Skoro tak, czy do badania błędów trzeba dysponować jakąś definicją 
błędu? Potrzeba (dość prymitywna) racjonalności mogłaby nas skłaniać od odpo
wiedzi, że tak, ponieważ z jednej strony trzeba móc rozpoznawać po cechach 
charakterystycznych interesujące nas wydarzenia (które nazwiemy błędami), a 
z drugiej strony „trzeba wiedzieć, o czym się mówi", aby nie mówić ogólnikowo.
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Ale ewentualna definicja będzie zawsze tylko zwięzłę formułą. Według A. Lalande 
(1951), błąd jest to „akt umysłu, który przyjmuje za prawdę to, co jest fał
szem, i odwrotnie". Słowo „błąd" precyzyjnie służy w języku potocznym nie dla
tego, że każdy odnosi je do jednoznacznej definicji, choćby takiej jak powyż
sza, ale dlatego, że każde jego pojawienie się zwraca uwagę na przypadek, który 
trzeba wyłuskać z kontekstu. Nie widać, co złego mogłoby być w tym, że badając 
(w intencji ściśle) błędy matematyczne weźmiemy pod uwagę jedno lub drugie wy
darzenie, które nie dałoby się zmieścić w ramach jakiejś z góry przyjętej de
finicji błędu. Nie widać też, co taka ewentualna definicja wniosłaby do kon
strukcji myślowej błędów, ponieważ taka konstrukcja opiera się na ostrości 
spojrzenia na konkretną i bogatą rzeczywistość, a nie na abstrakcji, z natury 
ubogiej.

Tak więc zrezygnujemy na początku naszego studium błędów z możliwości po
wiedzenia precyzyjnie, co to jest błąd. Weźmy to słowo w sensie potocznym, 
mglistym i tropmy błędy, czyli przypadki, które zazwyczaj tak nazywamy. Zre
zygnujemy z ich kompletnego i obiektywnego opisu (widzieliśmy, że to nie jest 
możliwe), ale starajmy się je konstruować jako obiekty badania za pomocą róż
nych punktów widzenia i pojęć. W szczególności ograniczymy to studium do aspek
tów epistemologicznych błędów; jest to decyzja, która wprawdzie przyczynia się 
do określenia obszaru badań, lecz nie określa go w pełni.

Przypuśćmy teraz, że „skonstruowaliśmy" obszerną kolekcję konkretnych błę
dów, wyłowionych z historii lub aktualnej działalności matematycznej; odruch 
„racjonalistyczny" każe nam poklasyfikować znaleziska w typy. Widzieliśmy, że 

usiłowanie zdefiniowania błędu (w liczbie pojedynczej) było raczej bezowocne. 
Czy będzie więc możliwe i użyteczne definiowanie tych rzeczy bardziej szcze
gólnych, które stanowiłyby typy błędów? Pojęcie ogólne i mgliste byłoby w ten 
sposób zastąpione przez kilka pojęć precyzyjnych. To właśnie usiłowaliśmy zro

bić przygotowując niniejsze wystąpienie, ale na próżno. Nie udało nam się, na
turalnie, podzielić naszych przykładów błędów na klasy rozłączne. Ale nawet 
każda inna próba podziału okazywała się ułomna, obarczona zaciemniającymi za
strzeżeniami i wyjątkami. Przedsięwzięcie w każdym razie nie jest łatwe.

Ale czy trudności nie są spowodowane tym, że przedsięwzięcie jest przed

wczesne? Czy nie należałoby najpierw pogłębić jakiegoś szczegółu metody? J6- 
żeli każdy błąd ma być konstruowany za pomocą pojęć, cech charakterystycznych» 
punktów widzenia - czyż nie trzeba by skoncentrować wysiłków badań najpierw ns 
tych punktach widzenia? I zadać sobie pytanie, które pojęcia prowadzą do traf' 
nej analizy błędów, wydobywającej ich detale, pokazującej ich związek z ko*1'
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tekstem, ich funkcję, usankcjonowanie itp.? W dalszej części wystąpienia podamy 
kilka wytycznych tego programu, ale nie abstrakcyjnie, lecz pokazując skutecz
ność pojęć w analizie przedstawionych błędów. Zrezygnujemy też z klasyfikowania 
tych błędów.

A teraz kilka słów o źródłach naszej pracy. Jest to już obecnie ogólnie 
przyjęta idea, że obiekty nauki nie są dane badaczowi wprost, jako takie, ale 
przeciwnie, są obiektami myślowymi konstruowanymi przez niego za pomocą pojęć 
i punktów widzenia. Dotyczy to zarówno nauk przyrodniczych jak i humanis
tycznych^. Błędy, jako obiekty wiedzy, również podpadają pod tę zasadę. 0 tej 
idei precyzowania i wzbogacania rodziny pojęć służących do konstrukcji myślowej 
obiektów wiedzy, zastosowanej do historii, znajdziemy wiele w bardzo interesu
jącym dziele P. Veyne (1971).

Istnieje wiele przyczynków dotyczących badania błędów rozważanych zarów
no w historii, jak i w szkole. Ale są one tym bardziej trudne do wyśledzenia, 
że często są ukryte w pracach, które nie są wprost poświęcone błędom. W pewnym 
sensie cała historia matematyki jest historią przezwyciężonych błędów; błędy 
i walka z nimi stanowi samą osnowę historii. I tak samo jest z nauczaniem. A 
oto te spośród badań wprost poświęconych błędom, które nam posłużyły.

M. Lecat (1933) zebrał w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów 
(ale z indeksem analitycznym) 476 błędów matematyków, od zarania dziejów aż do 
naszych dni. Nie próbuje definiować błędu, zadowalając się określeniem go jako 
nfatalny" i wynikający, co mówi à propos Eulera, z „nieuwagi".

R. Dugas (1940) zajął się „etiologią nierozumienia matematycznego". Na 
licznych przykładach historycznych zbadał trudności związane z aksjomatyką, ję
zykiem, naturą dowodów, nieskończonością, związkami matematyki z rzeczywistoś
cią itp., opierając się na obszernym materiale wyjaśniającym. Pozycja ta odgry
wa zasadniczą rolę.

Wspomniane już dzieło J. Lakatosa (1979) usiłuje wyjaśnić dogłębnie rolę 
błędów w konstrukcji wiedzy matematycznej: błąd w dowodzie oddziałuje nie tylko 
na ten dowód, ale także na twierdzenie i pojęcia, które tu interweniują. Stąd 
P°jęcie „proof-generated concept", co można rozwinąć jako „pojęcie powstałe 
P° to, aby poprawić wadliwy dowód". Trzy przykłady historyczne potraktowane

( 2 )Np. mechanika Galileusza, Newtona i Einsteina wyszła z „eksperymentów 
%ślowych"; o konstrukcjach myślowych obiektów fizycznych patrz również J.-M. 
Levy-Leblond (1984), str. 207.

. ^Patrz np. rozdział „Konstrukcja obiektu" oraz teksty Durkheima i We- 
era w: P. Bourdien i inni (1983).
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dogłębnie przez Lakatosa doprowadzają go do zbadania (skonstruowania) ciągu 
błędów dotyczących twierdzenia Eulera o związku między liczbą wierzchołków, 
krawędzi i ścian wielościanu, granicy ciągu funkcji ciągłych (patrz wyżej) oraz 
całki Riemanna (funkcje o zmienności ograniczonej).

I. Doubnov (1974) omawia kilka błędów w geometrii, wynikających głównie 
z powodu źle narysowanych figur, rysunku odnoszącego się do szczególnego przy

padku lub nieuważnego przejścia do granicy.
Gdy chodzi o błędy popełniane w szkole, trzeba zacytować trylogię S. Ba- 

ruk (1973, 1977 i 1985), która przede wszystkim zwraca uwagę na problem sensu. 
W trzeciej z tych prac autorka wyróżnia dwa typy błędów. Pierwsze, określane 
jako s t r u k t u r a l n e  , pojawiają się w zwykłej działalności matematycz
nej „... błąd w matematyce, w tym, co w niej jest strukturalnego, ..., to erup
cja subiektywizmu, ale subiektywizmu już zmatematyzowanego, matematyzującego; 
życzenie „aby to było tak", a nie byle jak, będzie nosiło zawsze, mimo pozor
nego tworzenia absurdów, stygmat matematyki". Błędy drugiego typu, określane 
jako koniunkturalne, to te, które są spowodowane wytworzonym przez ucznia wyo
brażeniem o matematyce i jej nauczaniu. S. Baruk bogato ilustruje to szeroko 
komentowanymi absurdami, które pojawiają się w pracach uczniów, przede wszyst
kim w ćwiczeniach rachunkowych, i wiąże je często z niedoskonałością graficz
nych czy językowych środków wyrazu u ucznia.

N. Milhaud (1980) ujawnił sposoby, które kilku nauczycieli wykorzystało, 
aby oceniać błędy uczniów, konstruując w ten sposób „typologię błędów" z per
spektywy nauczycielskiej. Rozróżnia ona błędy z pomieszania rzeczy, logiczne, 
wyjaśnienia, nakazu zastosowania, stereotypu, wyobraźni, błędy grube, byle ja
kie, z roztargnienia, rozumienia, wiedzy i w końcu błąd nierozwiązanego zada
nia. Ta lista (zresztą użyteczna) przez swoją ogólnikowość pokazuje, że nie w 
spontanicznych opiniach nauczycieli należałoby szukać pogłębienia naszej wie
dzy o błędach.

