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I. WSTĘP

1. O c z y m b ę d z i e  m o w a  w a r t y k u l e

Zamiarem artykułu jest zaproponowanie pewnej sytuacji dydaktycznej i przedsta
wienie jednej z jej realizacji w klasie. Propozycja przeznaczona jest dla uczniów 
rozpoczynających naukę początków analizy w szkole średniej, przed wszelkim 
formalnym nauczaniem pojęcia granicy ciągu nieskończonego. Ma ona na celu 
negocjację z uczniami znaczeń pojęć związanych z nieskończonością, liczbami 
rzeczywistymi, z wiedzą matematyczną.

Opracowanie tej propozycji jest wynikiem wcześniejszych badań historycznych 
i klinicznych mających na celu wyjaśnienie natury trudności uczniów w uczeniu się 
pojęcia granicy (Sierpińska, 1985i, 19852, 19873).

2. U z a s a d n i e n i e  t e m a t u  p r o p o n o w a n e j  s y t u a c j i  d y d a k 
t y c z n e j :  dlaczego "negocjacja" i dlaczego "pojęć nieskończoności, liczby, wiedzy 
matematycznej"?

Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego proponujemy "negocjować znaczenia" z uczniami 
zamiast im powiedzieć od razu, jak należy rozumieć wyżej wymienione pojęcia, 
1 dlaczego znaczenia właśnie tych pojęć chcemy negocjować.

Oprzemy się na następujących argumentach:
(a) Idee nieskończoności, liczby, wiedzy naukowej i matematycznej nie są pojęciami 

tylko matematycznymi lub metamatematycznymi. One należą do kultury, w której 
tyjemy. Mają tam swoje miejsce, swoje znaczenia, swoje konotacje intelektualne, 
moralne, emocjonalne. Dlatego gdy uczniowie przychodzą do klasy analizy matema
tycznej, mają już pewne koncepcje, niekonieczenie uświadomione, pojęć nieskończo
ności i liczby oraz pewne postawy wobec matematyki. Koncepcje te są związane z 
pewną wiarą, z pewnymi przekonaniami, z pewnym sposobem widzenia świata i są 
s,lnie emocjonalne. Nie jest łatwo je zmienić za pomocą argumentu racjonalnego.

(b) Koncepcje nieskończoności, liczby, wiedzy matematycznej wydają się mieć istotny 
wPływ na akceptację i rozumienie pojęcia granicy u uczniów (por. Sierpińska, 1987).
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Jeśli na przykład uczeń jest przekonany, że matematyka jest nauką zawierającą 
absolutne prawdy o świecie rzeczywistym oraz że nieskończoność nie istnieje 
w rzeczywistości, to może w ogóle odrzucać ciągi nieskończone. Powie, że wszystkie 
ciągi są skończone, chociaż czasami nie można powiedzieć, ile mają wyrazów. 
Naturalnym kandydatem na granicę ciągu jest jego ostatni wyraz. Jeśli nie można 
określić ostatniego wyrazu, to, ostatecznie, można zgodzić się na przyjęcie pewnego 
przybliżenia. Ale będzie to tylko przybliżenie i pewna umowa, a nie —prawda. Dowodzi 
to tylko ułomności ludzkiego rozumu i wskazuje na niedoskonałość matematyki (patrz 
historia Jacka, w Sierpińska, 1987i).

Przykład ten dowodzi, że czasami akceptacja pojęcia granicy nie jest możliwa bez 
zmiany w postawie filozoficznej ucznia w stosunku do matematyki. Zmiana taka nie 
przychodzi łatwo, szczególnie jeśli wiąże się z załamaniem pewnych ideałów, w które 
się głęboko wierzy.

Sprawa jest zresztą ogólniejszej natury.
Szukając źródeł epistemologicznych pewnych zdumiewających nas dzisiaj wyborów 

historycznych na poziomie konstrukcji teorii matematycznej, powodujących, jak sądzimy, 
opóźnienie, stagnację lub wręcz cofanie się w rozwoju, czy też będących przeszkodami, 
trafiamy często na jakąś strukturę przekonań, wierzeń, norm, kanonów, na jakąś 
wyznawaną filozofię matematyki, na jakiś sposób widzenia świata lub na jakieś 
specyficzne koncepcje takich podstawowych kategorii myślenia, jak czas, nieskończo
ność, liczba, przestrzeń, przyczyna. Albo —na jakąś, na ogół nieuświadomioną, 
niezwerbalizowaną lub niewerbalizowalną formę myślenia, stawiania problemów i ich 
rozwiązywania.

Trudno wyzwolić się od swoich przekonań, od tego, w co się wierzy; to na ogół 
należy do kultury, w jakiej zostaliśmy wychowani i wykształceni, to porządkuje nasz 
świat, to ten świat nawet ustanawia. Nasze przekonania, wierzenia, filozofia nie 
opuszczają nas, gdy zajmujemy się teoriami matematycznymi. Mają wpływ na sposób, 
w jaki te teorie konstruujemy lub rozumiemy.

Z naszych form rozumowania na ogół nie zdajemy sobie sprawy. Czasami tylko 
odkrywamy, że można rozumować inaczej. I nawet wtedy nie zawsze zadajemy sobie 
trud jawnego określenia, na czym polegał nasz dawny sposób rozumowania (zresztą, 
czy jest to w każdym przypadku możliwe?).

Nasze przekonania i nasze formy rozumowania warunkują więc to, co i jak 
konstruujemy na poziomie "technicznym" kultury matematycznej; mogą funkcjonować 
jak przeszkody, ale—jednocześnie —bez nich nie zrobilibyśmy ani kroku.

To, co wchodzi w grę, gdy mówimy o wiedzy matematycznej, to nie tylko 
zwerbalizowana, uzasadniona racjonalnie wiedza teoretyczna; to także pewna struktura 
przekonań i pewna struktura sposobów, form myślenia i rozumowania (por. teorię 
trzech poziomów kultury, Hall, 1959).

Zilustrujemy tę tezę przykładem. Pewna specyficzna koncepcja czasu, mianowicie 
— czasu cyklicznego, wyzbyta treści religijnej, mogła mieć wpływ na niechęć starożytnych 
Greków do nieskończoności i, co za tym idzie, na ich teoretyczne rozwiązania dotyczące 
pojęcia liczby: skoro, jak się okazało, nie wszystkie stosunki odcinków dają się 
przedstawić za pomocą stosunków liczb ( = liczb naturalnych) i poszukiwanie wspólnej 
miary dla nich prowadzi do nieskończonego ciągu stale powtarzanych czynności, to
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albo trzeba tego rodzaju odcinki odrzucić z rozważań, albo usprawiedliwić ich obecność 
możliwością skonstruowania w skończonej liczbie kroków. Grecy wybrali drugą z tych 
dróg. Ale nie rozszerzyli pojęcia liczby. Woleli zbudować, obok teorii liczb, teorię 
wielkości, stosunków między nimi i proporcji. Czyniło to całą teorię raczej ciężką i 
uniemożliwiało mówienie —na przykład—o stosunku obwodu koła do jego średnicy, 
ale ratowało dawne znaczenie pojęcia liczby i chroniło przed nieskończonością. 
W dziedzinie ilościowej oceny pewnych stosunków, przed nieskończonością chroniło 
zastąpienie nieskończonego zbliżania się wyrazów ciągu wielkości do jakiejś jednej 
wielkości przez zbliżanie się dowolnie blisko. Przechodzenie do granicy i jej odkrywanie 
pozostawiono w sferze wstydliwej działalności geometry, światu ogłaszając tylko czyste 
jej wyniki w postaci dowodów, zbudowanych według ściśle określonych reguł i nigdzie 
nie odwołujących się do nieskończoności.

To, co tłumaczyłoby ów lęk przed nieskończonością, to desakralizacja czasu 
okrężnego: "Dopóki czas okrężny jest reprezentowany przez kalendarz święty 
określający wieczny powrót tych samych prasytuacji, a zatem reaktualizację tego 
samego świętego czasu—budzi on nadzieję. Człowiek religijny zauważa, że to właśnie 
dzięki temu wiecznemu powrotowi do źródeł sacrum i do rzeczywistości istnienie 
ludzkie może ujść nicości i śmierci. Perspektywa ulega całkowitej zmianie, gdy sens 
religijności kosmicznej traci na jasności. Dzieje się tak w niektórych społeczeństwach 
bardziej zaawansowanych w rozwoju, gdy elity intelektualne stopniowo odrywają się 
od tradycyjnej religijności (...). Otóż powtarzanie wyjałowione ze swej treści religijnej 
z konieczności prowadzi do pesymistycznej wizji istnienia. Gdy czas cykliczny nie 
prowadzi już do prasytuacji i odnajdywania tajemniczej obecności bogów, gdy czas 
desakralizuje się —tchnie grozą: okazuje się kołem obracającym się w nieskończoność 
i nieskończenie się powtarzającym (...). Wieczny powrót do istnienia oznacza 
przedłużenie się w nieskończoność cierpienia i niewoli (...). [Filozofowie greccy] wysnuli 
skrajne wnioski z koncepcji czasu okrężnego (...). Zgodnie ze słynną definicją platońską 
czas, który określa i mierzy obrót sfer niebieskich, jest ruchomym obrazem nieruchomej 
wieczności, którą naśladuje, tocząc się w koło (...). Niektórzy myśliciele schyłku 
starożytności — pitagorejczycy, stoicy, platonicy—dochodzą do przekonania, że w łonie 
każdego z cykli trwania — owych aiones, owych aera—powtarzają się te same sytuacje, 
jakie występowały już w cyklach poprzednich i które występować będą w cyklach 
mających nastąpić, i tak w nieskończoność " (Eliade, 1974).

Kultura judeo-chrześcijańska wyszła poza ideę czasu okrężnego. Wprowadziła 
koncepcję nieodwracalnego czasu historycznego. Czas ma początek i będzie miał 
koniec. Czy obecnie, u schyłku XX wieku można mówić o jakiejś jednej, wspólnej 
dla wszystkich, koncepcji czasu? Czy przeważa idea matematycznego kontinuum 
czasowego? Jak zmieniają koncepcje czasu wyniki fizyków? Sprawa nie jest prosta 
(por. Rucker, 1982; Hall, 1959; "Czas w kulturze", 1988).

(c) Pewne, wyniesione z kultury, koncepcje nieskończoności i liczby, a także postawy 
Wobec matematyki mogą więc funkcjonować jako przeszkody w konstruowaniu teorii 
Matematycznej (w wymiarze tak historycznym, jak indywidualnym). Co to jednak 
znaczy "pokonać" tego rodzaju przeszkodę?

Odpowiadając na to pytanie, mamy nadzieję wyjaśnić, dlaczego proponujemy 
negocjację znaczeń", a nie "wprowadzenie nowych znaczeń" lub coś podobnego.
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Przechodząc od algebry do analizy, od działań skończonych do nieskończonych, od 
niewiadomych do zmiennych, od badania konkretnych funkcji do badania całych ich 
klas, kwestionujemy wiele głębokich przekonań uczniów, ich obraz matematyki, ich 
schematy myślenia. Nie mamy jednak prawa narzucać uczniom czegokolwiek, dając 
im do zrozumienia, że cała ich dotychczasowa wiedza jest fałszywa.

Nauczyciel matematyki musi zdawać sobie sprawę z możliwości funkcjonowania 
pewnych elementów kultury matematycznej swoich uczniów (i swojej własnej) jako 
przeszkód. Nie może jednak przy tym zakładać, że jego własna kultura matematyczna 
jest lepsza czy bardziej uniwersalna. Nie ma kultur lepszych i gorszych, są tylko 
bardziej lub mniej adekwatne do celów, jakie sobie stawiamy, do problemów, jakie 
przychodzi nam rozwiązywać. Kultura matematyczna niesiona przez obecne (polskie) 
programy szkolne i ich realizację w klasie nie jest adekwatna do problemów, które 
musi rozwiązywać codziennie biolog, chemik, inżynier, technik czy urzędnik.

Chcąc zaangażować swoich uczniów w problematykę analizy matematycznej, 
nauczyciel musi wynegocjować pewne nowe znaczenia i sposoby myślenia, uświada
miając im dziedzinę stosowalności i ograniczenia zarówno ich dawnej wiedzy, jak 
i proponowanej przez niego, kładąc nacisk na zalety tej ostatniej (por. Sierpińska, 
1988).

Pokonywanie tego rodzaju przeszkód nie polega na zmianie wiary czy przekonania. 
Chodzi tu raczej o wykształcenie postawy "filozoficznej" czy też świadomości 
filozoficznej (Dilthey, 1931): trzeba zdawać sobie sprawę z istnienia różnych filozofii, 
różnych wizji świata, różnych sposobów podchodzenia do problemów matematycznych; 
trzeba wiedzieć, jakie są zakresy ich siły wyjaśniającej czy skuteczności. Trzeba także 
umieć odróżnić "wiedzę" od "wiary". Jest to szczególnie trudne i ważne, gdy mowa 
o nieskończoności, pojęciu głęboko zakorzenionym w kulturze, wiążącym się często 
z religią. Uczniowie wówczas nie akceptują argumentu racjonalnego, dowodu 
matematycznego. Obraz, metafora, analogia są środkami, których używają w dyskusji 
(por. Sierpińska, 1987). Cała dyskusja odbywa się wtedy na poziomie "formalnym" 
kultury, jakby to nazwał E.T. Hall (1959)—w terminach wiary i prawd absolutnych. 
Nie ma sensu, by nauczyciel wchodził z uczniami w dyskusję na tym poziomie i na 
przykład starał się ich przekonać, że nieskończoność istnieje w przyrodzie. Jeśli 
nauczyciel chce się posługiwać argumentami racjonalnymi, musi sprowadzić dyskusję 
na poziom "techniczny" kultury matematycznej — poziom zwerbalizowanej wiedzy 
teoretycznej. Czasami będzie zmuszony przejść przez dyskusję na temat natury wiedzy 
naukowej i statusu pojęć matematycznych. Trzeba "odczarować" naukę. Jest to trudne 
zadanie, jeśli jednocześnie chcemy zachować sens nauki i jej rolę w naszym dążeniu 
do zrozumienia świata, a nie — sprowadzić ją do czczej gry na symbolach pozbawionych 
znaczenia.

II. STRUKTURA PROPONOWANEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ

1. K o n t e k s t  m a t e m a t y c z n y
Osnową sytuacji dydaktycznej jest seria 10 pytań związanych z ciągami nieskoń

czonymi w różnych postaciach: nieskończone rozwinięcia dziesiętne, szeregi nieskoń-
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czone zadane bezpośrednio lub pośrednio jako pola pewnych figur geometrycznych. 
Są także dwa pytania dotyczące praw rządzących implikacją.

(a) Zestaw pytań
Pytanie 1. Obliczyć 0.2666... -2.
Pytanie 2. Czy następujące równości są prawdziwe:
(a) 0.666... = 0.7; (c) 0.888... = 0.9;
(b) 0.222... = 0.3; (d) 0.999... = 1?
Odpowiedź uzasadnij.
Pytanie 3. Przedstaw liczbę (a) 0.777...; (b) 0.123123123123...;
(c) 0.0100100010000100000100... w postaci ułamka zwykłego. Gdzie liczby z 

przykładów (a), (b), (c) znajdują się na osi liczbowej?
Pytanie 4. Czy następujące zadania są prawdziwe:
(a) Jeżeli 0.222... = 0.3, to 1 = 10;
(b) Jeżeli 0.999... = 1, to 1 = 10?
Pytanie 5. Czy następujące rozumowanie jest poprawne: "Jeżeli miesiąc trwa okrągły 

rok, to słońce nigdy nie zachodzi."?
Pytanie 6. (a) Wykonaj na kalkulatorze następujące działania 10:7  = * 7 = . 

Uzasadnij wynik, (b) Czy liczba 10/7 jest wymierna? Jeśli tak, to jak długi jest okres 
jej rozwinięcia dziesiętnego?

Pytanie 7. Liczba 0.999... jest nieskończoną sumą
0.9 + 0.09 + 0.009 + 0.0009 +...

Sumę tę można także napisać w postaci
9 • (10—1 + 10-2 + 10"3 +...).

Wyrazy 10_1, 10-2, 10-3 + .. itd. tworzą ciąg geometryczny nieskończony o ilorazie 
10 . Czy nieskończona suma

i . i + i . i + j - , . . .
2 4 8 16

wyrazów pewnego ciągu geometrycznego też określa pewną liczbę? Jaką?
Pytanie 8. Jakie jest pole zakreskowanej części poniższego kwadratu o boku 1 ?

2L H 8 * *
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Pytanie 9. Figura F  (patrz rysunek) składa się z nieskończenie wielu kwadratów, 
z których każdy następny ma bok równy jednej piątej boku poprzedniego kwadratu. 
Pierwszy kwadrat ma bok 1.

(a) W jakim punkcie prosta / przecina oś Or?
(b) Znaleźć pole figury F. Odpowiedź uzasadnić.

Pytanie 10. Czy następująca nieskończona suma określa jakąś liczbę? Jeśli tak, to
jaką?

(a)
(c)

1+1+1+1+...; 
1+2+4+8+...;

(e) 1+ 1/2+ 1/4+ 1/8+ ...;
(g) 1+1/3+1/9+1/27+ ...;

(b) 1—1+1—1+1—1+...;
(d) 1 -2 + 4 -8 + 1 6 -...;
(f) 1+ 1/2+ 1/3+ 1/4+ 1/5+ ...;

(h) V 2 + V  2+V  2+ vr2+7~

(b) Uzasadnienie wyboru pytań
bl. Pytania 1-7
Celem pytań 1-7 jest, ogólnie rzecz biorąc, odnalezienie przez uczniów znaczenia 

zapisu dziesiętnego liczb. A oto środki, które temu celowi mają służyć:
— poszukiwanie znaczenia zapisów dziesiętnych "z kropkami" (wszystkie pytania 1-7);
— porównywanie liczb rzeczywistych, szacowanie odległości między dwiema liczbami 

rzeczywistymi (pytania 2, 3);
— zwrócenie uwagi na bezsensowność klasyfikacji liczb ze względu na długość ich 

zapisu dziesiętnego; znaczenie terminu "liczba wymierna" (pytania 3, 6);
— przyjęcie, w stosunku do liczb rzeczywistych, następującego punktu widzenia:
liczba rzeczywista o zapisie dziesiętnym "A. a \a 2 03 . .." (A — liczba całkowita,

«i —cyfry dziesiętne) jest w y z n a c z o n a  jednoznacznie przez ciąg A, A.a\, A. a\ ai, 
itd., który ją o k r e ś l a  (pytanie 7).