A. Bouvier (1982) relacjonuje, jak uczniowie (a także nauczyciele) dawali 
bez zmrużenia oka odpowiedzi na zadania absurdalne. Mówi o „uczniowskich twier
dzeniach i zaprasza do refleksji nad tym, co znaczą błędy uczniów.

F. Duverney (1983) rozróżnia błąd „normalny" („w uczeniu się czegoś nowe
go jest normalne mylić się, to może być nawet bardzo kształcące dla ucznia...") 
i błąd „patologiczny" („taki, który pojawia się w rachunku lub rozumowaniu wy' 
nikającym z poprzedniej nauki, i który nie powinien był się pojawić, gdyby 
uczenie się przebiegało normalnie"). Analizuje błędy uczniów w rachunkach czy 
też w wyznaczaniu dziedzin funkcji. Jako przyczyny wskazuje braki lub błędy 
nauczania i za każdym razem proponuje nauczanie korygujące.
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krawędzi i ścian wielościanu, granicy ciągu funkcji ciągłych (patrz wyżej) oraz 
całki Riemanna (funkcje o zmienności ograniczonej).

I. Doubnov (1974) omawia kilka błędów w geometrii, wynikających głównie 
z powodu źle narysowanych figur, rysunku odnoszącego się do szczególnego przy

padku lub nieuważnego przejścia do granicy.
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bez zmrużenia oka odpowiedzi na zadania absurdalne. Mówi o „uczniowskich twier
dzeniach" i zaprasza do refleksji nad tym, co znaczą błędy uczniów.

F. Duverney (1983) rozróżnia błąd „normalny" („w uczeniu się czegoś nowe
go jest normalne mylić się, to może być nawet bardzo kształcące dla ucznia..•") 
i błąd „patologiczny" („taki, który pojawia się w rachunku lub rozumowaniu wy' 
nikającym z poprzedniej nauki, i który nie powinien był się pojawić, gdyby 
uczenie się przebiegało normalnie"). Analizuje błędy uczniów w rachunkach czy 
też w wyznaczaniu dziedzin funkcji. Jako przyczyny wskazuje braki lub błędy 
nauczania i za każdym razem proponuje nauczanie korygujące.
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Przystąpmy obecnie, jak zapowiadaliśmy, do wyodrębnienia kilku podejść do 
analizy błędów. Nasze przykłady weźmiemy zarówno z działalności matematycznej 
zaawansowanej, jak i elementarnej. Jest to tylko pewna próba i rezultat pokaże, 
czy ta decyzja była słuszna. Dopiero w paragrafie 9 podejmiemy zagadnienie błę
dów zrodzonych przez system szkolny, a w szczególności przez egzaminy.

2. ZŁE ODRÓŻNIANIE MATEMATYKI OD RZECZYWISTOŚCI

Dla początkującego adepta matematyka nie istnieje. Jest tylko świat fizy
czny i myślowy oraz stawiane pytania. Tak długo, dopóki nie zrozumiał dosta
tecznie, na czym polega matematyka w przeciwieństwie do rzeczywistości, tak 
długo z trudnością odróżnia stwierdzenia odnoszące się do jednej i drugiej. 
Widzi ułomności matematyki tam, gdzie model teoretyczny okazuje się mieć je
dynie ograniczony zakres ważności.

Przykład 2. Odbicia piłki. (Opinia o zawodności pewnego modelu matema
tycznego.) Piłka ping-pongowa, upadając na twarde podłoże, za każdym odbiciem 
traci jedną trzecią wysokości. Jest to wniosek wyprowadzony z kilku pomiarów. 
Ciąg osiąganych wysokości piłki upuszczonej z wysokości 1 m jest następujący

(1 ) 1 1 (2)2 (2)3
1  )  T  J W '  ł  W '  3

Ciąg ten jest nieskończony (w ten sposób piłka odbije się nieskończenie wiele 
razy), co jest trudne do przyjęcia. Co więcej, ciąg (1) zmierza do zera. Ale 
cóż to jest odbicie z wysokości m, mniejszej niż wymiary jądra atomu? 
Model matematyczny zawodzi. Uczniowie krzyczą: „Ale wobec tego matematyka jest 
fałszywa!", ujawniając tym okrzykiem ich pierwotną - obecnie zachwianą - wiarę 
w doskonałą zgodność pomiędzy matematyką a rzeczywistością.

Odbicia piłki są początkowo modelowane bez zahamowań: cóż bardziej natu
ralnego jak to, że każde odbicie dochodzi do 2/3 poprzedniego? Nieadekwatność 
roodelu ujawnia się na następnym zakręcie myślowym i to w sposób niespodziewany.
Jest tym żywiej odczuwana, że model teoretyczny był na pozór ogromnie natu
ralny .

Przeciwnie, pewne modele można konstruować jedynie przy dopuszczeniu od 
Początku pewnej nieadekwatności. Te świadome deformacje są trudne do zaakcepto- 
wania dopóki się nie uchwyci - co przychodzi dopiero po pewnym czasie - związku 
konstruowanych obiektów matematycznych z rzeczywistością, która zawsze poza nie 
wykracza.
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Przykład 3. Wahadło bez tarcia; zasada Galileusza. (Nie należy przyjmować 

à priori, że model matematyczny odchyla się od rzeczywistości.) Badamy ruch, np. 
ruch wahadła, decydując się zaniedbać tarcie. Prowadzi to do zastąpienia w myś
li ruchu tłumionego, który w końcu ustanie, przez inny, okresowy i wieczny; 
jest to duża zmiana, nie tylko ilościowa, ale i jakościowa, trudna do akcep

tacji.
Wyprowadzenie zasady Galileusza z potocznego doświadczenia wymaga odstęp

stwa od rzeczywistości podobnego rodzaju, ale jeszcze bardziej zwodniczego. 
Polega ono na rozważaniu obiektu nie podlegającego działaniu sił, czego nikt 
nigdy nie zobaczy, i przypisaniu mu nieograniczonej trajektorii; na takie spoj
rzenie ludzkość potrzebowała dwóch tysięcy lat. Nawet Galileusz, odrzucając 
za Arystotelesem nieskończoność w sensie nieograniczoności, uważał, że obiekt 
będzie wykonywał obroty wokół Ziemi.

L. Viennot (1979) badał ten typ błędu u wielu studentów. Nawet po kursie 
mechaniki teoretycznej wielu uważało np., że trzeba pewnej siły, aby utrzymać 
ciało w ruchu o stałej prędkości. Ich myśl zniewolona przez codzienne doznania 
i obserwacje odrzucała model matematyczny, jaki stanowią zasady mechaniki te
oretycznej. Dla nich próg był tu zbyt wysoki.

Błędy pomiaru prowadzą również do pewnego lekceważenia statusów rzeczy
wistości eksperymentalnej i matematyki.

Przykład 4. Mierzenie przekątnej kwadratu. (Iluzja „prawdziwej miary".) 
Polecamy uczniom zmierzyć przekątną kwadratu o boku równym 1 za pomocą linij
ki z podziałką. Otrzymują oni kilka różnych wartości, czasem się dziwią. Roz
poczynają pomiary od nowa, zwiększając dokładność odczytu: otrzymują więcej 
różnych wartości, jakkolwiek mniej rozproszonych. W końcu zwracają się do nau
czyciela: „Niech nam pan teraz powie, jaka jest p r a w d z i w a  długość!"

Tutaj, co ciekawe, uczniowie mylą się co do błędów pomiaru. Chcą zmierzyć 
obiekt, który ewidentnie istnieje, a więc nie wyobrażają sobie, że mógłby nie 
mieć miary „prawdziwej". Sądzą więc, że miary przybliżone mają pewne odchyle
nie w stosunku do tej „prawdziwej" miary. Tymczasem ta ostatnia nie istnieje 
w tym sensie, że nikt jej nigdy nie uzyska. Posługujemy się więc miarami przy
bliżonymi (błędnymi?), aby zdefiniować statystycznie to, co będzie się trak
towało umownie jako „prawdziwą" miarę. Ponieważ błędy pomiaru są nieuniknione, 
niezbędne są dobre podstawy wiedzy empirycznej o miarach „błędnych". Wymaga to 
czasu, nie tyle dla uświadomienia sobie nieuchronności błędów pomiaru, co die 
odrzucenia wiary w istnienie prawdziwej miary. Następny etap pracy to „oswoje
nie błędów z pomocą statystyki, to jest ujęcie trudności w teorię wobec nie-
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możliwości ich uniknięcia. Będziemy jej potrzebować, aby skonstruować model 
matematyczny \f? (bez utożsamiania go z „prawdziwą" miarą). Ten model spro
wokuje z kolei problem istnienia oraz błędy wywołane jego niedostępnością dla 
systemu numeracji (patrz poniżej 3).

Oto ostatni przykład. Pokazuje on dzikie zapożyczenia z rzeczywistości 
empirycznej w formującym się myśleniu matematycznym.

Przykład 3. Kąty i posadzki. (Mieszanie stwierdzeń empirycznych i mate
matycznych; pomylenie tezy i założenia.) Dla ułożenia posadzki (patrz rys. 1) 
trzeba, aby suma kątów wewnętrznych schodzących się w jednym węźle była równa 
360°. Można sprawdzić ten warunek, jeżeli skądinąd zna się wartości kątów.

/ ~
— Y

> - ■4 - T T
V-

T T
-A-4 — A,n

Rys. 1

Przypuśćmy, że tak nie jest. Ale posadzki z rysunku 1, wykonane z kartonu, 
układają się tak dobrze, że istnienie takiej konfiguracji w sensie matematycz
nym uznajemy bez zastrzeżeń. Z drugiej strony z tego faktu wyciąga się wnio
ski, że kąty trójkątów równobocznych, kwadratów, sześciokątów i ośmiokątów fo
remnych wynoszą odpowiednio 60°, 90°, 120° i 135°. Dla pięciokąta (rys. 2) nie 
wiadomo. Natomiast układ z rysunku 3 jest wątpliwy. Wykonany z kartonu, prawie 
się zgadza. Wobec tego jedno z dwojga: albo przyjmiemy, że to „prawie" pocho
dzi z niedokładnego wycięcia i że trzy wielokąty abstrakcyjne też dobrze pasu
ją do siebie, a wtedy kąt pięciokąta wynosi: 360° - 120° - 133° = 105° (błąd!); 
albo uznamy, że suma trzech kątów nie daje teoretycznie 360°, żądając wyznacze- 
nia kąta pięciokąta innym sposobem (w istocie, te trzy kąty tworzą razem 360°).
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Ten, kto miał od początku zamiar dowieść matematycznie istnienia pewnych 
abstrakcyjnych posadzek pokazując na początku, że pewna suma kątów wynosi 
360°, nie pozwoli sobie na oszacowanie tego kąta na podstawie fizycznego ist
nienia pewnych posadzek (tj. tezy). A wobec wątpliwości wywołanych rysunkiem 
3 , tym bardziej nie pozwoli sobie na dedukowanie wartości kąta pięciokąta z tak 
wątpliwej zgodności. Ale intencje początkujących adeptów nie są takie same, jak 
matematyków. Interesują się oni bardziej posadzkami niż konstrukcjami matema
tycznymi i przyjmują wszelką prawdę, skądkolwiek by pochodziła. Czyż ośmielimy 

się powiedzieć, że błądzą?
Można by sądzić, że trudności ujawnione w przykładach 2 - 3 ,  ze względu 

na fakt, iż wszystkie dotyczą pod pewnym względem świata fizycznego, nie zda
rzają się w działalności matematycznej lub uczeniu się matematyki w czystej 
formie. Ale jest faktem, powtórzmy to, że nowicjusze nie rozróżniają jasno fak
tów matematycznych i doświadczalnych. Ich świat myśli tworzy na początku pewną 
całość, w której matematyka wyrasta stopniowo jako dziedzina wyróżniona, podle
gła swoim własnym zwyczajom i odpowiednim regułom. Zresztą, nauczyciele matema
tyki wiedzą to dobrze* formułując długie (i niezbędne) objaśnienia tego, co 
różni punkt matematyczny od małej plamki, prostą od śladu kreski ołówka itp- 
0 tych trudnościach epistemologicznych w początkach geometrii patrz G.E.M. 
(1981).

3. BŁĘDY ZE STATUSEM

Pewne rzeczy, które nazywamy błędami w matematyce, nie mogą mieć n e g a ty w n e j 

konotacji bądź dlatego, że  wynikają z samej teorii, bądź dlatego, że są pod
stawą pewnej metody badań.

Na przykład zajmujemy się przybliżeniami wymiernymi liczby niewymiernej 
nie tylko dlatego, że ta ostatnia jest nieosiągalna w inny sposób, ale też 
co ważniejsze - dlatego, że niewymierność istnieje tylko poprzez swoje przybli' 
żenią. Określa ją zbiór wymiernych wartości przybliżonych (a więc błędnych)-
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Błąd (lub „błąd") pełni tu rolę konstytutywną. Jest w pewnym sensie w sytuacji 
circulus vitiosus: liczba wymierna przybliżająca liczbę niewymierną jest war
tością niedokładną pewnego obiektu definiowanego przez swe wartości niedokład
ne. Jest to źródło nieporozumień. Nie bez powodu upłynęło wiele wieków, zanim 
stworzono teorię liczb niewymiernych.

Błąd jako metoda pojawia się w następującym przykładzie.

Przykład 6. Brukowanie prostokąta kwadratami. (Próby i błędy: błąd umyśl
ny.) Wprowadzając pojęcie największego wspólnego dzielnika, proponujemy uczniom 
wybrukowanie możliwie największymi płytkami kwadratowymi prostokątnego podwó
rza o wymiarach 54 x 42 (w dm). Ponieważ liczby 54 i 42 nie są zbyt duże, więc 
łatwo udaje im się znaleźć bok płytki kwadratowej metodą prób i błędów. Nas
tępnie stawiamy im to samo zadanie dla podwórza o wymiarach 723 x 1221, co jest 
niemałym terenem dla ułatwienia abstrakcji pojęcia NWD.

Błąd jest tu rozmyślny i podniesiony do godności narzędzia badań w meto
dzie prób i błędów. Mimo że metoda ta nie jest zbyt elegancka, ma jednak dużo 
zalet: jest prosta, dostarcza rozwiązań, pozwala na obserwacje i w ten sposób 
służy jako punkt wyjścia dla metod bardziej wypracowanych.

4. BEZWŁADNOŚĆ POJĘĆ

Wiele błędów pochodzi stąd, że pewne pojęcie intuicyjne, czy niedokładnie ok
reślone, jest używane w kontekście, do którego nie zostało zaadaptowane. Poję
cia w pewnym sensie opierają się zmianom, ewoluując jedynie pod presją sprowo
kowanych tak błędów, a niektóre nawet wówczas opornie.

Przykład 7. Rysowanie wielokąta foremnego. (Znane pojęcie chybia w kon
strukcji. ) Przypuśćmy, że uczeń potrafi bardzo dobrze odróżniać z wyglądu wie
lokąt foremny od nieforemnego. Prosimy go o narysowanie pięciokąta foremnego, 
a on rysuje taki, jak na rysunku 4. Jest zdziwiony rezultatem; przecież respek
tował równość boków! Ale aby móc najpierw zrobić projekt, a następnie wykonać 
rysunek wielokąta foremnego, trzeba wyjść poza intuicję i dysponować charakte-

Rys. 4



144
NICOLAS ROUCHE

rystyką logiczną obiektu: bądź równość boków i kątów, bądź równość boków i wpi- 

sywalność w okrąg, bądź ... .

Jest to przykład* na to, że brak matematycznie skonstruowanego pojęcia 
(mimo jasnej intuicji wyjściowej) pociąga nie tylko błąd, ale i niemożność 

przeprowadzenia dowodu.

Przykład 8 . Dowodzenie tego, źe pewien ciąg zmierza do zera. Odczucia ire 
tuicyjne nie mogą służyć do dowodzenia.) Na przykładzie ciągu 1, y, '4 , "0 , ••• 
pól kwadratów zstępujących (rys. 5) uczniowie intuicyjnie dobrze uchwycili 
sens zdania: ciąg zmierza do zera. Kierujemy następnie ich uwagę na ciąg 
zstępujących pól dziesięciokątów foremnych (rys. 6 ), a potem milionokątów

Rys. 5

foremnych. U pewnych uczniów pojawia się wątpliwość: czy an zmierza do zera, 
gdy n zmierza do nieskończoności, nawet gdy a, mniejsze od 1 , jest bardzo bli
skie 1? Powstaje konieczność dowodu. Intuicyjne pojęcie granicy równej zeru 
tutaj nie wystarcza, ponieważ nie wiemy, jak można by uniknąć stwierdzeń typu: 
dla dowolnie małego £ > 0  znajdźmy n e N takie, źe an £ . Prowadzi to do 
(■̂•)n > Ale ~ = 1 + /JL dla pewnego ̂u. > 0. A więc

(■̂■)n = (1 +fl)n > 1 + njju.

Lecz 1 + n przekracza każdą ustaloną liczbę, a w szczególności -g (oczywiś
cie, o ile akceptujemy aksjomat Archimedesa). Wynika stąd, że trzeba by zde
finiować granicę równą zeru: „dla każdego £ >  0 istnieje takie n ..." lub coś
w tym rodzaju. (Szczegóły można znaleźć u C. Hauchart (1985) strony VII-1 do 
VII-7).

Przykłady 7 i 8 ilustrują ważny fakt: istnieją zdania matematyczne, któ
rych sens jest łatwo uchwytny; nie nasuwają wątpliwości w kontekście intuicyj'
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nie związanym ze stosowaną terminologią: taki wielokąt jest foremny, taki ciąg 
zmierza do zera. Z drugiej strony, gdy chcemy skonstruować jakąś figurę czy 
przeprowadzić rozumowanie, zachodzi konieczność formalnego zdefiniowania co 
najmniej części pojęć intuicyjnych. Dlaczego części?