Nie chodzi przy tym o to, by przekonać uczniów, że na przykład 0.999... = 1 tak 
jak 1 + 1 = 2. To może nie zgadzać się z ich filozofią nieskończoności (gdy akceptują 
tylko nieskończoność potencjalną, na przykład) i filozofią matematyki (na przykład, 
konstruktywistyczną: matematyka jest pewną aktywnością ludzkiego umysłu; obiekty 
matematyczne są związane z czynnością ich konstruowania; wtedy zapis 0.999... iue 
oznacza gotowej liczby, jest to liczba powstająca, konstruowana, lecz nigdy do końca 
nie skonstruowana). Nauczyciel musi odkryć postawę ucznia wobec nieskończoności 
i matematyki (mogą w tym pomóc pytania 4 i 5) i na tej podstawie negocjować 
zarówno znaczenie napisu 0.999..., jak i sens znaku równości w tym przypadku.



PROPOZYCJA PEWNEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ ...______________________________________ 149

W dyskusji z takim potencjalistą konstruktywistą można przyjąć umowę, że 0.999... 
oznacza ciąg 0.9, 0.99, 0.999 itd. (a nie—granicę tego ciągu), zaś " = 1" znaczy, że 
ciąg ten nieograniczenie zbliża się do 1, tzn. różnica między 1 a kolejnymi wyrazami 
ciągu maleje do zera.

Przejdziemy teraz do bardziej szczegółowego omówienia pytań 1-7, źródeł ich 
wyboru i celów ich postawienia.

P y t a n i e  1. (oblicz 0.2666... • 2) Pytanie to zostało zainspirowane dyskusją między 
Agnieszką i Ewą (III klasa humanistyczna, lat 17; przypadek opisany w (Sierpińska, 
19872)) na temat ciągu:

0.2666...
0.5333...
1.0666...
2.1333.. .
4.2666.. .
8.5333.. .
itd.
(Jest to ciąg l* i-l/3 |, gdzie xo=0.6, xn+i=f(xn), f(x )= -2 x+ l, x ^ R , czyli ciąg 

odległości wyrazów ciągu iteracji funkcji /  od jej punktu stałego).
Oto fragment tej dyskusji:
A g n i e s z k a :  "(...) te odległości na pewno są proporcjonalne, dlatego że tu masz 

dwa sześć sześć, a tu pięć trzy ... to to jest jedna druga, no nie? (...) no, w każdym 
razie to jest zbliżone do tego. To znaczy, jeśliby pomnożyć przez dwa, to by ci 
wyszło, załóżmy, pięć dwa. A tu masz pięć trzy”.

Ewa:  "No tak, ale to, widzisz, zawsze ta jedna setnaaa... czy tam ... No tak, jedna 
setna".

A g n i e s z k a :  "No tak, ale to mniej więcej na tej samej zasadzie. A tu, na przykład, 
już masz tak samo, dlatego, że razy dwa to masz dziesięć sześć sześć".

Ewa:  "Mhm".
A g n i e s z k a :  "A to razy dwa, to masz, euh..."
Ewa:  "No nie wiem, no...".
A g n i e s z k a :  "No właśnie, i ci wychodzi równe, prawda?"
Ewa:  "Mniej więcej".
(Liceum im. J. Zamojskiego w Warszawie, 21.02.1986)
Dziewczęta rozważają tylko skończoną liczbę cyfr po przecinku, nawet nie wszystkie 

te, które są napisane: na przykład, Agnieszka bierze tylko 0.26 w pewnym momencie. 
n‘e jest jasne, czy w ogóle rozumieją zapis dziesiętny w oczekiwany sposób. Może 
te są tylko ciągi cyfr, kropka nie gra roli. "1.0666..." Agnieszka czyta jako "dziesięć 
sześć sześć". Widać, że nauczyciel miałby tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi 
0 rozumienie dziesiętnego zapisu liczb, a w szczególności zapisów dziesiętnych 
^skończonych.

P y t a n i e  2. (Czy następujące równości są prawdziwe ...) Idea postawienia takiego 
Pytania powstała w czasie doświadczeń opisanych w artykule (Sierpińska, 1987i).

Jeden z uczniów, Rafał (kolega z klasy Agnieszki i Ewy) powiedział wtedy, że 
gdyby 0.999... równało się 1, to—na tej samej zasadzie—0.222... równałoby się 0.3, 
a 0-333... równałoby się 0.4 itd. Inny chłopiec, Jacek, wziął to za początek rozumowania
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ad absurdum i dokończył: i wtedy byłoby 1 = 10 = 100 itd., co jest bzdurą. Więc 0.999... 
nie może się równać 1. Kiedy dwa miesiące później, w trakcie powtórzenia 
eksperymentu z uczniami klasy matematyczno-fizycznej, Robert stwierdził, że 0.666... 
jest równe 0.7, było to już nieco alarmujące. Ale Jacek głosił też, że 1 może być 
tylko traktowane jako przybliżenie 0.999..., i tego rodzaju postawa może już być 
punktem wyjścia do dyskusji na temat jakości takich przybliżeń. Porównanie przybliżeń 
z punktów (a),(b),(c) i (d) pytania 2 może prowadzić do wniosku, że przybliżenie
(d) jest najlepszym możliwym: różnica między 1 a 0.999... jest mniejsza od każdej 
liczby rzeczywistej dodatniej.

P y t a n i e  3. (Przedstaw liczbę ... w postaci ułamka zwykłego ...) Pytanie to zostało 
zaplanowane w celu wywołania dyskusji na temat bezsensowności klasyfikacji liczb 
według długości ich zapisu dziesiętnego i w celu odróżnienia liczby od jej zapisu. 
Z  taką klasyfikacją spotkaliśmy się wielokrotnie. Wielu uczniów wymiernymi nazywało 
tylko liczby o rozwinięciu dziesiętnym skończonym. Niektórzy uczniowie do liczb 
niewymiernych zaliczali liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym i nieznanym, 
niewiadomym, od pewnego miejsca. Liczby, dla których zapisu dziesiętnego można 
było znaleźć pewien algorytm, choć ich rozwinięcia były nieskończone—nie były "ani 
wymierne, ani niewymierne".

P y t a n i a  4 i 5 omówimy po pytaniu 6.
P y t a n i e  6. (Wykonaj na kalkulatorze...) Łukasz (lat 16, klasa II humanistyczna) 

przekonał się do równości 0.999... = 1 w wyniku pewnego swojego doświadczenia 
z kalkulatorem. Był tym odkryciem bardzo podniecony i koniecznie chciał się nim 
podzielić z klasą. Oto jak o nim opowiada:

Ł u k a s z :  "Właściwie żeśmy zakończyli na takim przykładzie, że zero pięć dziewięć 
dziewięć dziewięć itd. to to się równa zero sześć dziesiątych, i na przykład tam zero 
dwa dziewięć dziewięć itd. to się równa zero trzy, to znaczy trzy dziesiąte. I właśnie 
jako taką ciekawostkę ... ja ... W ten sam sposób można zauważyć właśnie przy 
liczeniu na przykład na jakimś kalkulatorze czy coś takiego. Wystarczy mieć jakieś 
dwie liczby, których iloraz jest jakąś liczbą nieskończoną. Na przykład 123 dzielone 
przez 27 no i (...) Wyjdzie jakaś liczba cała, jakaś liczba x  (...). I teraz jeżelibyśmy 
ten wynik pomnożyli przez tę samą liczbę, przez którą żeśmy dzielili, to wówczas nie 
wyjdzie nam liczba 123, tylko wyjdzie liczba 122 kropka dziewięć dziewięć dziewięć 
dziewięć nieskończoność ..."

A.S. "Nieskończoność? Pięć dziewiątek się pokaże".
Ł u k a s z :  "nie, no, przy tym przypadku, jeżeli tu jest skończoność, to wyjdzie pięć 

dziewiątek, ale jeżeli jest jakaś liczba ... właśnie taka nieskończona to ... właśnie 
wtedy zauważymy, że one będą tak leciały w nieskończoność ..."

A.S. "No i to ma być dowód na co?
Ł u k a s z :  "Nie, no właśnie pokazanie takiej zasady, że tu jest (...), że zero dwa 

dziewięć dziewięć itd., że to można zapisać, że to się równa zero i trzy dziesiąte. 
Może to być jakiś inny przykład, na przykład jedenaście siódmych, tak samo wyjdzie 
(...) Nie wyjdzie 11, tylko 10 kropka dziewięć dziewięć itd."

A.S. "A dlaczego nie wyjdzie to 11?"
Ł u k a s z :  "Nie, właśnie tak jak żeśmy już tutaj pokazywali z tą liczbą epsilon* 

która jest większa od tej ... która jeszcze nie jest tą dziewiątką ... która jest większa
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od tej dziewiątki, ale mniejsza od całości ... że tutaj jest taka, no, minimalna liczba

(Liceum im. J. Zamoyskiego w Warszawie, 14.12.1985)
Łukasz z trudnością formułuje myśli, ale wydaje się rozumować tak: wiadomo, że 

jeśli a : b=c, to c-b=a\ na kalkulatorze w pewnych przypadkach (gdy wynik jest liczbą 
"nieskończoną" i nie mieści się w pamięci kalkulatora) otrzymuje się c’-b=a> gdzie 
c’ jest obcięciem c, na przykład, do ośmiu cyfr, a a’ różni się od a o bardzo małą 
liczbę i ma dużo dziewiątek w zapisie. Gdyby kalkulator nie obcinał wyniku, 
dostalibyśmy dokładnie c w wyniku dzielenia a przez b i wtedy, mnożąc c przez b, 
otrzymalibyśmy nieskończoną liczbę dziewiątek w zapisie; liczba tak otrzymana musi 
być równa wyjściowej liczbie a.

"Odkrycie" Łukasza polegało chyba na pewnym sprzężeniu zwrotnym: dyskusje 
w klasie w związku z równościami typu 0.2999... = 0.3 , argumenty polegające na 
szacowaniu różnicy e=0.3-0.2999...(0.2999...>0.29 -*■ e<10-2, 0.2999...>0.299 -* c<10~3 
itd.) wyjaśniły, uczyniły zrozumiałym otrzymany w kalkulatorze wynik 
123:27-27=122.99999, wynik zaś obliczenia kalkulatorowego uprawomocnił, utwierdził, 
"odczarował" tamte równości, dotąd odczuwane jako nieco tajemnicze mimo różnych 
racjonalnych dowodów dostarczonych przez nauczyciela.

Pytanie 6 stawiamy w nadziei, że zdarzy się więcej tego rodzaju "olśnień". Ale, 
w każdym razie, pytanie dostarcza okazji do zderzenia tajemniczego wyniku 0.999... = 1 
z tajemniczym wynikiem 10:7-7=9.9999998 i może prowadzić do wyjaśnienia ich obu.

Na przykład, w rozmowie z Łukaszem możnaby dążyć do sprecyzowania jego myśli 
w następujący sposób: przypuśćmy, że istnieją kalkulatory liczące z taką liczbą cyfr 
po przecinku, jak tylko chcemy. Dzielimy a =123 przez b=21.

Kalkulator ko daje wynik co=4.5555555 -  7 cyfr po przecinku;
kalkulator ki daje wynik c i=4.55555555 -  7+1 cyfr po przecinku ;

kalkulator k\ daje wynik cj=4.555... 5 -  7+i cyfr po przecinku, itd.
Wyniki kalkulatorowe różnią się od prawdziwego wyniku c = 4.555... o mniej niż

(odpowiednio) HT7, HT8, . . .  10-(7+I  ̂ itd. Różnice maleją do zera, są tak małe, jak 
tylko chcemy. Jeśli Łukasz akceptuje nieskończoność aktualną lub mówienie o niej 
w matematyce, to możemy powiedzieć, że w nieskończoności różnica jest równa zeru.

Co się dzieje, gdy mnożymy wyniki a  przez 27?
co -27= 122.9999985; w ko po przecinku widocznych jest 5 dziewiątek;
c i-27=122.99999985; w ki po przecinku widocznych jest 6 dziewiątek;

Ci-27=122.999.. .985; w ki po przecinku widocznych jest 5+i dziewiątek, itd.
Wraz ze wzrostem i liczba dziewiątek zwiększa się. Można powiedzieć, że 

w nieskończoności po przecinku będą same dziewiątki: 122.999... Skoro w nieskoń
czoności ci staje się równe c to na mocy prawa: [a:b=c-+C'b=a] mamy
122.999... = 123. Gdyby Łukasz był "potencjalistą", trzeba by użyć innego języka 122.999... 
d3ży nieograniczenie do 123. Skoro Ci nieograniczenie zbliża się do c, to na mocy 
Prawa itd. 122.999... nieograniczenie dąży lub zbliża się do 123.
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P y t a n i e  4 (o prawdziwości zadań) dotyczy "prawdziwości" pewnej implikacji; 
p y t a n i e  5 — poprawności pewnego rozumowania. Termin "prawdziwość" sugeruje, 
by odwołać się do praw logiki rządzących implikacją. Jedyna logika nazywana tym 
mianem i systematycznie nauczana to dwuwartościowa logika klasyczna. Według niej 
zdanie (a) jest prawdziwe. Zdanie (b) też może być uznane za prawdziwe, jeżeli ktoś 
nie akceptuje równości 0.999... = 1. Ale pytanie 5 może zasugerować inny punkt 
widzenia: zdanie (a) jest prawdziwe, ale czy ktoś, kto z 0.222... = 0.3 wyciąga wniosek 
1 = 10, rozumuje poprawnie? Czy jest jakiś związek między przesłanką a wnioskiem? 
Jeśli jest, to dobrze, ale jeśli go nie ma ... Jaki sens ma matematyka, jeśli uznaje za 
prawdziwe zupełnie bezsensowne zdania?

Jest tu okazja do dyskusji o różnicy między sformalizowanymi systemami logicznymi 
czy matematycznymi a żywą, rozwijającą się matematyką. Można mówić o zaletach 
formalizacji, ale jednocześnie, używając argumentów z historii matematyki, można 
wykazać, że nawet w matematyce (żywej) nie działa jedno z podstawowych praw 
logiki: p  A ~ p  -*q. Ze sprzeczności bynajmniej nie wynika wszystko. Na pewno natomiast 
działa zdrowy rozsądek i podejście pragmatyczne, podporządkowujące aktywność 
matematyczną celom, dla których matematykę się tworzy. Nie uznaje się za ważne 
twierdzeń, choćby były zdaniami prawdziwymi, w których założenie nie ma istotnego 
związku z tezą. Niektóre pojęcia sprzeczne w sobie, jak na przykład nieskończenie 
małe lub funkcja delta Diraca, były z wielkim pożytkiem przez długi czas stosowane 
w matematyce i fizyce. Sam fakt, że były sprzeczne, nie spowodował ich odrzucenia. 
Raczej, w odpowiednim czasie, dopasowano teorie tak, by można było te pojęcia 
zachować (por. Munevar, 1982, Feyerabend, 1978).

W dyskusji tej chodzi o to, by znaleźć kompromis między dwiema skrajnymi 
postawami wobec matematyki: naiwnie empirystyczną i formalistyczną. Matematyka 
nie jest ani opisem przyrody zawierającym absolutne o niej prawdy, ani systemem 
czysto formalnym.

Pytanie 7 najpierw sugeruje rozumienie liczby 0.999... jako "sumy nieskończonej". 
Jest to jednocześnie wprowadzenie pewnego nowego terminu i okazja do negocjacji 
z uczniem jego znaczenia. Może to znaczyć "szereg nieskończony" lub "suma szeregu 
nieskończonego", nie trzeba się upierać przy jakimś jednym znaczeniu. Następnie
zauważa się, że wyrazy w tej sumie tworzą ciąg geometryczny o ilorazie 10“ *.

Przechodząc do drugiej części zadania można powiedzieć tak: suma nieskończona
0.9 + 0.09 + .... wyznaczała pewną liczbę, mianowicie 1. Co będzie, jeżeli zamiast ilorazu

i 1
10 weźmiemy jakąś mną liczbę, np. —— ? 

b2. Pytania 8 — 10
P y t a n i a  8 i 9, dotyczące pól figur w widoczny sposób ograniczonych, mają na 

celu kształcenie u uczniów idei nieskończoności w skończoności. Jedną z przeszkód 
w rozumieniu pojęcia granicy ciągu nieskończonego jest utożsamianie nieskończoności 
z nieograniczonością. "Ciąg 0.9, 0.99, 0.999, ... rośnie nieograniczenie, bo stale się coś 
dodaje; nie można więc powiedzieć, do czego on się zbliża". Albo: "Ciąg ten jest 
ograniczony, nie może więc być nieskończony. Musi być jakiś ostatni wyraz." I to ten 
"ostatni wyraz" jest kandydatem na granicę.



PROPOZYCJA PEWNEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ ... 153

Wyodrębnienie pojęcia nieskończoności w skończoności może stanowić przełom 
w pojmowaniu całej problematyki ciągów nieskończonych: prowadzi ono bowiem do 
wyróżnienia, jako ważnej klasy, klasy ciągów ograniczonych. (Stąd może jednak być 
jeszcze daleko do pojęcia granicy; kresy, a nie granica, są liczbami ważnymi dla 
ciągów ograniczonych.) Odkrycie nieskończoności w skończoności stało się czymś 
w rodzaju iluminacji dla Tomasza (17 lat, klasa humanistyczna), którego przypadek 
został opisany w (Sierpińska, 1987i). Oto moment, w którym Tomasz dokonuje tego 
odkrycia i dzieli się nim z kolegami: Osoby: Tomasz, Jacek, Rafał. Jacek twierdzi, 
że nie ma nieskończoności, nie akceptuje równości 1.999... = 2. Tomasz także był po 
stronie przeciwników tej równości, ale w pewnym momencie obrusza się na argument 
Jacka, który uważa za nielogiczny: dochodzi do wniosku, że nie istnienie 
nieskończoności nie może być argumentem przeciwko tej równości. (Jest też 
Przemek—bierny kibic.)