Przykład 8 mobilizuje dwa pojęcia: ciągu i granicy. Pierwsze przeszło 
przez etap dowodu takie, jak jest. Nie byłoby przydatne uprzednie definiowanie 
ciągu jako odwzorowania z N do R. Nic by nie stało się jaśniejsze w wyniku tego 
zabiegu. Zresztą historia świadczy o tym, że intuicyjne pojęcie ciągu, jako 
takie, służyło matematykom dość długo. Na przykład słynny „Kurs nowoczesnej 
analizy" Whitakera i Watsona (1952) nie definiuje ciągu, a definicję granicy 
zaczyna tak: „Niech ẑ , Z2 , z-j, ... będzie ciągiem nieskończonym liczb ...".

Pewne pojęcia matematyczne już uformowane i operatywne w pewnej określo
nej dziedzinie problemów okazują się nieodpowiednie, gdy ta dziedzina ulegnie 
rozszerzeniu, i stąd błędy, paradoksy, blokady.

Przykład 9. Równoległe w przestrzeni. (Pojęcie nie przechodzi z 2 do 3 
wymiarów.) W geometrii płaskiej mówimy, że dwie proste są równoległe, gdy są 
rozłączne lub się pokrywają. Definicja ta przeniesiona do geometrii przestrzen
nej w tej samej postaci zawodzi, gdyż obejmuje również proste skośne (tzn. roz
łączne i niewspółpłaszczyznowe). To bardzo pospolita pomyłka.

Historia matematyki obfituje w tego rodzaju przykłady, między innymi przy 
przejściu z 2 do 3 wymiarów, z 3 do n lub z n do nieskończoności. W ten sam 
sposób pojęcie prawdopodobieństwa definiowanego przez aksjomatykę „elementarną" 
(prawdopodobieństwo zdarzenia będącego mnogościową sumą zdarzeń elementarnych 
jest sumą prawdopodobieństw zdarzeń elementarnych) zawodzi przy przejściu od 
przestrzeni skończonych do przestrzeni nieskończonych.

A oto inny przykład, zaczerpnięty z początków analizy.

Przykład 1 0, Doraźna definicja granicy. (Definicja skuteczna w zbyt wąskim
zakresie. ) W pewnej klasie bada się ciągi monotoniczne o wyrazach dodatnich
i granicy równej zeru (typu an dla 0 < a < 1 lub K - dla k całkowitego dodatnie-

nK
9° itp.). Dla tego typu ciągów równa zeru granica ciągu an została zdefiniowana 
następująco:

(Vfc >0)( ]n c N ) :  an< £ .

Definicja ta funkcjonuje bardzo dobrze w omawianych przykładach. Ale prowadzi 
°na do niepoprawrych dowodów, jeżeli zastosuje się ją do ciągów niemonotonicz-
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nych lub o wyrazach niedodatnich i granicy równej zeru. Trzeba ją poprawić zas 
tępując ( 3 n€N)  przez ( 3N ą N)(Vn > N) oraz ap przez |an|.

Łatwo podać inne przykłady: pojęcie sumy przeniesione z sum skończonych na 
szeregi nieskończone prowokuje klasyczne błędy, pojęcie przekształcenia obiek
tu ograniczonego, które nie chce się zmienić, gdy przechodzimy do przekształce
nia całej przestrzeni na siebie; (patrz N. Rouche (1982)); odcinek zorientowa
ny, kłopotliwy w dowodach, zmuszony do ustąpienia wektorowi swobodnemu itp. Tak 
więc pojęcia stawiają opór zmianom. Co więcej, fakt napotkania błędu nie wys
tarcza do sprowokowania natychmiastowych zmian adaptacyjnych (patrz błąd Cau
chy 'ego z przykładu 1). Pojęcia stawiają ten opór, czasami z ogromną bezwład
nością, na co historia nauczania dostarcza nam wielu przykładów. Popatrzmy na 
liczby: te, które wypełniają wyobraźnię i funkcjonują w „dowodach" uczniów 
szkoły średniej (i wyższej?), rzadko wychodzą poza zakres liczb dziesiętnych 
skończonych lub czasem okresowych. I utrzymują się długo, jeżeli nie zawsze, 
mimo wszystkich kłopotów i nieścisłości, których są przyczyną. Gdyż cena, jaką 
trzeba płacić, by je doprowadzić do porządku, jest ogromna, a przy tym jako 
tako funkcjonują w niezbyt gęstej mgle. N. Bourbaki (1960) dobrze opisał te 
liczby uczniowskie, będące również liczbami fizyków, inżynierów itp.

Z przykładów tego rozdziału wynika pewna obserwacja; mianowicie to, że po
jęcia są konstruowane i rekonstruowane matematycznie, by były przydatne w dowo
dzeniu. Pojęcia są narzędziami w rozumowaniach i zostały ukształtowane w ciągu 
wieków w praktyce dowodzenia. Ta idea nie jest nowa: znajdujemy ją wyraźnie 
wyłonioną i zilustrowaną u I. Lakatosa (1979), który mówi o „proof-generated 
concepts", tj. pojęciach wywodzących się z dowodu. Powrócimy do tej idei o ka
pitalnym znaczeniu dla nauczania przy omawianiu instrumentalności pojęć (patrz 
10).

5. ZDERZENIE PROSTOTY I PRAWDY

Umysł prowadzącego badania jest ofiarą wszelkiego rodzaju iluzji prostoty. Błąd 
przez „postępowanie analogiczne" jest tego pierwszorzędną ilustracją: wyobraża

my sobie zbyt szybko, że u to jest podobnie". Następujący przykład jest zaczer
pnięty z pracy J. Lubczańskiego (1986), dzieła zresztą pasjonującego, któreęj0 
autor celuje w wyciąganiu z błędów kształcących wniosków.

Przykład 1 1. Cztery siły w jednym punkcie. (Błąd przez „postępowanie §0*̂ 
logiczne ._) Cztery siły równe (co do wielkości) działają na punkt P i są skie 
rowane odpowiednio ku czterem wierzchołkom dowolnego Czworokąta (patrz rys- ^
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za pośrednictwem czterech nici związanych w punkcie P, przechodzących przez 
cztery bloki i obciążonych jednakowymi ciężarkami. Uważamy, że P ustala się 
w środku ciężkości czterech punktów o równych masach. W istocie, konfiguracja 
ta bardzo przypomina tę, która prowadzi do środka ciężkości: cztery ładunki 
(równe) w czterech punktach i pewien rodzaj punktu środkowego. Ale w równaniu

GÂ  + Ĝ 2 + GAj + = 0,

które definiuje środek ciężkości, wyrazy nie są równe co do wielkości.

W następnym przykładzie pewna dość luźna idea - chodzi o pewną regularność 
- skłania do pospiesznego osądu.

Przykład 12. Każdy wielokąt foremny wypełnia płaszczyznę. (Urzeczenie 
regularnością.) Pytamy uczniów, za pomocą jakich wielokątów foremnych można 
wypełnić płaszczyznę. Zanim podejmą jakiekolwiek próby, ich pierwsza hipoteza 
jest taka, że dowolne wielokąty foremne wypełniają płaszczyznę. Wypełnianie to 
coś bardzo regularnego! Jakże by wielokąt foremny - ten najbardziej regularny - 
mógł się tutaj nie nadawać?

Gdy chodzi o przewidywanie natury pewnej funkcji, nasza uwaga kieruje się 
Prawie zawsze na funkcję liniową: proporcjonalność jest właśnie najprostszą 
zależnością. Traktując w ten sposób podobieństwo, wielu uczniów myśli, że je- 
*eli wymiary liniowe figury mnoży się przez dwa, pole również ulegnie dwukrot
nemu zwiększeniu. Iluzja proporcjonalności jest zbyt znana, aby trzeba było 
Podawać dalsze przykłady.

Wyjaśniliśmy w § 1 , jak „zasada ciągłości" sprowokowała, poza innymi kło
potami, twierdzenie Cauchy "ego o granicy ciągu funkcji ciągłych. Oczywiście 
teraz zasada ta nie jest już źródłem, do którego odwołują się matematycy. Ale 
lc*ea> którą wyrażała, rodzaj indukcji ze skończoności do nieskończoności, nie
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przestaje w dalszym ciągu rodzić błędów. Jeden prosty przykład wystarczy: nag
minny błąd studiujących, którzy sądzą, że szereg zbieżny funkcji różniczkowal- 
nych jest różniczkowalny i że różniczkując go wyraz po wyrazie otrzymamy po

chodną granicy.

Inny sposób myślenia, wspólny dla matematyków i uczniów, również przyjął 
w historii formę zasady: z a s a d y  w y s t a r c z a j ą c e j  r a c j i .  Leibniz 
nadał jej liczne sformułowania, m.in. następujące: „Żaden fakt nie może być 
uznany za prawdziwy lub istniejący, żadna wypowiedź za prawdziwą, dopóki nie ma 
racji wystarczającej do tego, że jest tak, a nie inaczej". (Cytowane przez 
A. Lalande 1951, str. 1223). Idea wyrażona przez tę zasadę jest najczęściej wy
korzystywana w problemach, których dane wykazują pewną symetrię: nie wiadomo, 
dlaczego symetria danych nie miałaby pociągać symetrii rozwiązań (co kryje za
zwyczaj, w przypadkach problemów geometrycznych, hipotezę jednorodności lub 
izotropowości przestrzeni). To przekonanie powoduje bez wątpienia otrzymanie 
większej liczby wyników prawdziwych niż błędów. A oto dwa przykłady (tutaj wy
jątkowo chodzi o zdania prawdziwe).

Przykład 13. Ze środka okręgu do środka cięciwy. (Symetria wystarcza do 
dowodu.) Niektórzy uczniowie nie potrzebują przytaczać innych argumentów niż 
symetria, aby przekonać się, że jeśli połączymy środek okręgu ze środkiem cię
ciwy, otrzymamy odcinek prostopadły do cięciwy.

Przykład 14. Kąty trójkąta równoramiennego. (Dowód przez ruch symetrycz
ny.) Oto jak Cląiraut (1753) dowodził studentom równość kątów trójkąta równora
miennego: „... jeżeli sobie wyobrazimy, co się stanie, gdy boki AB, AC trójkąta 
ABC najpierw położymy na przedłużeniu BD i CE podstawy BC (rys. 8), a następnie

podniesiemy ich końce D i E tak, aby połączyć je w punkcie A. Równość tych bo
ków uniemożliwiała jednemu zrobienie większej drogi niż drugiemu, a więc są one 
nachylone tak samo do podstawy BC. Zatem kąt ABC jest równy kątowi ACB".

Jednak nie wszystkie indukcje przez symetrię są prawdziwe. Oto zwodniczy 
przykład symetrii.
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Przykład 15. Masa płynna w obrocie. (Symetria zwodnicza.) Klasyczny pro
blem mechaniki polega na szukaniu figur równowagi względnej, które może przyjąć 
masa cieczy w obrocie jednostajnym dokoła pewnej osi. Od Newtona do Laplace'a, 
poprzez Mac-Laurina, Pascala i Legendra, wszyscy rozważali obrotowe figury rów
nowagi. „Przyzwyczajono się", pisał Poincare, „do uznawania za oczywiste, że 
wszystkie formy równowagi winny być powierzchniami obrotowymi (cytowane przez 
Ougas (1940)). Aż do 1834 r., kiedy to Jacobi wyłuskał elipsoidę o trzech 
osiach nierównych obracającą się wokół najmniejszej z nich. Ten rezultat Jaco- 
biego wywołał ogromne zdziwienie (Poincare, ibid.). Oczy badaczy teraz otwarły 
się; poczynając od tego momentu znaleźli wiele innych rozwiązań niesymetrycz
nych (patrz R. Dugas ibid.).

W ten sposób kolizja prostoty i prawdy przechodzi czasami na wypowiedzi 
ogólne, takie jak zasada ciągłości lub zasada wystarczającej racji. Jeżeli, jak 
w tym ostatnim przypadku, owocuje to bardziej odkrywaniem prawd niż błędami, to 
nieliczne błędy są szczególnie kształcące, gdyż mało prawdopodobne. Czy należy 
całkowicie odrzucać takie zasady dlatego, że prowadzą do błędów? Nie byłoby to 
najlepsze wyjście, gdyż zasady te pomagają też w odkrywaniu prawd. Są źródłem 
wielu hipotez, co jest użyteczne. Nie trzeba ich odsuwać jako fałszywe. Trzeba 
je zachować jako płodne (w idee, pomysły), posługiwać się nimi, ale jednocześ
nie mieć się wobec nich na baczności. W szczególności można nauczyć uczniów 
wykrywania symetrii i uzyskiwania stamtąd, jeżeli nie dowodów, to co najmniej 
argumentów.

Kolizja prostoty i prawdy jest nierozerwalnie związana z matematyką. Uwa
ża się często za wskaźnik wiarygodności to, że w rozwiązaniu problemu wszystko 
układa się na koniec dobrze, rzeczy się porządkują. Ujmując to głębiej powie
my, że prostota i elegancja są jednym z celów. Czy to nie Feliks Klein mawiał, 
że problem matematyczny nie może być uważany za naprawdę rozwiązany, dopóki nie 
zostanie strywializowany? Niemniej jednak prostota nie może być utożsamiona z 
prawdziwością.

6 . PODSTĘPNE OTOCZENIE

Inne źródło błędów matematycznych tkwi w pułapkach percepcji. Wiele z 
nich może być interpretowanych w ramach psychologii postaci i z tego powodu być 
zaliczonych do kategorii zjawisk percepcyjnych daleko wykraczających poza zak- 
res działalności matematycznej. 0 psychologii postaci w ogóle - patrz: W. Ko
ehler (1944) i P. Guillaume (1979). 0 wnioskach psychologii postaci dotyczących 
działalności matematycznej - patrz: M. Wertheimer (1943) i uwagi G. Glaesera 
(1982).
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.. (4)
Przykład 16. Wyznaczanie środków lub osi symetrii. (Efekt pregnancji .) 

Kiedy szukamy symetrii posadzki z rysunku 9a, dostrzegamy najpierw te środki 
symetrii, które znajdują się w węzłach posadzki, ponieważ te są punktami uprzy
wilejowanymi płaszczyzny i przyciągają spojrzenie: są pregnantne, jak się mówi 
w psychologii postaci. Znacznie trudniej dostrzega się środki symetrii, które 
znajdują się w środkach boków płytek posadzki, ponieważ nic szczególnego nie 
przyciąga tu spojrzenia. Z analogicznego powodu dostrzega się natychmiast w 
czworościanie foremnym (rys. 9b) osie symetrii rzędu 3 przechodzące przez 
wierzchołek i środek ściany przeciwległej, a znacznie trudniej osie symetrii 
rzędu 2 , które przechodzą przez środki krawędzi przeciwległych.

Rys. 9

W geometrii przestrzeni z konieczności korzysta się z reprezentacji w rzu
cie, a więc niejednoznacznych. Każda figura tego typu winna być interpretowana 
i kojarzona jednoznacznie z omawianą sytuacją przestrzenną. Wiele nieporozumień 
pochodzi właśnie stąd. Chodzi o zjawiska dobrze znane, często wyjaśniane przez 
tzw. p r a w o  d o b r e j  formy: figura jest interpretowana w sposób, któ-

a) b)

Rys. 10

(4 ) d
Pregnancja: wyrazistość, 

danej struktury spostrzeżeniowej 
Powszechna, Warszawa 1979).

ujawnianie się tego, co najistotniejsze dla 
czy myślowej (Słownik psychologiczny, Wiedza
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ry jej przypisuje formę najprostszą, najbardziej regularną. Na przykład rys.lOa 
reprezentuje sześcian w rzucie równoległym; jeżeli narysujemy przekątną uv, jak 
na rysunku 10b, ułożenie na jednej prostej odcinków uv i vw powoduje, że mamy 
tendencję do widzenia ich jako leżących na jednej prostej również i w przes
trzeni, i nie bardzo wiadomo, czy się mówi o przekątnej sześcianu czy też tyl
nej ściany. Takie niezręczne interpretacje są źródłem licznych błędów w rozumo
waniach.

Przykład 17. Szczególna rola liczby (Wpływ pewnej formy myślenia spon- . 
tanicznego.) Jeżeli z pewnej wielkości usunie się co najmniej połowę i z tego, 
co zostaje, też co najmniej połowę, ... itd., to kolejne reszty zmierzają do 
zera. Jest to dla wszystkich oczywiste. Przypuśćmy następnie, że usuwa się z 
pewnej wielkości ułamek a < potem z tego, co zostaje, usuwa się ten sam 
ułamek, itd. Niektórym osobom jest trudno zaakceptować, że ciąg reszt zmierza 
do zera (zwłaszcza jeżeli a jest bardzo bliskie 0). Szczególna rola wartości j  
w tym zagadnieniu pochodzi bez wątpienia stąd, że jej pozycja symetryczna mię
dzy 1 i 0 czyni ją naturalną granicą między tym, co się zmniejsza szybko, a tym, 
co się zmniejsza wolno. Do tego dochodzi, być może, częste dzielenie na połowy
w życiu codziennym: i jest pierwszym i najbardziej odciśniętym w umyśle ludzi 

^ 1
ułamkiem. 0 roli granicznej a także 2 - patrz C. Hauchart (1985).

Zdarza się często, że uczniowie niezupełnie przyswajają sobie pojęcie sy
metrii osiowej w geometrii płaskiej. W szczególności, jeżeli oś symetrii jest 
narysowana równolegle do lewego lub prawego brzegu kartki, myślą, że półpłasz- 
czyzna z lewej przechodzi na tę z prawej strony, zapominając, że ta z kolei 
przechodzi na lewą. To, co odgrywa tu istotną rolę, to pregnaneja ruchu natu
ralnego z lewej na prawą, takiego, jaki występuje przy czytaniu; być może rów
nież kojarzony z symetrią obraz zwierciadła, które w istocie „desymetryzuje": 
obiekt przed zwierciadłem posiada odbicie, ale ono już nie ma swojego odbicia. 
Można by sądzić, że osoba, która dobrze przyswoiła sobie pojęcie symetrii osio- 
wej i długo go używała, nie zrobi więcej błędu tego typu. Tymczasem wielu wy
kształconych matematyków „pośliznęło się" na następującym pytaniu.