T o m a s z  (do Jacka): "Zaprzeczasz sobie, sam sobie zaprzeczasz, że ta liczba nie 
dojdzie do dwójki".

P r z e m e k :  "Jeśli nie ma nieskończoności, to nie dojdzie".
J a c e k :  "Jest skończoność!"
T o m a s z :  "Ale zrozum, Misiek [Misiek= Jacek], ograniczenie nie jest tym samym 

co skończoność. Nieskończoność może być zamknięta w pewnych ramach".
R a f a ł :  "Nie może być!"
Jacek" "Jest granica, której szukasz. Tą granicą jest dwa, do której NIE DOJ

DZIESZ".
T o m a s z :  "No dobra, ale to nie jest skończoność".
J a c e k :  "No to w takim razie to jest paradoks nieskończoności, czyli nieskończoność 

w skończoności".
T^o masz :  "Nieskończoność w skończoności. Ale możesz wykroczyć poza tę dwójkę. 

Co wtedy?"
J a c e k :  "Nie."
T o m a s z :  "No jak to nie?"
[Rafał wtrąca się z czymś nie a propos.]
T o m a s z  [do Rafała]: "Ale o czym ty mówisz? My dyskutujemy o tym, że ja 

twierdzę, że istnieje coś takiego jak nieskończoność, a Misiek twierdzi, że nie, że 
wszystko jfest skończone".

Ra f a ł :  "No pewnie, że istnieje nieskończoność! Wszystko jest nieskończone!"
T o m a s z :  "No to masz inne zdanie niż Jacek, ha ha!"
P r z e m e k :  "Bracie! No to życie ludzkie też powinno być nieskończone!"
Ra f a ł :  "Ale my teraz dyskutujemy matematykę".
T o m a s z :  "Ale Jacek jeszcze twierdzi, że wszystko jest ograniczone."
J a c e k :  "Nie, nie wszystko."
T o m a s z :  "Jest pytanie, czy się można na przykład tu, w tym prostokącie doszukać 

nieskończoności. Ty [do Rafała] twierdzisz, że tak, a Misiek twierdzi, że nie".
Ra f a ł :  "Nie, w tym prostokącie nie można!"
T o ma s z :  "No jak to nie? Oblicz, ile jest atomów tutaj".
Ra f a ł :  "Nie obliczę!"
T o ma s z :  "No więc!"
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R a f a ł :  "Nigdy nie znajdziesz liczby atomów".
T o m a s z :  "Ale słuchaj, chodzi o to, że jeżeli będziemy sobie zawężać kwadraciki 

coraz mniejsze, to zawsze coraz będziemy do jeszcze mniejszego mogli dojść. Można 
założyć w związku z tym, że w tym prostokącie istnieje nieskończoność. Ale, z drugiej 
strony, ta nieskończoność jest przecież ograniczona ramami tego prostokąta".

R a f a ł :  "Ona jest ograniczona, ale ona może cały czas iść w głąb".
T o m a s z :  "No dobrze, tu w głąb będzie szła ta nieskończoność, ale ja twierdzę, 

że istnieje również nieskończoność niczym nieograniczona, to znaczy coś będzie szło, 
nie wiem, w kosmos".

(Liceum im. J. Zamoyskiego w Warszawie, 24.10.1986)
Czyżby to Sokrates rozmawiał z Menonem?
P y t a n i e  10 ma na celu wyróżnienie ciągów zbieżnych spośród innych ciągów 

i wyostrzenie wrażliwości analitycznej ucznia na te własności ciągów, które decydują 
o zbieżności lub rozbieżności. Chodzi o to, by uczeń zwracał uwagę na zachowanie 
się coraz dalszych wyrazów ciągu, na "położenie" jednych względem drugich i położenie 
"prawie wszystkich" wśród innych liczb. Wyrażenie, "widzenie", rozpoznawanie ciągów 
zbieżnych wśród innych ciągów nie jest ani naturalne, ani natychmiastowe. Uczniowie 
mają początkowo tendencję do klasyfikowania ciągów ze względu na jakieś "rodzinne" 
podobieństwo ich wyrazów; na przykład, potrafią włożyć ciągi sum częściowych

00  ̂ °° 1
szeregów “ i ^  —r  do jednej klasy, bo "są utworzone z tych samych liczb". 

n=l n=l «
Oto przykład: Robert, lat 16, klasa matematyczno-fizyczna; przeszedł przez zajęcia 

eksperymentalne analogiczne do opisanych w (Sierpińska, 1987i), dotyczące liczb 
rzeczywistych, oraz przez zajęcia na temat punktów stałych przyciągających (Sierpińska, 
19872). Zajęcia te trwały od kwietnia do czerwca, Robert (wówczas w klasie I liceum) 
był w nie bardzo aktywnie zaangażowany. Po wakacjach spotkaliśmy się znowu 
i Robert, wraz ze swoim kolegą Krzysztofem, zostali poproszeni o rozwiązanie 
następującego zadania:

"Na załączonych kartonikach przedstawiono po kilkanaście początkowych wyrazów 
pewnych ciągów nieskończonych (czasami są to tylko przybliżenia komputerowe). Na 
odwrocie kartonika podano w niektórych przypadkach wzór, z którego ciąg otrzymano. 
Znajdź takie kryterium klasyfikacji tych ciągów, aby powstały trzy rozłączne klasy".

Oto wspomniane w zadaniu ciągi (obok kilku pierwszych wyrazów ciągu podajemy 
wzór ciągu, jeśli taki był uczniom podany; jednak używamy tu sformułowań często 
skróconych, dla uczniów były one bardziej elementarne): 

a l f a :  1, 0, 1, 0, 1, 0, ... (sumy częściowe szeregu Grandiego). 
b e t a :  0, 2, 3, 3.5, 3.75, 3.9375, 3.96875, 3.984375, 3.984375, ... [uczniom podano 

przybliżenia 26 wyrazów; ostatni : 3.9999999] (ciąg powstaje przez iterację funkcji

/(*)=2*+2, xER, poczynając od *o=0; *n+i=/(*n)).

g a m m a :  *i = l, *2 = 1.5, *3 = 1.833333, jcio = 2.9289683, *20 = 3.55977397 [uczniom 
podano jeszcze *40, * 100, *250, *33617 i *33748=11.003907...] (ciąg sum częściowych 
szeregu harmonicznego).
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d e l t a :  -1, 0.125, -0.03703703703..., 0.015625, -0.008, 0.0046296296..., 0.0029154519...,

[podano przybliżenia 16 wyrazów; ostatni: 0.00024414063] (ciąg (—l)n*-^).
nr

e p s i l o n :  1, 1/2, 1, 1/4, 1, 1/6, 1, 1/8, ... [podano 16 wyrazów] (ciąg an= 1 dla 
n nieparzystych i an= l/n  dla n parzystych). Informacja dla uczniów zawierała także 
wykres tego ciągu na płaszczyźnie.

phi :  1, 1.25, 1.484375,... [podano 24 wyrazy; ostatni: 1.9999996] (ciąg iteracji funkcji 

/(* )= —̂ (x—3)2+2.25, xGR, xo=l).

eta:  0.5, 2, 0, 3, -1, 5, -3, 9, -7, 17, -15, 33, -31, 65, -63, 129, -127, 257, -255,... 
[podano 28 wyrazów; ostatni: 8193] (ciąg powstał z iteracji funkcji f(x )= —7x+3 dla 
x< l, f (x )= -x + 2  dla x> l, xGR, ;co=0.5).

k a p p a :  1/2 ( = 1-1/2), 3/4 ( = 1-1/2 +1/4), 5/8 ( = 1 -1 /2  +1/4 -1/8), 11/16,... [w 
ten sposób podano 11 wyrazów; ostatni: 1365/2048].

1 a m b d a: 3/2 ( = 1 +1/2), 7/4 ( = 1 +1/2 +1/4) [itd. do 1023/512]. 
psi :  0, 2, 6, 14, 20, 63 [itd. do 1022] (ciąg otrzymany przez iterację funkcji 

f(x)=2c+2 xER, dla xo=0).
d ż e t  a: 0.5, 0.75, 0.625, 0.6875, 0.65625, 0.671875, 0.6640625, 0.66796875 [itd. do

0.66666693...]. Na odwrocie kartonika znajdował się tekst: "Nie zdradzę, z jakiego 
wzoru otrzymano ciąg na odwrocie, ale łatwo sami się domyślicie". Ciąg dzeta jest 
identyczny z ciągiem kappa.

Oto jak Robert i Krzysztof sklasyfikowali ciągi:
Klasa I: beta, phi, dzeta, delta
klasa II: psi, eta, epsilon
klasa III: alfa, kappa, gamma, lambda
Dopiero po dyskusji ze mną i długich negocjacjach ciągi podzielili na (psi, gamma), 

(epsilon, alfa, eta), (delta, kappa, beta, phi, lambda, dzeta) i napisali: "podział ze 
względu na dążenie danej funkcji".

Zauważmy, że w pierwszej klasyfikacji uczniów dzeta i kappa należą do różnych 
klas, chociaż są tym samym ciągiem. Wszystkie ciągi klasy I są zbieżne do granic 
skończonych. Spośród czterech ciągów klasy III dwa są zbieżne do granic skończonych 
(kappa, lambda), jeden zaś ma granicę plus nieskończoność. W klasie II ciąg psi ma 
granicę nieskończoną; eta jest "rozbieżny w obie strony", epsilon ma podciąg zbieżny 
do granicy skończonej.

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo dziwna klasyfikacja. A oto jak Robert ją 
wyjaśnia:

Robert: "No więc tak: jedna grupa to jest ta, w której nam nieograniczenie dąży 
do samych dziewiątek [beta], tutaj też [phi], tutaj szóstki [dzeta], tutaj zera [delta]. 
Więc to podzieliliśmy jako jedną grupę, to dążenie nieograniczone. Do drugiej grupy? 
». Co to było? ... Ta to najmniej potrafię uzasadnić. Jest to îq, co zostało, no haha! 
Tutaj [grupa III], to z kolei dlatego, że mieliśmy takie same wzory otrzymywania, 
dodawaliśmy, odejmowaliśmy liczby, dostawaliśmy plus minus. Tutaj były same plusy 
[gamma, lambda], a dodawaliśmy ułamki coraz mniejsze ... tu [gamma] dzieliliśmy 
Przez kolejne liczby naturalne ... A ten [lambda] to też jest taki ciąg konsekwentny,
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bardzo podobny do tamtego, tylko że z kolei jedynkę dzieliliśmy przez kolejne liczby 
parzyste... Nie! One były konsekwencją poprzedniego dzielnika razy dwa, z tego co 
widzę. A tu [kappa] jest taki sam ciąg właściwie, tyle że raz jest plus, raz minus, 
zamiast plus plus. Więc te trzy [gamma, kappa, lambda] są szczególnie podobne do 
siebie, no i ten [alfa] też jakoś tu pasuje do nich. Więc ze względu na wzory 
otrzymywania podzieliłem tę trzecią grupę, a ta druga została".

1. Robert nie rozumie klasyfikacji jako podziału na rozłączne klasy według jakiegoś 
ustalonego kryterium, cechy lub relacji.

2. Do grupy I Robert zaliczył ciągi charakteryzujące się "nieograniczonym dążeniem" 
już to "do samych dziewiątek", już to "do samych szóstek", już to "do samych zer". 
Ponieważ nie zaliczył do tej grupy ciągów zbieżnych kappa i lambda, można 
przypuszczać, że "nieograniczone dążenie" znaczy u Roberta "stabilizowanie się cyfr 
dziesiętnych".

3. Do grupy III Robert zaliczył po prostu ciągi sum częściowych szeregów, nie 
dbając o to, czy przypadkiem one też do czegoś nieograniczenie nie dążą. Interesując 
się tylko podobieństwem sposobu otrzymywania, nie zwrócił uwagi na fakt, że dzeta 
i kappa są tym samym ciągiem i że gamma (szereg harmoniczny), a także alfa (szereg 
Grandiego) zachowują się zupełnie inaczej niż kappa i lambda.

Pod koniec zajęć w klasie I na temat iteracji funkcji i punktów stałych przyciągających 
Robert doszedł do sformułowania kryterium dla takich punktów, zawierającego w 
istocie definicję granicy ciągu. Jednak nie wyczuliło go to, jak widać, na ciągi zbieżne 
w dostatecznym stopniu. Nie rozwinęło pojęcia zbieżności ogólniejszego niż stablilizacja 
cyfr poza kontekstem punktów stałych przyciągających.

Jeśli pojęcie granicy i ciągów zbieżnych rodzi się z takim trudem u dobrego ucznia 
klasy matematyczno-fizycznej, to cóż dopiero mówić o uczniach przeciętnych lub
0 innych niż matematyczne zainteresowaniach. Wyróżnienie ciągów zbieżnych wśród 
innych ciągów jest bardzo ważnym krokiem ku świadomej konstrukcji pojęcia 
matematycznego. Ogólnie, stopniowe wyróżnianie (discriminating) cech istotnych, tzn. 
uświadamianie, widzenie ostro na tle innych struktury pojęcia używanego jako narzędzie 
w rozwiązywaniu problemów stanowi, obok używania, stosowania (using), uogólniania 
(generalising), syntetyzowania (synthesising) jest jedną ze składowych modelu dla 
uczenia się matematyki wypracowanego przez C. Hoyles (1986).

2. K o n t e k s t  s p o ł e c z n y
Proponowana sytuacja dydaktyczna składa się z trzech faz:
F a z a  p i e r w s z a :  każdy uczeń otrzymuje kopię zestawu pytań. Stoły ustawione 

są w podkowę tak, aby każdy mógł łatwo porozumiewać się z każdym. Uczniowie 
mogą odpowiadać na pytania sami lub po konsultacji z kolegami. Odpowiedź uznaną 
przez siebie za słuszną mają wpisać do zeszytu. Nauczyciel odpowiada na pytania 
uczniów, sam pyta o uzasadnienie wpisanej do zeszytu odpowiedzi, stawia pytania 
pomocnicze.

F a z a  d r u g a :  ogólna konfrontacja odpowiedzi na te pytania, na które większość 
uczniów zdążyła odpowiedzieć. Nauczyciel przedstawia klasie różne odpowiedzi
1 prowadzi dyskusję nad ich wyjaśnieniem, uzasadnieniem, porównaniem.
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F a z a  t r z e c i a :  uczniowie pracują w grupach, dobranych w ten sposób, że 

w jednej grupie znajdują się przynajmniej dwaj uczniowie o zdecydowanie różnych 
poglądach na istotę matematyki lub pojęcie nieskończoności. Grupy mają uzgodnić 
odpowiedź na wszystkie pytania. Nauczyciel chodzi od grupy do grupy, stymuluje 
dyskusję, włącza się też do dyskusji, negocjując pewne znaczenia i rozwiązania.

3. I n t e r w e n c j  e n a u c z y c i e l a
Rola interwencji nauczyciela w proponowanej sytuacji dydaktycznej jest niezmiernie 

ważna, jeśli nie najważniejsza. Pytania zostały wszak tak dobrane, by sprowokować 
uczniów do ujawnienia swoich spontanicznych koncepcji liczby rzeczywistej, zbieżności 
ciągów, działań nieskończonych i dać nauczycielowi możliwość dyskutowania z nimi. 
Celem interwencji jest pokonywanie przez uczniów przeszkód, o których była mowa 
w rozdziale I.

Tak jak to wyjaśniliśmy w punkcie 2 tego rozdziału, nauczyciel nie będzie w tym 
celu oceniał wypowiedzi uczniów w terminach "poprawna" — "niepoprawna", lecz będzie 
się starał (na przykład przez zadawanie dodatkowych pytań) dotrzeć do źródeł takiej 
czy innej wypowiedzi ucznia. Źródeł tych będzie szukał w koncepcjach ucznia 
dotyczących nieskończoności, w jego postawach wobec matematyki i, na ich podstawie, 
będzie negocjować pewne rozwiązania—po ewentualnym sprowadzeniu dyskusji na 
"poziom techniczny" kultury matematycznej. Chodzi o to, by uczeń zechciał dyskutować 
nie w terminach wiary czy prawdy absolutnej, lecz w terminach teorii matematycznych.

Tego rodzaju interwencje wymagają * od nauczyciela umiejętności szybkiego 
orientowania się w koncepcjach uczniów po pewnych symptomatycznych wypowiedziach 
i rozwiązaniach uczniów. Własne doświadczenie w dyskutowaniu z uczniami na temat 
pojęcia nieskończoności jest tu bardzo przydatne, ale można je częściowo zastąpić 
czytaniem protokołów z już przeprowadzonych lekcji w ramach proponowanej sytuacji 
dydaktycznej.

Przykłady interwencji nauczyciela, w pewnej konkretnej realizacji powyżej opisanej 
propozycji, zawiera rozdział III.

HI. PRZYKŁAD REALIZACJI PROPONOWANEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ

1. W a r u n k i  r e a l i z a c j i
Czas: trzy 45-minutowe lekcje w grudniu 1986.
Miejsce: Warszawa, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, 

Wasa II matematyczno-fizyczna.
Miejsce w realizacji programu szkolnego: po ciągach nieskończonych arytmetycznym 

i geometrycznym i wzorze na sumę szeregu geometrycznego, przed wprowadzeniem 
Pojęcia granicy w sposób formalny w klasie.

Nauczyciel: w roli nauczyciela wystąpiła autorka niniejszego artykułu. Klasę normalnie 
uczy ktoś inny, w tym czasie nieobecny z powodu uczestniczenia w kursie 
Programowania.