Przykład 18. Rybi szkielet bardziej lub mniej symetryczny. (Pułapka kie
runku lewo - prawo.) Pytamy, czy motyw w formie rybiego szkieletu (rys. 11), 
w domyśle przedłużany nieskończenie z obu stron, jest niezmienniczy ze względu 
na symetrię z poślizgiem, tzn. ze względu na złożenie symetrii osiowej z trans- 
lacJ3 o wektor równoległy do osi symetrii. Większość pytanych osób odpowiada 
■■tak", wyobrażając sobie, że część lewa przejdzie na prawą stronę, a następnie 
Ostanie przesunięta o ab, zapominając, że równocześnie prawa strona motywu,
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przejdzie na lewą ... i trzeba by ją przesunąć o bc i  ab. Ten przykład pokazu
je, że banalna pułapka (dać się zafascynować przez kierunek lewo - prawo!), 
którą, jak sądziliśmy, udało się wyeliminować ostatecznie, oddziałuje skutecz
nie, gdy tylko jest ukryta w sytuacji problemowej, choćby nawet niezbyt absor

bującej: w wysokiej trawie nie widać pułapki.

I

Rys. 11

A oto jeszcze inny przykład, gdzie to samo prowokuje bardzo niekompletny 
dowód.

Przykład 19. Złożenie dwóch translacji. (Pułapka kierunku lewo - prawo: 
zgubienie wielu przypadków figury.) Aby wykazać, że złożenie dwóch symetrii 
osiowych o osiach równoległych jest translacją, sporządzamy rys. 12 i zauważa-

0.
o-a <3

a"

Rys. 12

my, że dowolny punkt a przechodzi na a , potem a' przechodzi na a". Zatem 3 
jest przeniesiony w stronę prawą na odległość: d(a,a' ) + d(a', a") s
2 d(0pa ) + d(a ,02) = 2 dtOpC^). Jako że ta ostatnia odległość nie zależy 

od a, wynika stąd wniosek, że każdy punkt a przesuwa się o to samo. Rozumuj^
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w ten sposób nie widzimy, że punkt a nie jest tak dowolny, jak by się zdawało, 
i że pomijamy liczne przypadki figury, gdzie punkt początkowy przebiega zupeł
nie inne odległości, a także przechodzi z prawej strony na lewą (rys. 13). Je
żeli, jak by należało, bierze się pod uwagę te wszystkie przypadki, dowód opie
rający się na odległościach staje się bardzo uciążliwy. Przeciwnie, dowód od
zyska swoją elegancję, jeżeli użyjemy wektorów i twierdzenia Chaslesa.

5' a a
S' Ô a*

Q a' a'
S* a a*

o' a* a
a ' â S*

Rys. 13

W tym przypadku to, co jest pregnantne, tj. to, co przyciąga uwagę, to 
właśnie szczególny przypadek figury, powodujący zapomnienie wszystkich innych. 
Rezultatem jest niewystarczający dowód prawdziwego twierdzenia.

To, co narzuca się w następnym przykładzie, to wielość przypadków figury, 
powodująca zapomnienie jednego, tak istotnie ważnego, że otrzymywana wypowiedź 
jest fałszywa.

Przykład 20. Złożenie dwóch obrotów. (Zgubienie jednego przypadku „gra
nicznego" figury.) Stawiamy hipotezę, że złożenie dwóch obrotów płaszczyzny 
(o różnych środkach) jest obrotem. Ale jeśli suma kątów obrotów dwóch rotacji 
wynosi 360°, wówczas ich złożenie jest translacją. Wystarczyło tylko pomyśleć!

Zdarza się często, że to, co się postrzega, i osąd, który się do tego od- 
n°si, zależy nie tylko od prezentowanych okoliczności, ale'i od uprzednich, 
ewentualnie niedawnych doświadczeń. Ukazuje to pięknie następujący przykład, 
Pochodzący od E. Castelnuovo (1980). 0 tzw. „efekcie histerezy" patrz również 
G- Glaeser (1982).

Przykład 21. Pole równoległoboku. (Efekt histerezy.) Pokazujemy uczniom 
Prostokąt sporządzony z ruchomych ramek. Potem deformujemy go lekko (rys-̂  14) 
1 Pytamy, jakie jest pole otrzymanego równoległoboku. Wielu uczniów odpowiada:
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„takie samo jak prostokąta". Kontynuujemy pokazywanie równoległoboków coraz 
bardziej nachylonych. Zmniejszanie się pola staje się oczywiste w różnych momen
tach dla różnych uczniów. Doświadczenie prowadzone w odwrotnym porządku ma zu
pełnie inny przebieg: iluzja przypisująca równoległobokowi to samo pole, co 
prostokątowi, albo wcale nie pojawia się, albo dużo później.

Kombinatoryka ma swe własne trudności. Trzeba tam grupować przedmioty, aby 
je policzyć; ale w różnych problemach różne grupowania są możliwe i pożyteczne. 
Postrzeganie może być blokowane ze względu na sposób liczenia: bądź niekomplet

ny, bądź niestały, niepostrzeżenie zmieniany na inny.

Przykład 22. Liczenie krawędzi wielościanu. Prosimy uczniów o policzenie 
krawędzi dziesięciościanu foremnego. Zaczynają słusznie od liczenia ścian, po
nieważ jest to prostsze, a potem mnożą otrzymaną liczbę przez 3, zapominając, 
że każda krawędź jest wspólna dla dwóch ścian, trzeba więc jeszcze podzielić 
rezultat przez 2 .

Ten przykład jest bardzo prosty. Będzie pożyteczne analizowanie bardziej 
skomplikowanych i w większej ilości, gdyż trudności związane z kombinatoryką 
są głębokie i specyficzne.

7. NIESKOŃCZONOŚĆ, CZAS, JĘZYK

Niniejsze wystąpienie jest tylko szkicem: nie wyczerpuje wszystkich możliwych 
i kształcących aspektów analizy błędów. Przed przejściem do trudności związa
nych z działalnością matematyka (rozdział 8 ) i następnie do błędów generowanych 
przez struktury i przyzwyczajenia szkolne (rozdział 9 ), zatrzymajmy przynaj' 
mniej uwagę na błędach specyficznych, prowokowanych przez obecność nieskończo
ności. Spotkaliśmy je już przy fałszywym twierdzeniu Cauchy "ego (przykład l)> 
etapowej konstrukcji pojęcia granicy ciągu (przykłady 8 i 10) oraz w przykła' 
dzie 17 ze szczególną rolą liczby y * Ten typ trudności był już badany między 
innymi przez C. Haucharta (1985). A oto nowy przykład, gdzie czas ruchu miesza 
się w umyśle z czasem przebiegu myślowego pewnego ciągu nieskończonego
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Przykład 23. Dychotomia. (Pomieszanie czasu mówienia o ruchu z rzeczywis
tym czasem ruchu.) Aby przebyć pewną odległość, muszę najpierw przebyć jej po
łowę, potem połowę tego co zostaje, potem znów połowę tego co zostaje itd. Jest 
więc nieskończenie wiele etapów, nie uda mi się to nigdy. Ciąg, istotnie, nie 
kończy się nigdy, ponieważ możliwość wyliczania wyrazów ciągu jest niewyczer- 
palna: jest to „nigdy" w czasie wypowiadania, mówienia o tym. Ześlizguje się 
ono ku „nigdy" w stosunku do czasu przebiegu procesu, niewątpliwie dlatego, że 
jest trudno - co można zresztą zweryfikować - wyobrazić sobie nieskończoną po
dzielność czasu. Odcinek do przebiegnięcia jest dany na początku i jego nies
kończone dzielenie jest akceptowane bez trudu: można zawsze podzielić na dwie 
części dany obiekt. Lecz czas ruchu nie jest dany. Trzeba go skonstruować, a 
ulokowanie nieskończenie wielu etapów w skończonym, choćby długim czasie, jest 
trudne. Jeszcze trudniej jest ulokować nieskończenie wiele etapów w dowolnie 
małym przedziale czasu, jak pokazuje „odwrócone" wysłowienie dychotomii: aby 
przebyć taką odległość muszę najpierw przebyć jej połowę, ale przedtem muszę 
przebyć połowę tej połowy itd. Tutaj czas wypowiedzi przekracza czas ruchu.

Dychotomia jest doświadczeniem myślowym, co pozwala niektórym zaliczać ją 
do jałowych spekulacji. Zupełnie czym innym jest doświadczenie z piłeczką 
ping-pongową z przykładu 2.4; tu przedmiot doświadczenia po prostu wpisuje 
się w czas rzeczywisty.

Przykład 24. Piłka nie zatrzymuje się. (Trudności związane z nieskończe
nie małymi okresami czasu.) W modelu matematycznym dotyczącym piłki, która za 
każdym odbiciem osiąga dwie trzecie poprzedniej wysokości, liczba odbić jest 
nieskończona. „A więc piłka nie zatrzyma się nigdy". Do wyjątków należą ci, 
nawet matematycy, którzy unikną takiej początkowej iluzji. Iluzji, ponieważ 
ciąg przedziałów czasowych tych odbić jest ciągiem geometrycznym o skończonej 
sumie.

Następny przykład jest typowy, gdy zajmujemy się tzw. symbolami nieozna
czonymi .

Przykład 25. Asymptota przeniesiona. (Nieskończoność nie jest liczbą.)

f 3 \i I I
Funkcja f(x) = jest równa x(-~̂ -)2 dla x > 0. Ale (-^)2 zbliża się
do 1, gdy x rośnie. Wobec tego funkcja f zachowuje się jak x dla x dostatecznie 
dużych. I w konsekwencji, mówią uczniowie, posiada jako asymptotę prostą o rów
naniu y = x. Błąd pochodzi stąd, że lim = 1 nie pociąga, jak skłonni jes-

x~wo x
teśmy sądzić, tego, że lim (f(x) - x) = 0.

X- + 0O
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W końcu, jak to pokazuje następny przykład, do rzadkości należą ci, którzy 

zdobyli bezbłędną intuicję nieskończoności w analizie elementarnej.

Przykład 26. Kiedy pochodna zmierza do pewnej granicy. (Zasada ciągłości, 

mimo że skompromitowana, dalej wyrządza szkody.) „Jeżeli pochodna f funkcji f 

(z R do R) posiada asymptotę poziomą, to f posiada asymptotę o nachyleniu wska

zanym przez tę asymptotę poziomą funkcji f ". Do rzadkości należą ci, którzy 

opierając się na swej intuicji nie podpiszą się pod tym sądem. Tymczasem funk

cja f(x) = ln x jest kontrprzykładem dla f' zmierzającego do zera, a funkcja 

f(x) = ax + ln x kontrprzykładem dla f' zmierzającego do a / 0. Początkowo nie 

myślimy o przypadku szczególnym, gdy pochodna zmierza do zera. Mówimy sobie, że 

jeśli stopa wzrostu f zmierza do c, to wykres f rozważany dla bardzo wielkich x 

odróżnia się jedynie w sposób zaniedbywalny od wykresu funkcji o stopie wzro

stu c. Kontrprzykład wyprowadza z błędu, lecz przekonuje tylko w połowie; po

zostaje niejasność. Rozpoznajemy w tej podchwytliwej iluzji intuicję pokrewną 

do tej, którą wyraża zasada ciągłości. Pochodna, która zmierza do pewnej gra

nicy, ale jej nie osiąga, nie daje tego samego efektu, co pochodna osiągająca 

swą granicę.

8. NIEŁATWO GRAĆ W TO SAMO, CO MATEMATYK

Jak już o tym pisaliśmy w rozdziale 2, początkujący uczniowie źle rozróżniają 

zdania matematyczne od zdań odnoszących się do rzeczywistości. Stąd pochodzą 

nieporozumienia. Ale nawet gdy działalność myślowa odnosi się do obiektów czy

sto matematycznych, często, a zawsze u początkujących, zauważyć można brak tej 

czujności epistemologicznej, którą matematycy czerpią ze swoich doświadczeń 

badawczych. Oto jeden z pierwszych przykładów, pokazujący sprzeczności, stosun

kowo późno dochodzące do świadomości.

Przykład 26. Brak wyczucia ciągu. (Sprzeczności nie postrzegane jasno.) 

Uczniowie zapoznają się z ciągami na kilku przykładach ciągów geometrycznych 

nieujemnych malejących, takich jak te z przykładów 2, 8, 17, 23 i 24. Przed doj

ściem do ogólnego, prawie jasnego widzenia występujących tu zjawisk, ich myśle

nie oscyluje z chwili na chwilę między postrzeźeniami sprzecznymi. Ale cały 

czas zaabsorbowani lokalnym punktem widzenia, nie uświadamiają sobie tych 

sprzeczności. Na przykład przypuszczają, że pewien ciąg jest nieskończony, co 

nie przjszkadz? im mówić chwilę potem: „Za każdym razem coś odrzucamy, więc to 

zmierz do zera . A wkrótce potem: „Odrzucamy za każdym razem coraz to mniej i 

więc to nie może zmierzać do zera".
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Ten rodzaj pomieszania w myśleniu może być, mutatis mutandis, przyrównany 

do myślenia synkretycznego (patrz C. Hauchart (1985))). Prawdę mówiąc, nie jest 

to specyficzna domena studiujących. W istocie każdy matematyk zmagający się z 

nowym, dość obszernym problemem, zanim zintegruje myślowo różne jego aspekty, 

przechodzi przez postrzeżenia ogólnikowe i sprzeczne. To, co go odróżnia od 

ucznia, to zdecydowana wola redukowania tych trudności i biegłość w realizacji 

tego zamiaru.

Inne błędy pospolite, których badanie byłoby interesujące, polegają na 

używaniu w dowodzie mniej lub bardziej zakamuflowanego twierdzenia bądź niewy- 

słowionego założenia. Są to omyłki już subtelniejsze od tych z przykładu 26, 

które były zwykłymi sprzecznościami (współistnieniem zdań sprzecznych), ponie

waż interweniują na gruncie dowodów obfitujących w wiele idei i związków.

Jeszcze inna bardzo pospolita przygoda polega na zbyt pospiesznym uznaniu, 

że pewien warunek wystarczający jest również dostateczny.

Przykład 27. Wypełnianie płaszczyzny pięciokątami i dziesięciokątami. 

(Warunek konieczny wzięty za wystarczający.) Jeżeli kilka wielokątów foremnych 

rozmieszczonych dokoła punktu wypełnia dokładnie 360°, ten zaczątek wypełniania 

płaszczyzny jest tak zachęcający, „to ta dobrze się układa", że rodzi pewność. 

Wiele osób sądzi (co się zdarza bardzo często), że można to przedłużać na całą 

płaszczyznę. (Chodzi tu o posadzkę na wpół regularną, tzn. taką, że każdy wę

zeł jest otoczony tymi samymi wielokątami w tym samym porządku.) Jesteśmy więc 

zdziwieni odkryciem niemożności na wpół regularnego wypełniania płaszczyzny 

za pomocą pięciokątów i dziesięciokątów foremnych (patrz rys. 15).

Ten przypadek winien być zestawiony z przykładem 20. W obu chodzi o hipo- 

tez5 fałszywą z kontrprzykładami statystycznie rzadkimi. W tego typu sytua

cjach różnica między matematykiem a uczniem polega na tym, że przekonanie os

tatniego będzie hipotezą dla pierwszego. To samo zdanie jest błędem lub hipote- 

23> w zależności od ostrożności epistemologicznej tego, kto je wypowiada.
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Grać w to samo, co matematyk, nie jest rzeczą naturalną wobec faktu, że w 

życiu codziennym nie dowodzi się. Widzieliśmy w historii fałszywego twierdzenia 

Cauchy'ego (przykład 1), ile trzeba było czasu w historii, aby wprowadzić za

sadę metodologiczną wymagającą szukania błędu w dowodzie, gdy tylko dysponujemy 

kontrprzykładem. Dzisiejsi; uczniowie reagują często tak, jak matematycy z ro

ku 1820: akceptują chętnie to, że twierdzenie dopuszcza wyjątki. Czyż nie mówi 

się zresztą, że wyjątek potwierdza regułę?

Do działalności matematyka należy również konstruowanie systemów dedukcyj

nych. Ale i uczniom zdarza się, nie wykraczając całkowicie poza logikę, niezu

pełnie wiedzieć, w jakim systemie się znajdują.

Przykład 29. Twierdzenie Pitagorasa jest fałszywe! (Pomyłka co do statusu 

aksjomatów.) Czyniąc hipotezę, że istnieje wspólna miara między bokiem i prze

kątną kwadratu, oznaczamy przez m i n  liczbę razy, jaką ta miara mieści się

odpowiednio w jednym i drugim odcinku. Z twierdzenia Pitagorasa wyciągamy wnio- 
2 2sek, że n = 2m . Następnie pokazujemy w sposób klasyczny, że ta równość pocią

ga sprzeczność. To znaczy, mówi nauczyciel, że przypuściliśmy coś fałszywego! 

Ach tak, mówią niektórzy uczniowie, to twierdzenie Pitagorasa jest fałszywe! 

I prawdę mówiąc trzeba się zastanowić, w imię czego to narzuciliśmy.

Konstruowanie systemu dedukcyjnego opartego na niewielkiej liczbie aksjo

matów prowadzi do antynaturalnej praktyki dowodzenia oczywistości. Sama wypo

wiedź „dowodzić oczywistości" jest sprzeczna, w sensie języka mówionego, ponie

waż „udowodnić" znaczy sprowadzić (za pomocą rozumowania) do oczywistości. To 

określenie znajdziemy w każdym słowniku. Stąd pochodzą liczne błędy, polegające 

u matematyków na prześliznięciu się przez nieuwagę nad twierdzeniem (oczywis

tym) nie „dowiedzionym" w systemie dedukcyjnym, a u uczniów - na odmowie „do

wodzenia" oczywistości z powodu niezrozumienia samego zamysłu systemu aksjoma- 

tycznego i oryginalnego sensu słowa „udowodnić".