2. S p o s ó b  o p i s u  r e a l i z a c j i
Przyjmiemy następującą konwencję: wprowadzimy sześć osób ("dramatis personae"): 

Michał, Paweł, Grzesiek, Krzysztof, Robert -  uczniowie, i Tau — nauczyciel.
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Każde z imion uczniów reprezentuje pewną postawę wyjściową (spontaniczną), która 
zawiera zarówno pewną filozofię matematyki, jak i koncepcję nieskończoności.

Imię jest ’’etykietą” kategorii postaw: za każdym z imion kryje się pewien zbiór 
uczniów o podobnych postawach. Oto liczebność tych zbiorów: Michał — 3, Paweł — 
7, Grzesiek — 13, Krzysztof — 2, Robert — 1.

Przedstawiając dyskusje w klasie i cytując słowa uczestników, będziemy stosować 
etykiety, a nie imiona własne. W przypadku Roberta etykieta jest jednocześnie jego 
imieniem własnym. Jest to ten sam Robert, o którym już była mowa w rozdziale 
drugim, przy okazji omawiania pytania 10.

Postawy uczniów mogą się nieco zmieniać w toku dyskusji i w wyniku interwencji 
nauczyciela, jednak etykieta pozostaje ta sama. Określa ona postawę wyjściową, 
spontaniczną w danej sytuacji dydaktycznej.

W opisie realizacji nacisk zostanie położony na symptomatyczne wypowiedzi uczniów 
reprezentujących pięć kategorii postaw wobec nieskończoności i matematyki, na 
interwencje nauczyciela mające na celu negocjację pewnych zmian w tych postawach 
oraz na proces zachodzenia tych zmian. Dlatego też w opisie rzadko tylko będziemy 
zaznaczali, w której z trzech faz cytowane zdanie zostało wypowiedziane.

3. D r a m a t i s  p e r s o n a e  — opis postaw reprezentowanych przez etykiety: 
Michał, Paweł, Grzesiek, Krzysztof, Robert.

(a) Postawy wobec matematyki
Podobnie jak w pracy (Sierpińska, 1987i) będziemy wyróżniać 3 postawy wobec 

matematyki.
EMPIRYZM INTUICYJNY: matematyka opisuje rzeczywistość idealną (Platon, 

Descartes, Frege, ...) lub doznawaną (Arystoteles, Leibniz, Mill, Bolzano, Cantor, 
Pascal, ...). Poznanie opiera się na, odpowiednio: intuicji i dedukcji lub abstrakcji 
z rzeczywistości i dedukcji i prowadzi do prawd odpowiednio: absolutnych lub 
przybliżonych o tej rzeczywistości. Dowody opierają się na odwoływaniu się do intuicji, 
do istnienia lub nieistnienia odpowiednich obiektów rzeczywistych, do doświadczenia. 
Dla wyjaśniania terminów i w argumentacji używane są metafory i analogie jako 
wystarczające do tych celów. Motorem rozwoju matematyki jest dążenie do poznania 
rzeczywistości.

Poniżej zamieszczone są cytaty zwierające przejawy tej postawy u filozofów 
i matematyków w przeszłości. Wszystkie cytaty pochodzą z "Antologii tekstów 
klasycznych—Filozofia Matematyki" pod redakcją Romana Murawskiego (1986).

A r y s t o t e l e s :  "A skoro żadna wielkość postrzegalna zmysłowo nie jest 
nieskończona, przeto nie może istnieć wielkość, która by przekraczała wielkość 
określoną; gdyby to było możliwe, wówczas mógłby istnieć twór większy od nieba 
(s. 40)".

D e s c a r t e s :  "(...) rozważymy tu wszystkie czynności naszego umysłu, za pomocą 
których możemy, nie obawiając się pomyłki, dojść do poznania rzeczy; otóż należy 
przyjąć jedynie dwie: intuicję i dedukcję. Przez intuicję rozumiem nie zmienne 
świadectwo zmysłów lub zwodniczy sąd źle tworzącej wyobraźni, lecz tak łatwe 
i wyraźne pojęcie umysłu czystego i uważnego, że o tym, co poznajemy, zgoła juZ 
wątpić nie możemy, lub, co na jedno wychodzi, pojęcie niewątpliwe umysłu czystego
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i uważnego, które pochodzi z samego światła rozumu, a jako prostsze jest pewniejsze 
nawet od dedukcji, chociaż, jak to wyżej zaznaczyliśmy, i tej także nie może człowiek 
błędnie utworzyć. Tak każdy może ująć intuicyjnie duchem, że istnieje, że myśli, że 
trójkąt jest ograniczony trzema tylko bokami, a kula jednolitą powierzchnią, podobnych 
zaś prawd jest o wiele więcej, niż większość ludzi spostrzega, ponieważ wzbrania się 
zająć umysł swój tak łatwymi rzeczami" (s. 61).

P a s c a l :  "Istnieje bowiem pewien system, ten mianowicie, do którego zalicza się 
geometria, który nie jest wprawdzie tak doskonały jak tamten, lecz jedynie dlatego, 
że jest mniej przekonywający, a bynajmniej nie dlatego, by był mniej pewny. Nie 
definiuje wszystkiego i nie dowodzi wszystkiego i pod tym względem mu ustępuje. 
Opiera się jednakże tylko na tym, co jasne i pewne dzięki światłu naturalnemu. 
Dlatego też jest on doskonale wiarygodny, w tym bowiem, w czym nie dostaje mu 
dowodów, wspomaga go natura. System ten, najdoskonalszy ze wszystkich, jakie 
stworzyli ludzie, nie polega na tym, by wszystko definiować i wszystkiego dowodzić, 
ani nie na tym, by niczego nie definiować i niczego nie dowodzić. Zasadza się on 
na tym, że obrawszy drogę pośrednią nie definiujemy tego, co jest jasne i oczywiste 
dla wszystkich, definiujemy natomiast wszystko inne; nie dowodzimy też tego, co jest 
znane wszystkim, dowodzimy natomiast wszystkiego innego. (...) Na cóż zda się, na 
przykład, wyjaśnienie, co znaczy słowo »człowiek«? Czyż nie dość dobrze wiemy, 
czym jest rzecz, której ta nazwa dotyczy? (...) Widzimy więc, że istnieją wyrazy, 
których nie możemy definiować. Gdyby tego nie wynagrodziła natura, obdarzając ludzi 
podobnymi ideami, wszystkie nasze wyrażenia byłyby niejasne. Możemy się jednak 
nimi posługiwać z taką śmiałością i pewnością, jak gdyby były wyjaśnione w sposób 
całkowicie zabezpieczający od wszelkich nieporozumień. Sama natura da nam bez 
słów jaśniejsze pojęcie tych rzeczy niż to, które mogą dać nasze kunsztowne objaśnienia" 
(s. 74-75). "Jeśli wreszcie wydaje im się osobliwe, iż mała przestrzeń ma tyleż części, 
co duża, niechże zważą, iż są one odpowiednio mniejsze. Jeśli się chcą z tym oswoić, 
niech spojrzą na sklepienie niebieskie przez małe szkiełko, a zobaczą każdą część 
nieba w każdej cząstce szkiełka" (s. 80).

FORMALIZM: matematyka jest systemem formalnym, hipotetyczno-deducyjnym; 
obiekty matematyki czystej są nie zinterpretowanymi symbolami; problem istnienia 
jest zastąpiony problemem niesprzeczności; pytanie o prawdziwość zdań matema
tycznych jest pozbawione sensu.

R u s s e l l :  "Matematyka czysta została odkryta przez Boole’a w pracy zatytułowanej 
»Laws of thought« (1854). W dziele tym roi się od zapewnień, że nie jest ono 
rozprawą matematyczną, jednakże w istocie Boole był człowiekiem zbyt skromnym, 
W móc przypuszczać, że napisał pierwszą w ogóle książkę o matematyce. Mylił się 
też, przyjmując, że zajmuje się prawami myślenia; pytanie o to, jak ludzie rzeczywiście 
myślą, było dla niego nieistotne. I gdyby rzeczywiście jego książka zawierała prawa 
myślenia, to dziwne byłoby, że nikt dotąd w ten sposób nie rozumował. W rzeczywistości 
jego książka zajmowała się logiką formalną, a to jest to samo co matematyka. 
Matematyka czysta składa się ze zdań mówiących, że jeśli pewne zdanie zachodzi 
dla jakiegoś obiektu, to zachodzi dla niego też pewne inne zdanie. Istota zagadnienia 
P°lega teraz nie na tym, by zbadać, czy to pierwsze zdanie rzeczywiście jest prawdziwe 
1 czym jest ten obiekt, o którym się mówi. Oba te zdania należą do matematyki
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stosowanej. W matematyce czystej wychodzimy od pewnych określonych reguł 
wnioskowania, które pozwalają nam stwierdzić, że jeśli jakieś zdanie jest prawdziwe, 
to i inne zdanie jest prawdziwe. Te reguły wnioskowania stanowią większą część 
zasad logiki formalnej. Przyjmujemy pewną kusząco wyglądającą hipotezę i wypro
wadzamy z niej wnioski. Jeśli nasza hipoteza dotyczy czegoś ogólnego, a nie mniej 
czy bardziej szczegółowego, to nasze wnioskowanie konstytuuje matematykę. W ten 
sposób można by określić matematykę jako przedmiot, w którym nigdy nie wiemy, o 
czym mówimy, ani czy to, co mówimy, jest prawdziwe" (s. 206-207).

EMPIRYZM DYSKURSYWNY (Proklos, Kant, Dedekind, Poincare, Lakatos, ...): 
obiekty matematyczne są wytworem wolnego aktu twórczego człowieka; nie istnieją 
niezależnie od tej aktywności; człowiek konstruuje pojęcia matematyczne, jedne z nich 
wyprowadzając z innych, prostszych; najprostsze z nich są związane z czynnościami, 
operacjami: są to intuicje (w sensie Kanta lub Poincarćgo); w wyborze aksjomatów 
człowiek kieruje się wygodą ujęcia, przydatnością w rozwiązywaniu konkretnego 
problemu lub klasy problemów.

Kant :  "Przekonujemy się jednak, że wszelkie poznanie matematyczne posiada tę 
swoistą cechę, że pojęcie swoje musi wpierw przedstawić w naoczności, i to a priori, 
więc w takiej naoczności, która nie jest empiryczna, lecz czysta. Bez tego środka nie 
może matematyka uczynić ani jednego kroku. Stąd sądy jej są zawsze intuicyjne (...). 
Spostrzeżenie to, dotyczące natury matematyki, już nam daje oto wskazówkę co do 
pierwszego i naczelnego warunku jej możliwości: mianowicie podstawę matematyki 
musi stanowić jakaś czysta naoczność, w której może ona wszystkie swe pojęcia 
przedstawić in concreto, a jednak a priori, czyli, jak się mówi, może je konstruować. 
(...) W jaki sposób jest możliwe coś a priori naocznie oglądać?(...) Tylko w jeden 
jedyny sposób jest możliwe, żeby oglądanie moje wyprzedzało rzeczywistość 
przedmiotu i było poznaniem a priori: mianowicie, jeżeli nie zawiera ono w sobie 
nic innego, jak tylko formę zmysłowości wyprzedzającą we mnie, podmiocie, wszystkie 
przedmioty. Albowiem to, że przedmioty zmysłowe mogą być oglądane jedynie zgodnie 
z tą formą zmysłowości, to mogę wiedzieć a priori " (s. 110-111). "Czysta matematyka, 
a w szczególności czysta geometria może tylko pod tym warunkiem posiadać realność 
przedmiotową, że dotyczy jedynie przedmiotów zmysłów, co do których jest jednak 
niewzruszoną zasadą, że nasze zmysłowe przedstawienie nie jest wcale przedstawieniem 
rzeczy samych w sobie, lecz tylko sposobu, w jaki nam się one przejawiają" (s. 113)-

D e d e k i n d :  "Z dydaktycznego punktu widzenia odwołanie się do intuicji 
geometrycznej przy początkowym nauczaniu rachunku różniczkowego jest niezwykle 
pożyteczne, ba, nawet nieodzowne, jeśli się nie chce stracić zbyt wiele czasu. Nikt 
jednak nie może twierdzić, że ten rodzaj wprowadzenia do rachunku różniczkowego 
może rościć sobie jakąś pretensję do naukowości "(s. 136). "Arytmetykę traktuję jako 
konieczną, czy przynajmniej naturalną konsekwencję najprostszej czynności arytme
tycznej, jaką jest liczenie, które z kolei nie jest niczym innym, jak sukcesywnym 
tworzeniem nieskończonego ciągu dodatnich liczb całkowitych, w którym każdy wyraz 
jest określony przez bezpośrednio poprzedzający go; najprostszym aktem jest przejście 
od pewnego już utworzonego elementu do następującego po nim nowo tworzonego 
(...). Dodawanie jest połączeniem w jeden akt dowolnie wielu powtórzeń wyżej 
opisanego najprostszego aktu, a z niego z kolei w ten sam sposób powstaje mnożenie
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(...). Nierozstrzygniętym pozostaje, jakie mogły być tego powody, jakie porównania 
czy analogie z doświadczeniem czy oglądem zmysłowym mogły do tego doprowadzić; 
pozostaje jednak faktem, że to ograniczenie w wykonalności tych niebezpośrednich 
operacji [odejmowanie i dzielenie] jest za każdym razem właściwym powodem pewnego 
aktu twórczego (...)" (s. 137-138). "Znane dotąd wprowadzenie liczb niewymiernych 
nawiązuje mianowicie do pojęcia wielkości rozciągłych — które jednak same nie są 
nigdzie ściśle zdefiniowane — i wyjaśnia liczbę jako wynik mierzenia pewnej takiej 
wielkości za pomocą innej z nią jednorodnej. Zamiast tego żądam, by arytmetyka 
rozwijała się sama z siebie. W ogólności można zgodzić się z tym, że takie powoływanie 
się na wyobrażenia niearytmetyczne było najbliższym powodem rozszerzania pojęcia 
liczby (jednakże nie miało to miejsca przy wprowadzaniu liczb zespolonych); nie ma 
tu jednak żadnych podstaw do tego, by te obce w istocie rozważania wprowadzać 
do samej arytmetyki, do nauki o liczbach. Tak jak trzeba i można wprowadzić liczby 
ujemne i ułamkowe liczby wymierne poprzez wolny akt twórczy i jak prawa rachowania 
na tych liczbach powinny i mogą być sprowadzone do praw rachowania na liczbach 
całkowitych dodatnich, tak też należy dążyć do tego, by liczby niewymierne zdefiniować 
w pełni za pomocą liczb wymiernych" (s. 140-141). "Na czym jednak polega ta 
ciągłość? (...) Na nic się tu nie zdały opowiadania o jakiejś nieprzerwanej jednolitości 
w najmniejszych cząsteczkach (...). Gdybyśmy wiedzieli na pewno, że przestrzeń jest 
nieciągła, to i tak nic nie stałoby na przeszkodzie, by przez wypełnienie w myśli jej 
luk uczynić ją ciągłą (...) " (s. 141).

P o i n c a r e :  "Widzieliśmy już uprzednio, że stale rozumujemy, jak gdyby figury 
geometryczne zachowały się tak, jak ciała stałe. To właśnie własności tych ciał geometria 
zapożyczyła od doświadczenia. Własności światła i jego prostoliniowe rozchodzenie 
się dały także okazję do powstania niektórych twierdzeń geometrii rzutowej, tak że 
z tego punktu widzenia można by się pokusić o stwierdzenie, że geometria metryczna 
jest nauką o ciałach stałych, a geometria rzutowa—nauką o świetle. Istnieje jednak 
pewna trudność nie do pokonania. Gdyby geometria była nauką eksperymentalną, nie 
byłaby nauką ścisłą, ulegałaby nieustannym rewizjom. Co mówię? Dowiedziono by 
natychmiast, że jest błędna, ponieważ wiemy, że nie istnieją ciała stałe ściśle niezmienne. 
Pewniki geometrii nie są więc ani sądami syntetycznymi a priori, ani faktami 
eksperymentalnymi. Są to konwencje; naszym wyborem, spośród wszystkich konwencji 
możliwych, kierują fakty eksperymentalne; wybór ten jest jednak swobodny, a ogranicza 
go tylko konieczność unikania wszelkiej sprzeczności. W ten sposób postulaty mogą 
pozostać ściśle prawdziwe, gdyby nawet prawa eksperymentalne, które zadecydowały 
0 ich przyjęciu, były tylko przybliżone" (s. 247).

Postawę Michała i Pawła określamy jako "empiryzm intuicyjny", przy czym Michał 
jest realistą, Paweł—idealistą. Postawę Grzegorza kwalifikujemy jako "formalizm", 
Postawę zaś Krzysztofa i Roberta-jako "empiryzm dyskursywny".

(b) Postawy wobec nieskończoności
Michał i Krzysztof są finitystami, którzy nie są tego świadomi: mówią "nieskończony", 

ä myślą "bardzo wielki"; niektóre zbiory są tak duże, że nie można określić liczby 
lch elementów, i wtedy nazywa się je nieskończonymi. Różnica między ich koncepcjami 
P°lega na tym, że dla Michała "nieskończony" implikuje "nieograniczony", Krzysztof
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zaś akceptuje istnienie nieskończoności ograniczonej. Różnica ta pociąga za sobę 
także różnice w ich intuicjach pojęcia granicy. Dla obu granica powinna być wartością 
ostatniego wyrazu; jeśli ciąg jest "nieskończony", to ta wartość jest nieznana. Dla 
Michała tą ostatnią wartością jest albo "plus nieskończoność", tzn. bardzo wielka 
liczba dodatnia, albo "minus nieskończoność", tzn. bardzo mała liczba ujemna, albo 
jakaś kombinacja tych dwóch. Nie jest tak dla Krzysztofa, który jest bardziej wrażliwy 
na dynamiczne zmiany wartości wyrazów. Ostatnia wartość może nie być bardzo 
wielka dodatnia lub bardzo mała ujemna, może być bliska jakiejś liczby skończonej.