9. BŁĘDY, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ TYLKO W SZKOLE

Błędy, które omawialiśmy dotychczas, są nierozłącznie związane z refleksją ma

tematyczną. Niektóre z nich są charakterystyczne dla początkujących. Znajdu

jemy je wszędzie tam, gdzie taka refleksja występuje, w szczególności w szko

łach. Ale są również błędy, które pojawiają się tylko w szkołach, tam, gdzie 

nauczyciele usiłują przekazać wiadomości. Gdy mowa o błędzie w tym kontekście» 

często mamy na myśli błąd rachunku numerycznego lub algebraicznego. Mogą one 

wynikać z roztargnienia lub pośpiechu liczącego, i w tym przypadku nie są typo'
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we jedynie dla szkoły. Często spowodowane są one zgubieniem sensu u uczniów 

wykonujących ćwiczenia rachunkowe bez odwoływania się do kontekstu, w którym 

oczekiwany jest wynik. Uczeń na oślep przekracza reguły, które wydają mu się 

być całkiem dowolne. Takie wędrówki samopas i bez sensu (które między innymi 

badała szeroko S. Baruk (1973, 1977, 1985)) istnieją tylko dlatego, że ucznio

wie, nie będący w stanie nadążać za tym, co się dzieje w klasie, są zmuszeni 

próbować coś robić na własną rękę, a gdy ich zapytać, starają się tak zachowy

wać, jakby nadążali; w efekcie młócą powietrze.

Ale błędy rachunkowe tego typu nie są jedynymi, które istnieją za sprawą 

nauczania i praktyki egzaminowania. Można tu dorzucić przypadki niezrozumienia 

postawionego pytania (znaczenie nie zdążyło się uformować), luki pamięci, chęć 

wykorzystania wszystkich danych występujących w sformułowaniu zadania (ponieważ 

zadania są zazwyczaj redagowane z taką intencją), brak akceptacji odpowiedzi, 

która nie jest „okrągła" (ponieważ zadania są tak pomyślane, aby otrzymywać 

„okrągłe" liczby), akceptacja odpowiedzi liczbowej, której rząd wielkości jest 

nierealny (ponieważ w każdym razie matematyka przyzwyczaiła nas do takich uro

jeń intelektualnych) i wiele innych, które rozkwitają w sytuacjach, gdy to nie 

uczniowie stawiają sobie pytania, ale im się je stawia, i gdy odpowiadając 

próbują zadowolić nauczyciela (co jest intencją w pełni usprawiedliwioną).

Z tego zbioru błędów, zresztą szeroko badanych, wybierzmy jeden, mniej 

znany, który ilustruje następujący przykład.

Przykład 30. Klasyfikacja czworokątów. (Nie dochodzi do wyłonienia poję

cia matematycznego.) Prosimy uczniów o sklasyfikowanie zbioru czworokątów. Nie 

udaje im się s p o n t a n i c z n i e  dojść do tego, że prostokąt jest równole- 

głobokiem, kwadrat rombem, a kwadrat, prostokąt, romb i równoległobok są tra

pezami. To dlatego, że w życiu codziennym oznaczamy (na szczęście) przedmioty 

nazwami, które je najlepiej charakteryzują i nikomu nie przyjdzie do głowy 

nazwać prostokąt równoległobokiem. Zdanie „prostokąt jest równoległobokiem" 

jest zdaniem matematycznym przeznaczonym do wykorzystania w rozumowaniach.

Ten typ błędu jest spowodowany przez pewien rodzaj iluzji istotności u 

nauczyciela. Chce on nauczyć pewnego pojęcia. W jego mniemaniu definicja opi- 

suje istotę danej rzeczy i wydaje mu się naturalne i możliwe wyłuskanie jej 

Przez uczniów z wybranych przykładów i kontrprzykładów. Ale problem zamienia 

S1S w zagadkę, gdyż definicja jest instrumentem w pewnym sensie sztucznym, po

myślanym po to, aby było wygodnie ją stosować w dowodach. Większość pojęć 

matematycznych jest właśnie typu „proof-generated" (patrz § 1 i koniec 4)



160
NICOLAS ROUCHE

i wydaje się iluzoryczne doszukiwanie się ich poza działalnością dowodową, 

w trakcie której zostały wykształcone, lub w sytuacjach analogicznych.

Iluzja istotności jest bardziej rozpowszechniona, niż by się to wydawało 

na pierwszy rzut oka. Czyż to nie ona ożywiała naiwne tendencje promotorów „no

woczesnej matematyki" do uzyskania odkrycia przez uczniów wielkich struktur ma

tematycznych przez obserwacje i proste manipulacje? Struktury te są wszak 

obiektami formowanymi przez długi czas w twórczej działalności matematyków. 

Są one typu „proof - generated" bardziej niż cokolwiek. A czyż nie wiara w to, 

że definicje wyrażają istotę rzeczy (rzeczy, które można by odkryć, dobrze 

szukając) skłania niektórych nauczycieli do stawiania pytań, czy taka to a taka 

definicja jest prawdziwa?

10. SĄ BŁĘDY I BŁĘDY

Powtórzmy, że powyższe studium jest tylko szkicem i niczym więcej. Byłoby in

teresujące pogłębienie go dla zweryfikowania przydatności ujawnionych punktów 

widzenia w analizie błędów. Trzeba by również opisać inne. W szczególności, je

dynie dotknęliśmy (patrz przykłady 23 i 24) pułapek językowych, a tymczasem 

są (one bardzo liczne. W tym względzie wspomnijmy przynajmniej istotny wkład 

R. Thoma (1970).

Zresztą nieprzypadkowo poświęciliśmy stosunkowo mało miejsca błędom ste

rylnym, tym, które zdarzają się na gruncie myślenia niewystarczająco zasilonego 

sensem. Nauczyć się podstaw geometrii, algebry i analizy jest przedsięwzięciem 

trudnym. Uczniowie muszą przyswajać sobie pojęcia w niesłychanym tempie, wręcz 

zawrotnym w stosunku do rytmu historycznego. Trzeba unikać straty czasu, a więc 

doprowadzania ich do błędów płodnych, pozytywnie współdziałających w rozwijaniu 

wiedzy.

Ale czym jest tak naprawdę błąd sterylny? A błąd płodny? Jest to problem 

znaczenia. Rozróżnimy schematycznie trzy poziomy.

Najpierw mamy cały świat znaczeniowy pojęcia „równoległy", gdzie uczeń od

powiada niejako „obok" pytań, zgodnie z przypadkowymi skojarzeniami nieokieł
znanej myśli.

Potem pojawiają się błędy w stosunku do rozważanej teorii w jej czysto 

dedukcyjnym przebiegu (a więc z dala od zastosowań, które miałyby w zamierzeniu 

oświetlać). W tych ramach, i tak długo, dopóki uczeń nie panuje swobodnie nad 

teorią, nie uchwycił całościowej struktury i kluczowych sformułowań - błędy 

są uchybieniami wobec prawdy nauczyciela (który dobrze zna teorię), a nie poś-
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liźnięciami wewnątrz zakresu znaczeniowego ucznia. Nie będąc całkowicie steryl
nymi, te błędy wnoszą niewiele w subiektywną organizację myślenia ucznia.

W końcu są także błędy płodne, te, które uczeń spotyka usiłując budować 
odpowiedzi na pytania, jakie sam sobie stawia, próbując udowodnić lub obalić 
zdania rodzące wątpliwości. Błędy, które zmuszają do przyswojenia sobie pojęć 
(najczęściej przy pomocy nauczyciela), aby móc rozumować, które indukują „pro
of -generated concepts". Jak mówi S. Baruk, błąd i prawda mają ten sam status 
dla tego, kto poszukuje; to powoduje, że błąd, gdy się zdarza, jest zawsze 
ukryty. Błąd płodny to ten, który wywołuje sam, bez żadnej interwencji nauczy
ciela, „awarię" w procesie badawczym (a nie w wypracowaniu egzaminacyjnym).

Czy w takim razie uczenie matematyki nie sprowadza się do prowokowania 
płodnych błędów na uczniowskim terenie, aby w końcu pomagać w ich przezwycięża
niu? Jest to pomysł dość urzekający^. Ale trzeba zrobić dwie uwagi dotyczące 
jego praktycznej realizacji. Przede wszystkim, jeśli pewien błąd powoduje szko
dy długo po jego pojawieniu się, uczniowie mogą mieć zbyt wiele kłopotów z 
rozpoznaniem bez pomocy jego przyczyny. W ten sposób błąd potencjalnie płodny, 
prowadzi w efekcie do frustracji. Poza tym zdarzają.się błędy wykrywane natych
miast, lecz zbyt trudne do naprawienia. W ten sposób często dochodzi do para
doksów. Proste sformułowanie paradoksu Achillesa wywołuje nieodparte wrażenie, 
że coś tu nie jest w porządku. Ale co? Zbyt niedojrzali uczniowie gubią się tu
taj, nic nie zyskując w zamian.

Te ostatnie uwagi dotyczące wykrywania błędów i powodowanych przez nie 
trudności są tylko małą próbką wielu możliwych i użytecznych punktów spojrzenia 
na błędy. Temat jest nieskończony... .
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Z francuskiego tłumaczyli:
Maciej Klakla i Stefan Turnau

QUESTIONS ON ERRORS

S u m m a r y

Errors are part of mathematical activities, and so it is quite natural to 
question ourselves on their nature and the part they play themselves. But, it 
is not so simple as that. Here an attempt is made to show that there is little 
profit in giving a definition to the notion of error and, as well, hardly con
vincing to clasify errors. But, on the other hand, there is more sense to try 
finding good points of view to analyse the errors, or, in other terms, good 
questions to prompt them. The purpose of the following statement is, by way of 
essay, a search for questions on errors. To reach its full significance, it 
should be strenuous, deepened, amended.