Grzesiek jest finitystą z pewną tego świadomością: nieskończoność jest pewną 
kategorią metafizyczną, trudną do uchwycenia za pomocą ścisłych definicji. Jeśli 
chcemy, aby matematyka była nauką ścisłą, to powinniśmy unikać mówienia w niej 
o nieskończoności, trzeba się ograniczyć do zbiorów skończonych, lecz dowolnych. 
Przy opisie zachowania się ciągów najważniejszą rzeczą jest charakteryzacja /i-tego 
wyrazu za pomocą jakiegoś wzoru ogólnego. Dla danego n można wtedy obliczyć 
jego wartość dokładną lub podać jakieś przybliżenie tej wartości.

Paweł i Robert reprezentują "infinityzm kinetyczny": idea nieskończoności jest u nich 
związana z ideą czasu. Obiekty matematyczne są związane z czynnością ich 
konstruowania. Paweł jest "potencjalistą": aby pomyśleć pewną całość, ciąg lub szereg, 
trzeba przebiec w myśli wszystkie jej elementy. W ten sposób nie jest możliwe 
pomyślenie zbioru aktualnie nieskończonego. Konstrukcja zbioru nieskończonego nigdy 
nie może być ukończona. Można wobec tego przyjąć, że nieskończoność istnieje tylko 
potencjalnie.

Robert jest "potencjalnym aktualistą": można uczynić, w myśli, skok do nieskoń
czoności; nieskończoność może zostać potencjalnie ostatecznie zrealizowana.

Tak dla Pawła, jak dla Roberta rzeczą ważną jest obserwacja zmian wartości 
wyrazów ciągu, czy jest tendencja do zbliżania się do jakiejś wartości stałej.

Dla Pawła, nawet jeśli wyrazy ciągu zbliżają się do tej wartości tak blisko, jak 
tylko się chce, nigdy jej nie osiągną. Robert myśli, że teoretycznie wyrazy ciągu 
osiągną tę wartość w nieskończoności.

Przedstawiamy więc Osoby Dramatu:
OSOBY

MICHAŁ Empiryzm Intuicyjny -  Realista
Nieświadomy Finitystą
To, co nieskończone jest nieograniczone

PAWEŁ Empiryzm Intuicyjny 
Potencjalista

GRZESIEK Formalizm 
Świadomy Finitystą

KRZYSZTOF Empiryzm Dyskursywny 
Nieświadomy Finitystą
To, co nieskończone, może być ograniczone

ROBERT Empiryzm Dyskursywny 
Potencjalny Aktualista
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4. Op i s  r e a l i z a c j i  p r o p o n o w a n e j  s y t ua c j i  dyda k t yc z ne j :  "DRAMAT".
W tym paragrafie przedstawimy reakcje wszystkich pięciu osób dramatu na 

postawione pytania 1-10. Przedstawimy pierwsze, spontaniczne reakcje, interwencje 
nauczyciela i reakcje na interwencje.
Pytanie 1

a) Syntetyczne przedstawienie reakcji spontanicznych:
Michał, Grzesiek i Krzysztof: 0.5333...2 
Robert: 0.5333...
Paweł: 0.5333... lub 0.5333...2-

b) Konwersacja między Michałem a Tau
1. M "No bo jeżeli mam takie mnożenie, że szóstki są w nieskończoności, to zawsze

jakaś tam szóstka pomnożona przez dwa da nam dwójkę na końcu... A tu 
takich trójek będzie nieskończenie wiele w zależności od tego, ile będzie 
szóstek".

2. T "Myślisz, że 0.5333...2 będzie miało jakiś koniec?"
3. M "Nie, to też nie będzie miało końca, tylko że dwójka będzie zawsze kończyła.

Po pewnej ilości trójek... trójek... to się będzie kończyło na dwa ... Im więcej 
tych szóstek będzie, tym więcej tych trójek między".

4. T "No, a jak tych szóstek będzie nieskończenie wiele?"
5. M "No to właśnie nieskończenie wiele będzie między tym a tym końcowym".
6. T "No właśnie, końca nie będzie, zawsze będą trójki".
7. M "No właśnie, ale dwójka będzie zawsze kończyła te wszystkie trójki".

W tym momencie jest już dość jasne, że Michał to nieświadomy finitysta. Negocjacja 
znaczenia napisów "z kropkami" bierze już pod uwagę tę jego postawę:

8. T "Ale taka liczba 0.5333...2, nawet jeśli tych trójek jest bardzo dużo, jest tylko
grubym przybliżeniem wyniku 2 razy 0.2666... Bo patrz: jak dzielisz np. 
0.533333:2, to dostaniesz 0.266666, i tu jest tylko skończona liczba szóstek, 
a nie nieskończona, jak założyliśmy".

9. M "No tak, ale jeśli ja nie wpiszę tej dwójki na końcu, to będzie jeszcze grubsze
przybliżenie".

10. T "Ah! To może tobie chodzi o to, że jak pomnożę 0.2666...6, gdzie tych cyfr
po przecinku jest n, przez 2 i napiszę, że to jest równe 0.5333...3, n cyfr po 
przecinku, to zrobię błąd ... rzędu ... 10 _n, tak?

U.M "Hmpfrhmrr..."
Nie jest jasne, czy Michał zgadza się z takim sformułowaniem swojej koncepcji. 
Następny fragment pokazuje próbę Tau ukazania dynamicznego aspektu nieskoń
czoności (poszukiwanie liczby rzeczywistej na osi liczbowej przez zawężanie przedziału, 
w którym się ona znajduje); ma to na celu wynegocjowanie potencjalistycznej koncepcji 
meskończoności u Michała.

12.T "A gdzie ta liczba 0.2666... leży na osi liczbowej? Powiedzmy masz 0.2, 0.21, 
0.22, i tak dalej, tu 0.26, tu 0.27, 0.28, 0.29, 0.3".
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13. M "Nie można dokładnie określić tej liczby ... Ona jest gdzieś między 0.26, 
. a 0.27'.

14. T "A teraz jak byś to dalej robił?, Trzeba by to teraz przedstawić ..."
15. M "Podobnie, podobnie, tylko w większej skali".
16. T "No?"
17. M "Tego nie można skończyć ... Trudno jest taki punkt określić dokładnie". 

Pytanie 2

a) Syntetyczne przedstawienie reakcji spontanicznych
Michał, Paweł, Grzesiek, Krzysztof: wszystkie równości są fałszywe 
Robert: tylko równość (d) jest prawdziwa (z uzasadnieniem)
b) Konwersacja między Pawłem, Michałem, Grześkiem, Krzysztofem i Tau

18. P "Oczywiście, jeżeli zastosuje się regułę zaokrąglania, to można przedstawić
na przykład 0.666... w postaci 0.7. Ale w rzeczywistości liczba 0.666... dąży 
do liczby 0.7, nigdy jej nie osiągając. To jest tak, jak dążenie człowieka do 
osiągnięcia gwiazd, które się nigdy nie spełni".

19. M "0.666... ï*0.7,(...), 0.999... *1, tak jak 1*2. Te liczby mają różne wartości".
20. G "Liczby z prawej strony są zaokrągleniami liczb po lewej stronie. Jeśli napisać

«  zamiast = wszędzie, to będzie O.K."
21. K "Można by powiedzieć, że liczby z lewej strony coraz bardziej zbliżają się

do liczb z prawej, ale nigdy ich nie osiągają".
21\T "Dobrze, Grzesiek, ty mówisz, że to wszystko są zaokrąglenia, przybliżenia, 

ale nie sądzisz, że nie są one wszystkie tej samej jakości?"
22. G "Nnnooo..."
23. T "A gdzie ta liczba 0.666... na osi liczbowej leży? Możesz to sobie narysować?

Gdzie leży 0.7, a gdzie leży ta liczba?"
24. G "Ona gdzieś tam nieskończenie blisko ... zawsze bardzo blisko leży zero

siódemki, ale nigdy nie jest równe".
25. T "No, ja nie wiem, czy aż tak blisko ... Bo jeżeli tu jest 0.6, a tu jest 0.7, to

0.666... leży gdzieś tu, między 0.66 a 0.67 i to jest dość daleko od 0.7. Co 
najmniej o 0.03".

Tym razem, interwencja odwołująca się do reprezentacji liczb na osi ma na celu 
destabilizację koncepcji Grześka ignorującej w zasadzie wszystkie cyfry poza pierwszą 
po przecinku.

26. G "Faktycznie nie aż tak blisko. Ale można uznać, że 0.666... po zaokrągleniu
jest w przybliżeniu równe 0.7. Bo jest taka reguła, że jeżeli cyfra jest większa 
od 5..."

2 7  T "Tak, tylko że dokładność będzie dość mała w tym przypadku. Czy myślisz, 
że ta dokładność będzie taka sama w przypadku'(d)?"

28. G "Nie, nie, na pewno jest większa! Większa jest dokładność, ale różnica istnieje".
29. T "A jaka jest ta różnica, spróbuj ją oszacować. Spróbuj napisać różnice

1—0.9, 1—0.99, 1—0.999 i tak dalej, i zobacz, jak to się będzie zachowywać, 
gdy rośnie liczba dziewiątek".
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Tau zostawia uczniów samych.
c) Konwersacja między Robertem a Michałem

30. R "Można pokazać, że 0.666...=6/9, a to nie jest równe 7/10, i że 0.999... =1
w następujący sposób: piszemy x=0.999..., mnożymy obie strony przez 10 
i dostajemy 10r=9.9999... Potem odejmujemy stronami i mamy 9x=9. Więc 
*=1. Tak że ta ostatnia równość jest prawdziwa".

31. M "Ale ten dowód jest fałszywy. Mi się wydaje, że jak pomnożymy 0.999... przez
10, to dostajemy tam o jedną dziewiątkę mniej po przecinku. Bo się przesuwa 
jeden przecinek w jedną stronę, to jeżeli tam byłoby na przykład cztery 
dziewiątki po przecinku, to po przesunięciu tam by tylko trzy zostały dziewiątki. 
I wtedy x  byłoby nie -  jeden, tylko jeden przecinek tam zero zero i tak dalej 
i jest tam dziewiątka na samym końcu. Taka w nieskończoności".

Ta wypowiedź jest dość symptomatyczna dla Nieświadomego Finitysty, jakim jest 
Michał.

32. R "Czyli zostaje nieskończoność minus jeden, haha! Przecież tych dziewiątek
jest tyle samo. Nieskończenie wiele po prostu. Nie można powiedzieć, że 
będzie jedna mniej po drugiej stronie po pomnożeniu przez 10 , ponieważ, 
no..., trudno jest sobie wyobrazić nieskończoność minus jeden. Nieskończoność 
to jest pojęcie bardzo względne i to nie jest konkretna liczba, więc nie 
możemy powiedzieć, że nam ubędzie jedna dziewiątka, bo będzie ich nadal 
nieskończenie wiele".

d) Konwersacja między Tau, Grześkiem, Robertem i Krzysztofem.
33. T "(...) Więc 0.7 jest pewnym grubym przybliżeniem 0.666... Te liczby różnią

się o jedną trzydziestą. Być może, można by użyć tej samej metody dla 
znalezienia różnicy między 1 a 0.999... : 1—0.9=0.1 , 1—0.99=0.01, (...), 
1—0.99999=0.00001 itd. Jaka będzie ta różnica, jeśli liczba dziewiątek jest 
nieskończona?"

Tau przyjmuje tu celowo postawę Aktualisty, chodzi o to, by Grzesiek zwerbalizował 
swoją koncepcję nieskończoności, a Robert i inni mieli okazję skonfrontować ją ze 
swoimi.

34. G "To będzie zero przecinek, za nim zera i gdzieś tam w nieskończoności ta
jedynka".

35. T "A w nieskończoności będzie ciągle ta jedynka?"
36. R T a  różnica dąży do zera i w nieskończoności będzie praktycznie równa zeru.

Nie będzie tej jedynki w nieskończoności".
37. K "Ale nieskończoność to jest coś takiego, że ta różnica raczej nie osiągnie

tego zera".
dotychczasowe wypowiedzi Krzysztofa jeszcze nie pozwalają odróżnić jego postawy 
Wobec nieskończoności od postawy Pawła (potencjalista). Jedyną wskazówką jest 
sPosób, w jaki odpowiedział na pytanie 1. Jego postawa ujawni się właściwie dopiero 
^ momencie, gdy Krzysztof będzie ją przekraczał, pokonywał w wyniku negocjacji z 
^au przy pytaniu siódmym (por. wypowiedzi 191-222).
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38.G "Ta różnica to będzie prawie zero, bo to będzie jeden przez nieskończoność. 
Najmniejsza możliwa liczba. Czyli teoretycznie ta różnica właściwie nie istnieje? 
Nieskończoności nie ma, czyli tej jedynki nie będzie, haha!"

Grzesiek ujawnia tu pewne formalistyczne podejście do matematyki. Jednocześnie 
chyba wyśmiewa użycie pojęcia nieskończoności w rozumowaniu matematycznym; zdaje 
się mówić: patrzcie, do jakiego absurdu doprowadza nieskończoność!
Pytanie 3
a) Syntetyczne przedstawienie reakcji Michała

39.M "(...) Za pomocą rachunków dostaje się 0.777... = 7/9 i 0.123123123... = 123/999, 
ale w rzeczywistości te liczby z lewej są tylko przybliżeniami tych liczb 
z prawej. Tej samej metody nie można zastosować do przypadku (c). 
Wszystkie trzy liczby są niewymierne i nie można powiedzieć, gdzie leżą na 
osi liczbowej. Można to zrobić tylko w przybliżeniu, np. 0.6<7/9<0.7".

b) Fragment dyskusji w ramach całej klasy (faza II)
40.T "Było kilka typów odpowiedzi na to pytanie: 

777.(1) 0.777.

(2) 0.777.

(3) 0.777.

10n
777..

: io o o .

1  «
'9

(n siódemek po obu stronach)

41. [Głos z sali] "Robert zrobił tak jak w trzecim, więc to na pewno jest dobrze".
42. T "Dobrze, ale czy odpowiedzi (1) i (2) są zupełnie de? Rozwiązanie (1), na

przykład?"
43. G "To moje rozwiązanie".
44. T "Mnie się wydaje, że Grzesiek inaczej zrozumiał czy zinterpretował zadanie.

No bo rzeczywiście, jeżeli tych siódemek jest n , to to jest tyle. Ale mnie 
chodziło o to, żeby tych siódemek było nieskończenie wiele. Tymczasem 
Grzesiek jest pewnie finitystą i nie chce przyjmować nieskończoności i może 
ma swoje powody, no bo gdzież tam w przyrodzie ta nieskończoność występuje, 
co? Kto z was wierzy, że istnieje nieskończoność w przyrodzie?"

45. R "Istnieje! No bo jakby nie istniała, to by nie dało się jakoś wytłumaczyć
całego wszechświata, a tak to można powiedzieć, że ten wszechświat jest 
nieskończony, a że jest, to musi istnieć nieskończoność".

Robert chyba wpadł w błędne koło, ale Tau próbuje zracjonalizować jego wywody:
46. T "No dobrze, ty mówisz, że gdyby nie było nieskończoności, to by się nie dało

wytłumaczyć pewnych zjawisk w przyrodzie, tak?"
47. R "Tak".
48. T "Ale może te zjawiska są skończone i tylko..."
49. M "Nie mogą być!!!!"
50. T "...my sobie taką konstrukcję intelektualną robimy, która nam ułatwia t°

wyjaśnienie. Ale może to jeszcze nie jest dowód na to, że nieskończoność 
istnieje".
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51. M "Ale musi istnieć nieskończoność, no bo jak?!!! Jeżeli się świat skończy, to

musi być coś za tym jednak!"
52. G "Ale nie, dlaczego?"
53. P "Tak, ja myślę, że Kosmos jest jakimś argumentem za tym, że nieskończoność

istnieje".
Argument, którego używają dzisiejsi uczniowie dla uzasadnienia nieskończoności, jest 
takiego samego gatunku, co argument Arystotelesa (p. str. 158), którym posłużył się 
on dla odrzucenia właśnie istnienia wielkości nieskończonych.

54. T "Ale wróćmy do naszego pytania".
55. G "Mnie to się najbardziej podoba drugie rozwiązanie. Ja chciałem wyrazić to

samo, tylko z potęgą".
56. T "Gdzie n jest dowolne".
57. G "Gdzie n równa się nieskończoność, haha!"
58. T [do całej klasy] "Słuchajcie, hej! Grzesiek mówi, że rozwiązania (1) i (2) są

równoważne! To znaczy, że te trzy kropki w rozwiązaniu (2) znaczą: »wstaw 
tyle siódemek, ile chcesz«. Tylko że w tym zapisie nie wdać, że tych siódemek 
ma być tyle, ile tych zer na dole. A w rozwiązaniu pierwszym widać. Dlatego 
wydaje mi się, że rozwiązanie pierwsze jest lepsze".

59. G "Ale ... nieskończoność! Nieskończoność równe nieskończoność!"
60. T "Aha".
61. G "Przecież nie może być nieskończoność mniejsza od nieskończoności".
62. T "Dobrze. Tu jest nieskończona liczba siódemek: nieskończoność [pisze »].

I tu jest nieskończona liczba zer: nieskończoność [pisze <»]. Nieskończoność 
przez nieskończoność — jeden".

63. G "Ale ... nieskończoność jako liczba cyfr, a nie -  jako wartość".
64. T "Ale jeżeli postawisz tu nieskończenie wiele siódemek, to dostaniesz

nieskończenie wielką liczbę, tak? Liczba w liczniku jest nieskończenie wielka 
i tak samo liczba w mianowniku jest nieskończenie wielka".

65. G "Ale to jeżeli n jest liczbą cyfr w mianowniku, a p  jest liczbą cyfr w liczniku,
to jeżeli n=p, to to jest równe jeden, fakt, ale tak być nie musi. To wszystko 
są teoretyczne rozważania..."

Zabieg zastosowany w negocjacji polega na tym, że Tau przyjmuje prowizorycznie 
postawę Grześka wobec matematyki (formalizm) i nieskończoności (finityzm, jest 
oznaczeniem pewnej nieokreślonej, bardzo wielkiej liczby) i prowadzi rozumowanie 
do wniosków absurdalnych nawet przy tej postawie. To, co się tu osiąga, to zwątpienie 
Grześka w słuszność swojej postawy i gotowość do przyjęcia jakiejś postawy 
kompromisowej.

66. T "Ale nawet jeżeli n=p, to to nie jest równe jeden, tylko 0.777...7, gdzie tych
siódemek jest n. Poza tym, nawet jeżeli zarówno licznik, jak i mianownik 
dążą do nieskończoności, to ułamek nie musi dążyć do jedynki. Jeżeli 
weźmiemy na przykład ciąg n /n  : 1/1, 2/4, 3/9, 4/16, i tak dalej, w którym 
licznik i mianownik dążą do nieskończoności, to cały ułamek dąży do zera. 
Widzisz więc, że takie formalne rachunki na nieskończonościach mogą
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prowadzić do bzdur. I stąd taki zapis jak 777.../1000... nie ma sensu, jeżeli 
masz na myśli nieskończone ilości cyfr, i jest źle określony, jeśli myślisz
0 skończonej liczbie cyfr. Nie wiadomo bowiem, czy tych cyfr w liczniku
1 mianowniku ma być tyle samo, czy nie. Jeżeli napiszemy tak jak 
w rozwiązaniu pierwszym, to to już jest nieco lepiej, ponieważ możemy patrzeć 
na to jak na równość ciągów: 0.7 = 7/10, 0.77 = 77/100 i tak dalej, tylko że 
nie mówi to nam nic nowego i w szczególności niczego nie wiemy stąd więcej 
o liczbie 0.777..., gdzie liczba siódemek jest nieskończona".

Pytanie 4 i 5
a) Syntetyczne przedstawienie reakcji spontanicznych

M i c h a ł :  "Zadania 4(a) i 4(b) są fałszywe. Rozumowanie w 5 jest niepoprawne. 
Uzasadnienie: rozumowanie może wychodzić od dowolnego założenia, ale musi istnieć 
jakiś związek między przesłanką a wnioskiem. W zadaniu 4(a), 0.222 = 0.3 może 
pociągać za sobą 1 = 1.001, ale nie 1 = 10. Rozumowanie w 5 byłoby poprawne, gdyby 
zmienić założenie, np. jeżeli dzień trwa cały rok, to słońce nigdy nie zachodzi".

G r z e s i e k :  "Formalna prawdziwość implikacji i poprawność rozumowania, które 
wymaga, by założenie było związane z wnioskiem, są dwiema różnymi rzeczami. Są 
pewne reguły formalne, które pozwalają ocenić prawdziwość implikacji. Formalnie, 
jeżeli p  i q są fałszywe, to implikacja "jeżeli p, to q" jest fałszywa (inny Grzesiek: 
jeżeli p  jest fałszywe, to implikacja "z p  wynika q" jest prawdziwa). Rozumowanie 
w 5 nie jest poprawne, ponieważ jeżeli miesiąc trwa cały rok, to słońce zachodzi tyle 
razy, ile jest dni w tym miesiącu".

Pa we ł :  "4(a), 4(b) fałszywe, 5 niepoprawne. To wszystko bzdura. Nie ma żadnego 
związku między założeniem a wnioskiem i tak wnioski, jak założenia są fałszywe. W 5 
nawet jeśli założyć, że wniosek jest prawdziwy (słońce jest gwiazdą, świeci zawsze, 
a zachody słońca są tylko iluzją), to rozumowanie jest fałszywe, ponieważ nie wynika 
ono z liczby dni w miesiącu".

K r z y s z t o f :  "4(a) i 4(b) są dyskusyjne. Jeżeli założyć, że 0.999... rzeczywiście 
równa się 1 , to drugie zdanie jest fałszywe, ponieważ jest taka reguła, że jeżeli p  jest 
prawdziwe, a q fałszywe, to implikacja "jeżeli p, to q" jest fałszywa. Ale ja nie zgadzam 
się z tym, że 0.999... = 1, i dlatego ta implikacja jest prawdziwa dla mnie; jest bzdurą, 
ale jest prawdziwa. Zadanie 5 jest prawdziwe z logicznego punktu widzenia, ale, 
według mnie, to ono nie powinno być rozpatrywane z logicznego punktu widzenia. 
To jest bez sensu".

R o b e r t :  "4(a) prawdziwe, 4(b) fałszywe, 5 niepoprawne".
b) Pytania 4 i 5 nie zostały wyeksploatowane tak, jak sobie to założyliśmy w projekcie 
sytuacji dydaktycznej. Uczniowie ujawnili swoje przekonania co do różnicy między 
wartością logiczną implikacji a poprawnością rozumowania, nie wykorzystano jednak 
tego w dyskusji nad naturą rozumowań i odkryć matematycznych.
Pytanie 6

a) Syntetyczne przedstawienie reakcji spontanicznych 
Michał [kalkulator pokazuje "9.999998"]: "Wynik działania 10 :7  * 7 w kalkulatorze



PROPOZYCJA PEWNEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ ... 169
jest fałszywy, ponieważ nie bierze pod uwagę faktu, że liczba 10/7 jest nieskończona. 
Liczba 10/7 jest niewymierna, ponieważ nie można jej zmierzyć".

P a w e ł  [kalkulator pokazuje "10"]: "Liczba 10/7 jest liczbą niewymierną, ponieważ 
jest nieskończona".

G r z e s i e k  i K r z y s z t o f  [kalkulator pokazuje "9.999998"]: Wyszło prawie 10, a 
nie 10 , ponieważ najpierw zostało wykonane dzielenie, po którym wyszła liczba 
niewymierna, i dopiero wtedy została ona pomnożona przez to, przez co wpierw 
została podzielona (...). 10/7 jest to liczba niewymierna, powtarza się 6 cyfr".

R o b e r t :  ”10/7« 1.4286714, 1.4285714 * 7 = 9.999998, nie otrzymaliśmy wyjściowej 
liczby 10 ponieważ liczba 1.4285714 jest tylko dziesiętnym przybliżeniem ułamka 10/7. 
Liczba 10/7 jest liczbą wymierną. Okres jej rozwinięcia dziesiętnego składa się z 6 
cyfr".
b) U żadnego z uczniów w klasie nie wystąpiła reakcja podobna do tej, którą można 
było zaobserwować u Łukasza (s. 150). Dyskusja dotyczyła głównie pojęcia liczby 
niewymiernej i klasyfikacji liczb rzeczywistych ze względu na długość zapisu 
dziesiętnego.
c) Poniżej cytowana konwersacja miała miejsce z pewnym Pawłem i pewnym Grześkiem 
w fazie pierwszej. Pytanie 2 nie było jeszcze z nimi dyskutowane, natomiast były 
dyskutowane pytania 4 i 5. Decydujemy się na przytoczenie tej rozmowy ze względu 
na występujące w niej wypowiedzi symptomatyczne dla postawy Pawła.

108. T "To mówicie, że liczba 10/7 jest niewymierna?"
109. G "No, chyba nie jest".
110. P "Liczba wymierna to taka, która ma skończone rozwinięcie dziesiętne".
111. T "Taaak?"
112. P "A nie?"
113. T "Może mieć skończone, ale może też mieć nieskończone, byle okresowe".
114. P "Aha, byle okresowe!"
115. T "Tak? To znaczy, można jeszcze określić liczbę wymierną, że to jest liczba,

która daje się przedstawić w postaci ułamka zwkłego. I można dalej 
udowodnić, że każdy ułamek zwykły ma skończone lub okresowe rozwinięcie 
dziesiętne i że każde skończone lub okresowe rozwinięcie dziesiętne 
przedstawia pewien ułamek zwykły ... A ta liczba z pytania 3(c) jest wymierna 
czy niewymierna?"

116. P "Niewymierna. Bo ma różne okresy. Nie powtarza się ciągle to samo".
1 1 7  T "Tutaj są jedynki poprzedzielane coraz większą liczbą zer".
118. P "Tak, więc to nie jest ..."
119. T "No dobrze, ale tu jest pewien algorytm pisania tej liczby".
120. P "Tak, za każdym razem wzrasta o jedno zero".
121. T "A więc może to jest liczba wymierna, skoro wiadomo, jakie są jej cyfry

w rozwinięciu dziesiętnym, skoro umielibyśmy, gdybyśmy tylko mieü dość 
czasu, napisać je wszystkie. Bo na przykład, jeśli chodzi o n  lub pierwiastek 
z dwóch, to nikt do tej pory nie poznał wszystkich cyfr ich rozwinięć 
dziesiętnych".
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Cisza.
122. T "Co, nie macie pewności?"
123. P "No, według mnie jest niewymierna".
124. T "Ha! Widzę, że nie dałeś się zbić z tropu! Można by sobie komponować

takie liczby niewymierne ... Na przykład tak, że rzucam kostką ... I co mi 
wypadnie, zapisuję ... Czy to mi da liczbę niewymierną? Jest przepis, ale ..."

125. P "Można sobie bardzo prosto takie liczby układać".
126. T "Komponować. Bawicie się czasami komputerem. Jeżeli potraficie związać

cyfrę z dźwiękiem, to jeżeli puścicie sobie liczbę wymierną, to usłyszycie 
wyraźny rytm. Na przykład raz dwa trzy raz dwa trzy... Natomiast jeśli puścicie 
liczbę niewymierną, to będzie ..."

127. P "Tak bezładnie".
128. G "To ta z 3(c) jest niewymierna?"
129. T "Nie będzie rytmu stałego, tylko ..."
130. P "Będzie się wydłużał".
131. T "Będzie się wydłużało. Będzie harmonia pewna, ale to nie będzie rytm".
132. G "No to zero dwa dwa to jest liczba wymierna w takim razie".
133. T "No tak, bo to jest w ogóle dwie dziewiąte. Patrz, jak weźmiesz sobie... Niech

to będzie x, dobrze? I teraz pomnóż to stronami przez 10 (...). Jeszcze trzy 
kropeczki ... A teraz odejmij stronami od tego to".

134. G "Co się odejmuje?"
135. T "No, w tę stronę. Żeby nie mieć liczb ujemnych".
136. G "... zero dwa dwa..."
136\T "Dlaczego, tu są same dwójki ... To jest ta liczba..."
137. G "To będzie coś takiego: 2.0000000..."
138. T "Czyli dwa, po prostu. No, a jeżeli 9x równa się 2, to ile wynosi x T
139. G "Dwie dziewiąte".
140. T "Czyli ułamek zwykły ... A tu, jak masz 0.123123123... i tak dalej, to się tak

samo robi, tylko że mnożysz nie przez 10 , a przez 1000".
141. P [liczy] "To jest 123/999".
142. G "Tak?"
143. T [tłumaczy jeszcze raz] "To widać od razu, że tyle będzie dziesiątek

w mianowniku..."
144. P "Ile liczb w okresie".
145. T "Ile w okresie jest cyfr. Tak że tu jest 123/999. A to jest co? Tu jest jedna

cyfra w okresie: 0 .888..."
146. G "8/10".
147. T "Dziewiątych!"
148. G "Aha. Dziewiątych. No tak, bo się odłącza jeden".
149. T "A tu? (0.999...)".
150. G "9/9 ... Czyli jeden".
151. T "Haha!"
152. G "Czyli to jest prawda".
153. T "Wygląda na to, że to jest prawda".
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Do tej pory dyskusja przebiegała na poziomie "technicznym", racjonalnej argumentacji, 
rachunków ... Ale pada słowo "prawda", i to przesuwa myślenie w dziedzinę filozofii.

154. P "No, ale do końca nie jest prawda".
155. T "Nie jest do końca prawda? Znaczy, co? Ten dowód jest niedobry?"
156. P "Znaczy to jest dobrze i z kolei niedobrze, bo na przykład to jest po prostu

ciąg właściwie tego rozwinięcia dziesiętnego, który ... To jest po prostu 
nieskończoność! "

157. G "Jeżeli założymy, że nieskończoność przez nieskończoność jest jeden ..."
158. P "To będzie dążyło, ale nigdy nie dojdzie do tego".
159. T "No dobrze, ale chyba jest jakaś różnica między tą równością a tamtymi?

Tamto też się zbliża, ale nie tak" [rysuje na osi 0.2, 0.22 i 0.3 oraz 0.9, 0.99, 
i 1 ].

160. P "Tu jest dużo mniejsza ta różnica, no".
161. T "Jeżeli będziesz patrzył na różnice ..., to ta różnica [1—0.9] jest 0.1, ta

[1—0.99] jest 0.01 i jak będziesz miał n dziewiątek, to będziesz miał n zer. 
A jak będziesz miał nieskończenie wiele dziewiątek ..."

Tau próbuje powrócić na poziom techniczny.
162. P "Aha!"
163. T "Czyli będziesz miał zero i same zera, no".

Cisza.
164. T "To zależy, jak na to patrzeć. Jeżeli na to patrzeć jak na taki ciąg, który

się tworzy w czasie, te dziewiątki się dopisuje, dopisuje, to to jest coraz 
bliższe jedynki wprawdzie, ale w skończonym czasie nigdy do niej nie dociera. 
Możesz tak na to patrzeć i ten czas mieć w głowie. Ale przecież możesz 
odrzucić ten czas z rozważań. Przecież 0.999... to jest pewien punkt na osi 
liczbowej, prawda? W ten sposób tworzony. Przecież 0.222... jest punktem 
na osi liczbowej i 0.999... jest punktem na osi liczbowej i to punktem 
nierozróżnialnym od punktu 1 ".

165. P "Nie można tego punktu dokładnie określić, bo to jest nieskończona..."
166. T "Nę tak, ale to jest pewien punkt ..."
167. G "Ale tą równość (d) to tak można przyjąć bez zastrzeżeń? To jest całkowita

prawda? Bo chyba nie. Bo to z udowodnienia wynika, że to jest tak 
w nieskończoność, to 999 równe 1. Trzeba coś założyć sobie i według tych 
założeń, czy to jest prawda, czy nie".

Powyższa wypowiedź Grześka może być potraktowana jako przejaw jego postawy 
wobec matematyki.

168. T "No właśnie. A jak twierdzisz, że to nie jest 1, to jakie założenia przyjmujesz?" 
Cisza.

169. T "To znaczy ... Ty mówisz, że to jest pewien ciąg ... Ty patrzysz na to jak
na pewien ciąg. I wtedy, rzeczywiście..."

170. P "Z kolei z dowodu wychodzi, że to jest równe".
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Paweł przeżywa pewien konflikt: między tym, w co wierzy, a tym, co mu zostało 
racjonalnie uzasadnione. Waha się.

171. G "Tu z kolei założenie takie, że muszę dodać jeden tam jakąś".
172. T "Że jest pewna różnica między 1 a 0.999... ? A jaka jest ta różnica?"
173. P "Nie można określić różnicy. Jest nieskończenie mała".
174. T "Ale jeżeli patrzysz tu na te różnice [0.1, 0.01, 0.001, ...], to się okazuje, że

to będzie liczba dodatnia, mniejsza od wszystkich liczb dodatnich, tak?" 
Uściślając pojęcie nieskończenie małej, Tau dąży do wykazania sprzeczności tego 
pojęcia na gruncie liczb rzeczywistych. Ale Paweł za chwilę przerwie i uzasadni 
pojęcie nieskończenie małej za pomocą metafory nieskończonej podzielności materii.

175. P "To jest coś takiego, że jak mamy atom, to jest jeszcze coś mniejszego. I
to, z czego się składa elektron też powinno się z czegoś składać i tak można 
w nieskończoność iść".

176. T "Więc jej właściwie nie ma, tej najmniejszej liczby dodatniej, ona ciągle
maleje, prawda?"

177. P "Czyli jej właściwie nie ma".
17 8  T " jo  znaczy, jeżeli patrzysz na różnice między 1 a 0.999... jako na pewien 

ciąg, to to jest ciąg malejący do zera. A jeżeli patrzysz na to jako na pewną 
liczbę stałą, to ona jest równa zeru".

Pytanie 7

a) Syntetyczne przedstawienie odpowiedzi spontanicznych
M i c h a ł :  "Ten ciąg nie określa żadnej liczby, bo to jest ciąg nieskończony, nie 

można określić ostatniego wyrazu. Można co najwyżej powiedzieć, że:

-rf -  ^  *  " e  —  - -

€L- 'Ż***'!- Hf1 * X' T 3-  2-,rV2-2f..
\ . '2 ( n - * -  2^ + 1 -6- 2  *1

7 ( ^ - 2 ' 2- 2 ‘ S* ~(4*oT\
Pa we ł :  'Ten ciąg określa liczbę 2/3" lub: "Te liczby określają ciąg, który się nigdy 

nie kończy".
G r z e s i e k :
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albo: "Nieskończona suma nie określa konkretnej liczby, ale przy ciągłych poprawkach 
dąży do około 0.65625".

K r z y s z t o f :  "To jest ciąg geometryczny zbieżny, bo ą — —1/2 jest między -1 a 1. 
Wtedy można zastosować wzór na sumę S= a/(1—q). Ciąg 1 -1 /2 + 1 /4  dąży do około 
2/3".

R o b e r t :  "Nieskończona suma wyrazów tego ciągu zmierza do 2/3" [wniosek 
wyciągnięty na podstawie oglądu przybliżeń 19 pierwszych wyrazów (sum częściowych). 
Nie zastosował wzoru na sumt szeregu geometrycznego].
b) Konwersacja między Tau a Michałem

180. T "To znaczy wyszło ci zero".
181. M"No nie wiem, ile by mi tu wyszło! To jest dwa razy plus nieskończoność

minus minus nieskończoność i już!"
c) Konwersacja między Krzysztofem a Tau. Obecni także: Michał i Grzesiek.

18 2  T "To uważacie, że już skończyliście te zadania?"
183. K "Tak, z tym że mam wątpliwości w ósmym zadaniu".
184. T "Ty zastosowałeś taki wzór na sumę szeregu nieskończonego zbieżnego zdaje

się, tak?"
185. K "Tak, zbieżnego. I tutaj..."
186. T "No właśnie. A skąd ... Jak ty możesz mi uzasadnić ten wzór?"

Proponowana sytuacja dydaktyczna nie zakłada znajomości przez uczniów wzoru na 
sumę szeregu geometrycznego. Wręcz przeciwnie, wprowadzenie, uzasadnienie tego 
wzoru może być dopiero wynikiem tej sytuacji. W przypadku jednak tej konkretnej 
realizacji, tak się zdarzyło, że nauczycielka wprowadziła ten wzór (naprędce) na 
poprzedniej lekcji. Tau chce więc chociaż wiedzieć, jak uczniowie zrozumieli ten 
wzór.

Krzysztof jest jednak ciągle myślami przy zadaniu ósmym.
187. K "Z tym że ja mam tu sporo wątpliwości, czy to jest w ogóle szereg zbieżny

w tym przypadku tego kwadratu".
188. T "Czy ten szereg jest zbieżny? Dlaczego?"
189. K "Znaczy tu jest ... Bo jak to było? Tam było ... On musi dążyć do jakiegoś

... Aha! jest zbieżny, jest! Bo ten moduł jest mniejszy od jednego".
"Być zbieżnym" znaczy dla Krzysztofa "dążyć do jakiegoś" [jakiejś liczby]. Teraz, kiedy 
Krzysztof już sobie odpowiedział na swoją wątpliwość, może zająć się pytaniem, które 
zadała mu Tau.

190. T "Ale pisałeś ..."
191. K "Po prostu ten wzór uzasadniało się tak, że tooo ... że można było pominąć

... Był wyprowadzony ze wzoru na ciąg geometryczny skończony".
192. T "Na sumę częściową, tak?"
193. K 'Tak. Przy tym, jeżeli eee... różnica ... znaczy się q zawiera się między -1 a

1, to ciąg jest wtedy zbieżny, dąży do jakiejś cyfry i można pominąć ... eee... 
tam było ..."

194. T "q do n-tej, pewnie?"
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195. K "Tak. Można pominąć wtedy. I to po prostu..."
Przypomina to Fermatowskie "pomijanie pewnych wyrazów" (por. Sierpińska, 1985).

196. T "A dlaczego można pominąć? To tak można sobie pomijać, w wyrażeniach ..."
197. K "Znaczy, w tym momencie można, bo tam było już nieistotne, w jakiś sposób

małe było, po prostu, bardzo niewielka to była już wielkość".
198. T "Ale czy ona zawsze była mała? No tam masz jeden minus ..."
199. K "No bardzo mała w tym przypadku, już była tak mała, że no, mnie się wydaje,

że ..."
200. T "Ona się zmniejsza, zmniejsza się w nieskończoność".
201. K "Ale już w ten sposób, że noooo..."
202. T "Bo, widzisz, co mnie zaniepokoiło w twoim rozwiązaniu, to to, że ty obliczyłeś

z tego wzoru coś tam i napisałeś, że ta suma jest OKOŁO tego wyniku. 
Dlaczego?"

Odpowiedź Krzysztofa, że podana nieskończona suma określa liczbę b l i s k ą  liczby 
2/3, a nie—równą 2/3, wskazywało na ukryty finityzm Krzysztofa. W tej rozmowie 
chodzi o to, by ujawnić tę koncepcję i, w miarę możliwości, rozwinąć ją nieco.

203. K "No bo, moim zdaniem, to nigdy nie dojdzie do takiej tej ... Zawsze będzie
gdzieś tam w przybliżeniu bardzo ... Zbliżać się będzie, ale nigdy nie ..."

204. T "Ale co tu się rusza? Co ma zbliżać się? Co to znaczy zbliżać się?"
205. K "Znaczy, po prostu, że jeżeli zawsze będzie się zmniejszać o połowę, to

w nieskończoności ... To, w sumie, noo ... dojdzie do tego".
206. T "Co będzie w nieskończoności?"
207. K "No dojdzie do tego, dojdzie do tego, ale dopiero w nieskończoności,

a nieskończoność tooo... A z nieskończonością to jest coś tak, że jej raczej 
nie osiągnie ... tylko będzie się stale zbliżać".

208 T "To co określa ten wzór, jeden podzielone przez jeden minus q ?"
209. K "Do czego dąży ... Suma, do jakiej ..."
210. T "Ale wobec tego jak to się ma w stosunku do ... Znaczy, obliczasz jakieś

przybliżenia, tak? Tego ..."
211. K "Tak".
2 1 2  t  "To czy nie możesz powiedzieć przynajmniej, że 2/3 to jest takie najlepsze 

przybliżenie?"
213. K "Jest najlepszym przybliżeniem".
214. T "Najlepszym, prawda? Nie może być lepszego. Ani odrobinę mniej, ani

odrobinę więcej, zgoda?"
Teraz Krzysztof będzie poszukiwał jakiegoś sformułowania, słów adekwatnych do opisu 
tego, co się naprawdę dzieje. Będziemy mieli tu do czynienia ze świadomym myśleniem 
dyskursywnym.

215. K "Ale, w sumie, to nie jest ... W zasadzie to jest może tak: dwie trzecie
osiągniemy dopiero w nieskończoności i ... I w ten sposób nigdy tego nie 
osiągniemy ... To tak, że ... to możemy przybliżać do dwóch trzecich... O! 
Coś w tym rodzaju!"
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Intuicja granicy ciągu jest chyba teraz u Krzysztofa taka: ciąg ma granicę g, jeżeli 
"możemy go przybliżać do g" [tak blisko jak tylko chcemy]; liczba g jest osiągana 
dopiero w nieskończoności; tak to można w teorii powiedzieć, na zasadzie pewnej 
umowy; tak naprawdę, g nigdy nie zostaje osiągnięta.

216. T "A nie do czegoś mniej?"
217. K "Dwie trzecie jest najlepszym ... Znaczy tym, co powinno być ... Znaczy,

teoretycznie możemy mówić, no, ale jak zaczniemy liczyć tak ... na wariata, 
to nigdy nie dojdziemy ..."

218. T "Nie, no jak na piechotę będziemy liczyć, to jasne, że nigdy nie dojdziemy,
ale może my nie mówimy o liczeniu na piechotę, tylko pomyślmy sobie, że 
możemy robić te skoki w nieskończoność w myśli ..."

219. K "Nieskończoność jest taką umowną granicą ... Tylko ... Nie! To nie powinna
być w ogóle granica, nieskończoność! Nie powinniśmy tego uważać za granicę, 
bo tego nie ..."

220. T "Bo zawsze można iść troszeczkę dalej".
221. K "Zawsze można iść dalej".

W wypowiedzi 219 mamy do czynienia z chwilowym przesunięciem uwagi z wartości 
wyrazów ciągu na ich liczbę, która jest nieskończona. Nowicjuszom w obcowaniu 
z ciągami nieskończonymi może się to zdarzyć; są oni przede wszystkim zafascynowani 
rozważaniem nieskończonych ciągów liczb. To, co ich interesuje, to sposoby 
generowania takich ciągów, chcą znaleźć wzory rekurencyjne dla danego ciągu, lub 
wzory na ogólny wyraz ciągu. Paradoks o Achillesie i żółwiu wykorzystuje tego rodzaju 
nastawienie i osiąga swój efekt: zaskakuje i zdumiewa.
d) Fragment rozmowy Roberta z kolegami w małej grupie (faza III). Jacek, występujący 
w tej scenie, był nie do zaklasyfikowania: miał wszystkie odpowiedzi poprawne i 
żadnych wyjaśnień.

223.R "Według mnie ta suma nie określa żadnej liczby ... Taki ciąg ... zmierza nam 
do nieskończonej ilości szóstek po przecinku ... Ale nie! Przecież to można 
napisać ... to jest 6/10, czyli 3/5".

Czyżby Robert chwilowo uważał, że napis 0.666... nie określa żadnej liczby?
224J "Jak?"
225. R "Do 3/5 nam zmierza ten ciąg".
226. J "A które [zadanie] ty robisz?"
227. R "To jest to samo (...). No i patrzcie, co się dzieje. Po pierwszym wyrazie

mamy jedynkę, po drugim 5/10, po następnym 75/100, potem coraz więcej 
szóstek się pojawia, czyli w końcu, w nieskończoności można powiedzieć, że 
będzie zero i same szóstki, tak? A takie zero i same szóstki, to jaka to jest 
liczba? To jest 6/9? Zaraz policzymy ... To jest tak ... [liczy swoim sposobem] 
Czyli do tej liczby zmierza cały ciąg".

228J "Ja rozumiem, jak ty to robisz, tylko nie wiem po co?"
229.R "Nieskończona suma tego ciągu geometrycznego, czy [ona] określa jakąś 

liczbę? Jaką? No i z tego wynika, że, patrz, coraz więcej wyrazów tego 
ciągu... tutaj w końcu nieskończona ilość wyrazów, to będzie ... będzie zero
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i same szóstki. I będzie nieskończona ilość tego ciągu będzie miała sumę 
zero 6 6 6 w nieskończoności. No a zero 6 6 6 , jak już przedtem wyliczyłem, 
to jest 2/3. Trzeba napisać, że nieskończona suma wyrazów ciągu podanego 
w zadaniu zmierza do 2/3".

Robert niepokojąco łatwo wnioskuje o granicy ciągu z przybliżeń dziesiętnych 
pierwszych jego wyrazów. On znajduje się już na tym etapie przygotowań do przyjęcia 
pojęcia granicy, na którym niezbędne jest zburzenie tej ufności.
Pytanie 8
a) Syntetyczne przedstawienie odpowiedzi spontanicznych

M i c h a ł :  "Pole zakreskowanej figury nie da się obliczyć, bo cały czas bok dolny 
zmierza do jedynki, ale nigdy jej nie osiągnie. Obliczanie przykładowe, ale nie 
skończone daje wyniki: 1/2, 2/3, 7/8, 15/16, 31/32, 63/64".

Pa we ł :  7» = 2/3 dąży do 2/3 1/2 +1/4 +1/8 +1/16 + ..."
G r z e s i e k :

K r z y s z t o f :  "Nie można podać dokładnej wartości. Około 2/3. Pole nie przekracza

b) Konwersacja między Michałem, Krzysztofem i Tau
230. M"Pole tej figury jest liczbą niewymierną i nie można go przedstawić za pomocą

jakiejś cyfry".
231. K "W przybliżeniu można przedstawić ... no, ale to będzie tylko w przybliżeniu

232. M"Bo tego nie można policzyć, ile to jest, dlatego że nie można policzyć, jaki
będzie odcinek ... On nie dojdzie do tego końca, do tego ... Jeżeli to jest 
odcinek długości jeden, to ten odcinek to jest ... on nigdy nie dojdzie do 
tego jednego ... W ogóle nie można policzyć, jaka to będzie część tego ... 
ten odcinek ... Nie można tego policzyć. Dlatego nie można policzyć ..."

233. K "Właśnie, on dobrze mówi ... To »będzie przybliżenie dwóch trzecich i to
będzie coraz bliższe temu".

234. M"Bo to jest nieosiągalne".
235. K "Ale nigdy nie przekroczy dwóch trzecich. O! Coś takiego można powiedzieć:

to się będzie cały czas zbliżać".
236. T "Ale tu chodzi o pole".
237. M"To bez różnicy, bo i tak nie możemy obliczyć, jakie jest najmniejsze pole,

bo po pierwsze, tego najmniejszego pola w ogóle nie ma".
238. T "No dobra, powiedzmy, że nie można policzyć dokładnie, ale możesz chociaż

oszacować pole, podać przybliżenie".

2/3".

2/3".
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239. K "To najbliższym przybliżeniem ... wynikiem ... będzie 2/3, ale ..."
Zarówno w wypowiedzi 235, jak 239 widoczny jest wysiłek Krzysztofa w kierunku 
znalezienia odpowiednich słów dla opisu zbieżności. Można nawet mówić o 
poszukiwaniu terminologii. Terminem, który wydaje mu się dobry dla określenia 
granicy ciągu, jest "najbliższe przybliżenie", jeszcze lepszym "wynik". Ten ostatni termin 
może świadczyć o tym, że Krzysztof intuicyjnie ujmuje przechodzenie do granicy jako 
pewne działania matematyczne, a nie—jako metodę heurystyczną (por. uwagi na temat 
przeszkód epistemologicznych związanych z pojęciem granicy (Sierpińska, 1987i).

240. M"Ale ja w każdym zdaniu staram się podać wartość, a nie—przybliżenie!" 
241T "To to nje ma wartości?"
242.M"No nie ma wartości. I dlatego nie można podać, jakie jest pole tej figury". 

Pytanie 9

a) Syntetyczne przedstawienie odpowiedzi spontanicznych
M i c h a ł  [pytanie 9(a)]: "Nie można obliczyć tej odległości. Można tylko powiedzieć,

że
i> \  i />6/5 i />31/25 i />  156/125 i />781/625 ... 
oraz, że
l< 2  i /<7/5 i /<32/25 i /<  157/125 i /<  782/625...
M i c h a ł  [pytanie 9(b)]: "Pole jest liczbą niewymierną. Nie można obliczyć pola 

figury, ponieważ kolejne boki kwadratów będą przyjmowały wartości 1/5, 1/25, 1/125 
i będą ciągnęły się w nieskończoność".

P a w e ł  [pytanie 9(a)]: "Prosta / będzie dążyła do przecięcia osi Ox w punkcie 
1.25. Nigdy tego punktu nie osiągnie". [Pytanie 9(b)] "Pole figury = 1.041666...". 

G r z e s i e k  [pytanie 9(a)]: "1 +1/5 +1/25 +1/125 + ...= 1.2499".
(Pytanie 9(b) "F = 1.041666...".
K r z y s z t o f  [pytanie 9(a)]: "1/(1—1/5) = 5/4". [Pytanie 9(b)] " l-(l-l/25) = 25/24". 
R o b e r t  [pytanie9(a)]: "1 +1/5 +1/25 +1/125 +1/625 + ... ciąg zmierza do 

1.2499999.. , tzn. do 1.24 + 0.0099999...".
*=0.00999999...,

l(k=0.0999999...,
*=9/900=1/100.

1
Ciąg zmierza do 1—

[Pytanie 9(b)] "Pole = 1.0416666... = 1 + 41/1000 + 2/30000 = 1 + 1230/30000 + 2/3000 =
1 + 1232/30000".

b) Konwersacja między Michałem a Tau; później włącza się Krzysztof
268. M"Mam bok, tu jest prosta i tu jest kąt ... To z kotangesa akurat można ten

odcinek obliczyć".
269. T "Można, ale można też inaczej, sumując, patrząc, do czego zbliża się ten

ciąg".
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270. M"No tak, ale tu jest nieskończenie wiele ... nie wiemy, nie wiemy, ile tych
kwadratów było. A teraz, jeżeli obliczę długość tego odcinka, to będę mógł 
obliczyć ilość kwadratów i to nie będzie nieskończoność!"

A zatem, według Michała, to, co ograniczone, nie może być nieskończone.
271. T "Będzie. Odcinek jest skończony, ale kwadratów będzie nieskończenie wiele.

Zawsze możesz podzielić na pięć części".
272. M"Wiem, że tego może być bardzo wiele, ale za każdym razem odcinek będzie

coraz mniejszy. I będziemy się coraz bardziej zbliżali do tego punktu. To 
w końcu dojdę, jeżeli mam już określoną długość tego boku. To dlaczego 
tu jest powiedziane, że tych kwadratów jest nieskończenie wiele ...
Przecież przypuśćmy, jeżeli by mi tu wyszło, że tu jest dwa i pół centymetra, 
to mogę obliczyć, że 1/5 tego wszystkiego jest 5 mm. Potem z tych 5 mm 
jedna piąta to jest milimetr i tak powoli powoli ... to ja w końcu dojdę..."

273. T "Żadna skończona ilość nie da ci tego odcinka. Zawsze da ci trochę mniej.
W tym sęk, właśnie. Przecież jeżeli bierzesz jedną piątą dowolnego odcinka, 
nawet jeśli on jest jedną milionową, to reszta nigdy nie jest zerem".

274. M"Rozumiem ... Znaczy, że jeżeli tu jest prosta i tu jest kwadrat, jeden z tych
dalszych, prawda? to chodzi o to, że tu zawsze można utworzyć dalej jeszcze 
jeden kwadrat?"

275. T "Tak".
276. M "No to nigdy nie osiągnie tego końcowego".
2 7 7  T "W skończonym kroku. No właśnie, ale jednak w sumie to nie będzie 

nieskończoność, tylko będzie ten odcinek, który jest tam ... nie wiem ... chyba 
5/4, tak, Krzysztof?"

278. K "Co? Aha, 5/4, tak".
279. M"Ale czy to można też obliczyć, jak mówię, z kotangensa?"
280. T "Tak, i też ci wyjdzie 5/4".
281. M"Jak to?"
282. T "No tak".
282.M"Hmrmhh ??????"
284. K "No właśnie, i tó jest zupełnie tak samo jak tutaj, identycznie".
285. M"Ale wzór na ciąg geometryczny jest przybliżeniem, po prostu".
286. T "Nie, nie, ale wam chodzi o to, że ta suma nieskończona tutaj będzie się

nieskończenie zbliżać do 5/4, tak?"
287. K "Tak, a pole tej figury będzie się nieskończenie zbliżać do 25/26".
288. T "Ale Michałowi chodzi o ten punkt przecięcia; ten punkt przecięcia to będzie

około 5/4, czy będzie 5/4?"
289. K "To będzie 5/4".
290. T "Dokładnie? Chociaż te kwadraciki, jak mówisz, będą się ..."
291. K "Nieważne, jak one tam będą, to będzie punkt 5/4".
292. T "One będą dążyły do tego punktu, a przecięcie będzie dokładnie w 5/4?”
293. K "Tak".
294. M"No to tak".
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Pytanie 10
a) Syntetyczne przedstawienie odpowiedzi spontanicznych

179

M i c h a ł :  pisemna pierwsza odpowiedź:

-f (ą ~  8  +

— f O o

M i c h a ł :  ustna pierwsza odpowiedź: "W (a), (b), (c), (e), (g), (f) będzie to samo, 
plus nieskończoność. Nie ma różnicy między tymi przykładami. Cały czas dodaje się 
jakąś wartość dodatnią, więc to będzie rosło i rosło. W (b) i (d) będzie plus 
nieskończoność minus minus nieskończoność: jedna część będzie dążyła do plus 
nieskończoności, a druga będzie się odejmowała do minus nieskończoności, bo 
faktycznie 1 + 4+  tego tego to jest plus nieskończoność i odjąć 2 + 8 i tttt to jest 
minus nieskończoność. Tak samo jak w (b). I to nie jest zero. Ja nie wiem, ile by 
wyszło, bo nie wiem, ile to jest plus nieskończoność minus minus nieskończoność. 
To jest plus nieskończoność minus minus nieskończoność”.

G r z e s i e k :  "(a) 1+1+1+... [n składników] =n.
Każda liczba naturalna może tu być wynikiem.
(b) 0 lub 1 zależnie od liczby wyrazów.
(c) Wynik jest liczbą parzystą plus jeden.
(d) Na przemian liczby dodatnie i ujemne.
(e) Suma dąży do 2.
(f) Suma dąży do 2.333...
(g) Dąży do 1.5.
(h) Dąży do 2."
K r z y s z t o f :  odpowiedź pisemna: "nie".
Robert, Paweł—brak odpowiedzi.

b) Konwersacja między Michałem, Krzysztofem i Tau
346.T "No dobra, mówisz Michał, że ta nieskończona suma nie ma wartości, że nie 

można powiedzieć, jakie jest pole figury F, ale czy nie widzisz jednak pewnej 
różnicy między sumowaniem rzeczy takich jak 1 + 1 + 1 i tak dalej 
a sumowaniem rzeczy takich jak 1 + 1/2+ 1/4 i tak dalej. Czy te dwie sumy 
nie są odrobinę różne?".
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347. M "Według mnie nie ma różnicy. Tu jest nieskończoność, tu jest nieskończoność,
tu jest nieskończoność, tu jest nieskończoność, tu i wszędzie jest nieskoń
czoność".

348. T "Co? Tu będzie nieskończoność? To wcale się nie będzie sumowało do
nieskończoności! "

349. M "Gdzie?"
350. K "Znaczy tu się zbliża ... do 2/3 będzie dochodziło?"
351. T "W (e) 1 +1/2 4-1/4 itd. To się będzie sumowało do nieskończoności?"
352. M "Według mnie to będzie".
353. K "Nie!"
354. M"Tak, no bo przecież zawsze jakąś wartość dodatnią ..."
355. K "Ale to nigdy nie przekroczy ... 2/3 chyba?"
356. T "Nie. Dwójki".
357. K "Dwójki? Tu iloraz jest ... Ach tak, dwójki nie przekroczy nigdy. To jest

zbieżny, ten".
358. T "Są dwa jakby rodzaje nieskończoności. Masz taką nieskończoność, jak właśnie

w sumowaniu 1 + 1 +1 + 1, i tak dalej to ci idzie ... no, coraz większe 
i większe liczby".

359. K "Tu jest n razy jeden ... Tyle jest jedynek ..."
360. T "No właśnie, a n dąży do nieskończoności. Natomiast tu jest innego rodzaju

nieskończoność... Tu jest nieskończoność zamknięta w pewnych ramach ... 
Jeden i dwa, a w środku nieskończoność. Tak jak i w (g) masz, prawda? 
Trzeba przynajmniej to przyjąć i mnie się wydaje, że trzeba widzieć pewną 
różnicę między takimi rzeczami. Na przykład, (a) i (c) są takiego samego 
typu, prawda?"

Tau posługuje się językiem Tomasza (por. s. 15), sądząc, że w ten sposób łatwiej 
trafi do przekonania Michała.

361. K "Tak".
362 T "Tak samo •(e) i (g) wydają się tego samego typu. A to —(h)—widzieliście 

do czego dąży?"
363. K "To chyba do dwójki dążyło, z tego co ja wiem".
364. T "Tak, do dwójki. Ale to nie jest szereg geometryczny, prawda?"
365. K "Nie?"
366. M"No jak to? Do dwójki będzie dążyło?"
367. T "Nie. Patrz. Pierwszy wyraz to jest pierwiastek z dwóch, drugi—pierwiastek

z dwóch plus dwa i pierwiastek z tego wszystkiego, trzeci —coś takiego; czy 
widzisz tu jakiś stały stosunek? Nie, to jest zupełnie inny ciąg".

Cisza.
368. T "A tutaj? W (b) i (d), spójrzcie".
369. M "Według mnie w tym (b) to mi się wydaje, że będzie plus nieskończoność

odjąć minus nieskończoność".
*365.K "No to zero by ci wyszło".
*366.M"Nie, no nie wiem, ile by mi tu wyszło ... To zależy, na czym się kończy 

działanie".



PROPOZYCJA PEWNEJ SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ ..._________________________________181

367. T "Ale tu się nie kończy".
368. K "No, według mnie tego nie można obliczyć. To jest ciąg stały, który się ... 
369 T "To skacze między zerem a jedynką".
370. M "Dlaczego między zerem a jedynką? Minus jeden też mogłoby wyjść".
371. T "Mamy na przemian".

W tym miejscu należałoby wyjaśnić, ustalić z Michałem, co się będzie w dalszym 
ciągu rozumiało przez sumę nieskończoną. On wcale nie przyjmuje szeregu jako ciągu 
sum częściowych. To lapsus ze strony Tau.

372. K "Stały to jest ciąg".
373. T "Dlaczego stały? Nie jest stale jedna wartość, tylko masz ..."
374. K "Dwie wartości, ale ..."
375. T "Gdyby był stały, to by był zbieżny. Ciąg 1, 1, 1 itd. jest zbieżny do ..."
376. K "Jedynki".
377. T "Jedynki, ale tu właśnie o to chodzi, że nie masz jednej wartości, do której

to dąży".
378. K "No to mam dwie wartości, ale to jest ciąg stały".
379  T "Tylko masz dwie wartości: albo zero, albo jeden. A w nieskończoności to 

trudno powiedzieć. A (d)?"
Wydawałoby się, że pojęcie ciągu stałego to jest taka prosta sprawa. Okazuje się 
jednak, że uczniowie mogą ten termin rozszerzać także na ciągi okresowe, na przykład.

380. K "To? Do nieskończoności, ale ..."
381. T "O! Do nieskończoności?"
382. K "Znaczy, nie wiem czy do plus, czy do minus nieskończoności, ale 1-2 to

jest -1, plus 4 to jest 3, minus 8 to jest -5, plus 15 to jest ..."
383. M" + 11"
384. K "On się cały czas oddala tak ... Tak i ... On jest rozbieżny w jakiś sposób

do nieskończoności".
385. T "Ale czy można wkładać do jednego worka takie dwa szeregi jak (c) i (d)?

Czy można porównywać taką zbieżność jak tu, gdzie wszystko ci idzie 
w jednym kierunku, z czymś takim, co się rozbiega w obydwie strony?"

386. K "Porównywać to zawsze można".
387. M"Ja to właśnie zrobiłem tak samo, bo ten (b) i (d) to w gruncie rzeczy ten

i ten ... To jedno będzie dążyło do plus nieskończoności, a drugie będzie 
się odejmować do minus nieskończoności".

388. K "Albo będą przyjmować obydwie wartości. Jeden będzie 1 i 0, a drugi plus
nieskończoność i minus nieskończoność".

389. M"Bo faktycznie 1 + 4+  tego tego to jest plus nieskończoność i odjąć 2 dodać
8 i tttt to jest minus nieskończoność. Tak samo jak w tym".

390. T "Odjąłeś i ci zero wypadło?"
391. M"Nie, ja nie wiem, ile to wyjdzie, bo ja nie wiem, ile to jest plus nieskończoność

odjąć minus nieskończoność. To jest, po prostu, plus nieskończoność odjąć 
minus nieskończoność".

392. K "Nieskończoności mogą się między sobą różnić".
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393. T "Taka arytmetyka ... Mnie się wydaje, że w tym przypadku po prostu nie
ma sensu mówić o jakiejś sumie. Bo na przykład w (e) czy w (g) to się 
zbliża nieograniczenie do jakiejś liczby skończonej i tą liczbę można nazwać 
sumą; w przypadkach takich jak (a) i (c) można powiedzieć, że to dąży do 
nieskończoności, ale w (b) to masz na przemian 0 i 1, w (d) jakieś liczby 
na przemian dodatnie i ujemne coraz dalsze od siebie, to chyba nie ma 
sensu mówić o jakiejś sumie. Po prostu nie ma sumy. To nie ma sumy. I to 
nie ma sumy".

394. M "Żaden z tych ciągów nie ma wartości. Można co najwyżej powiedzieć, że
do czegoś dąży".

To stwierdzenie Michała można uznać za jakiś sukces tej negocjacji.
395. K "A ciąg (f)? Do czego on dąży? Dwójki nie przekroczy chyba na pewno, ale

nie wiem, czy nie będzie jakaś mniejsza ..."
396. T "Dwójki nie przekroczy? Mnie się wydaje, że przekroczy, i to dość szybko.

Zaraz ... 1/2+ 1/3 to jeszcze nie jest dwa, ale jak dodasz do tego 1/4".
Cisza.

397. K "To może każdą cyfrą przekroczyć".
398. T "To dąży do nieskończoności, ale bardzo wolno".
400. M"Ale to znaczy, że nie ma takiej, przypuśćmy, liczby, że on jej nie przekroczy?"
401. T "Nie, nie ma".
402. M"Aż do nieskończoności ..."

c) Po dyskusji, Michał naniósł poprawki na swoje rozwiązanie zadania 10. Oto te 
poprawki:

->  1|S

•^co

5. A n a l i z a  z m i a n  p o s t a w  u c z n i ó w  p o d  w p ł y w e m  d y s k u s j i .  
Oto i koniec dramatu. Po opuszczeniu kurtyny okazało się, że Michał przedzierzgnął 

się w "Krzysztofa Potencjalistę", Krzysztof, po chwilowym udawaniu Potencjalisty, 
wszedł w skórę Roberta, z której przed chwilą wyskoczył Paweł, a Pawła zaczął
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nieudolnie grać Grzesiek. Tymczasem Robert z trudem przytrzymuje kostium, który 
nagle okazał się za mały.

Przebieg tych przeistoczeń został przedstawiony w tabelach 1-4. Każda z nich 
zawiera postawę wyjściową, jej przejawy (przez podanie numerów wypowiedzi i czasami 
cytatów), interwencje (numer wypowiedzi i czasami komentarz), postawę końcową 
i jej przejawy (numery wypowiedzi).

Tabela pierwsza dotyczy Michała: zmiana polega, z grubsza rzecz biorąc, na przejściu 
z empiryzmu intuicyjnego na dyskursywny oraz z finityzmu na potencjalizm. Tę 
końcową postawę nazwaliśmy wyżej "Krzysztofem Potencjalistą". Michał zarzucił wiarę 
w to, że to, co nieskończone, musi być nieograniczone (i na odwrót). Intuicję granicy, 
którą sobie wybrali, można by sformułować następująco: granica to to, do czego 
wyrazy ciągu się zbliżają; suma szeregu to jego wartość; w przypadku szeregów 
nieskończonych tej wartości nie ma; można tylko powiedzieć, że szereg do czegoś 
dąży.

Tabela druga mówi o ewolucji Krzysztofa: jego wysiłki w kierunku uświadomienia 
sobie i werbalizacji własnych koncepcji doprowadziły do pewnych zmian w tych 
koncepcjach, szczególnie jeśli chodzi o pojęcie nieskończoności: narzucająca się 
metaforyka kinematyczna była motorem przejścia z indeterminizmu finitystycznego 
(nieskończoność to wielka, nieokreślona liczba) najpierw w potencjalizm, a następnie 
w potencjalny aktualizm (nieskończoność jest teoretycznie potencjalnie ostatecznie 
osiągalna). Jego postawa w stosunku do matematyki (empiryzm dyskursywny) stała 
się także bardziej wyraźna i w pewnym stopniu zwerbalizowana. Jego końcową intuicję 
granicy można opisać tak: granica to najlepsze przybliżenie, wynik, liczba, której ciąg 
nigdy nie przekroczy, choć się stale do niej zbliża i którą może — teoretycznie — 
osiągnąć dopiero w nieskończoności.

U Grześka (tabela 3), jak się wydaje, zmiany zaszły na razie tylko w sferze sposobu 
mówienia: zamiast "liczba 0.666... leży nieskończenie blisko 0.7" będzie teraz mówił: 
"liczba 0.666... dąży do 0.7". Powierzchowność tych zmian przejawia się m.in. brakiem 
konsekwencji w używaniu metaforyki kinematycznej; jednak sposób mówienia może 
pobudzić wyobraźnię i spowodować także zmianę myślenia. Nie musi to być 
w przypadku Grześka zmiana pożądana. Z formalizmu może on bowiem przejść do 
metafizyki empiryzmu intuicyjnego i znaleźć się jeszcze dalej od pojęcia granicy. A tak 
-  być może -  wystarczyłoby tylko uściślić pojęcie przybliżenia i granicę definiować 
jako "najlepsze przybliżenie".

Robert jest stronnikiem empiryzmu dyskursywnego, ale jego zachowanie wobec 
rozwiązywania zadań związanych z ciągami nieskończonymi wykazuje niebezpieczną 
tendencję do stosowania procedur formalnych. Robert nabył umiejętność widzenia 
stabilizowania się cyfr w ciągach przybliżeń dziesiętnych i teraz już z łatwością 
odgaduje, "co będzie w nieskończoności". Słabnie jego "czujność epistemologiczna". 
Potrzebny byłby wstrząs w postaci szeregu, którego rozbieżność zaczyna być widoczna 
dla dość dalekich wyrazów dopiero. Szereg harmoniczny byłby niezły, ale Robert 
w ogóle nie doszedł do rozwiązywania zadania 10 (był cały czas zajęty dyskutowaniem 
i przekonywaniem swoich kolegów co do swoich rozwiązań wcześniejszych zadań).
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IV. UWAGI KOŃCOWE

1. O c e n a  p y t a ń  ze  w z g l ę d u  na  s i ł ę  p r o w o k u j ą c ą
Najsilniej prowokujące ujawnienie i zmianę koncepcji okazały się pytania 1 

(0.2666... *2), 9 (pole figury złożonej z nieskończenie wielu kwadratów) i 10 (szeregi, 
ich klasyfikacja). Średnio prowokujące były pytania 3 (przedstawienie liczb w postaci 
ułamka zwykłego, reprezentacja na osi liczbowej), 6 (pojęcie liczby niewymiernej, 
wyniki obliczeń na kalkulatorze), 7 (liczba rzeczywista jako suma szeregu, pojęcie 
sumy szeregu), 8 (pole części kwadratu). Pytania 4 i 5 (prawdziwość implikacji 
a poprawność rozumowania) były minimalnie prowokujące, a może tylko nieumiejętnie 
wykorzystane przez Tau. Zadanie 9 oceniam jako silniej prowokujące niż pytania 7 
i 8, ze względu na możliwość obliczenia wyniku bez przechodzenia do granicy, łatwo 
widoczną dla uczniów. Fakt, że za pomocą obu metod otrzymuje się to samo, może 
stanowić szok poznawczy, zmniejszający nieufność do metod nieskończonościowych.

Pytania 4 i 5 może możnaby lepiej wykorzystać. Wydaje się jednak, że lepiej 
bardziej bezpośrednio wywoływać dyskusję na temat prawdy w matematyce, metod 
rozumowania stosowanych w matematyce lub związków matematyki z rzeczywistością. 
Okazuje się, że nie zawsze dochodzi do takiej dyskusji spontanicznie w klasie 
matematyczno-fizycznej. Humaniści może chętniej dyskutują na temat natury 
matematyki (por. Sierpińska, 1987i).

2. R o z u m i e n i e  s z e r e g ó w  j a k o  c i ą g ó w  s u m  c z ę ś c i o w y c h
Wydawało się, że większość uczniów rozumie szeregi nieskończone jako ciągi sum

częściowych (byli przecież po lekcji na temat sumy szeregu geometrycznego). Jednak 
przynajmniej jeden Michał nie czuł się zobligowany do takiego rozumienia sum typu 
01+Û2+Û3+ . • -, co zresztą jest naturalne w świetle jego koncepcji nieskończoności 
(finityzm). Takim jak on finitystom nie wystarcza raz powiedzieć, jak postanawiamy 
rozumieć sumy nieskończone. Trzeba najpierw wynegocjować zmianę w ich koncepcji 
nieskończoności.

3. W z ó r  na  s u m ę  s z e r e g u  g e o m e t r y c z n e g o
W świetle celów tych lekcji nie było korzystne, że wzór ten został uczniom wcześniej 

wprowadzony. Niektórzy uczniowie bowiem nie musieli sięgać do przejścia do granicy 
jako pewnej metody heurystycznej; w gruncie rzeczy mogli się obejść bez pojęcia 
granicy przy rozwiązaniu zadań 7-9 i częściowo 10.

4. S z e r e g  h a r m o n i c z n y
Ktoś mógłby oburzyć się na Tau, że twierdzi coś w matematyce i nie dowodzi 

tego (wypowiedź 398 na temat rozbieżności szeregu harmonicznego). Jednak gdyby 
Tau zaczęła w tym momencie dowodzić rozbieżności szeregu harmonicznego, 
przerwałaby linię myślenia uczniów, którzy właśnie konstruowali pojęcie rozbieżności. 
I wydaje się, że skonstruowali przynajmniej pewne przed-pojęcie; Michał nawet je 
zwerbalizował. Przykład szeregu harmonicznego jest jedynie bodźcem dla tej 
konstrukcji; kwestia uzasadnienia tego konkretnego faktu, jakim jest rozbieżność 
szeregu harmonicznego, wymaga stworzenia nowej sytuacji dydaktycznej, ukierunko
wanej na ten cel: sytuacji uzasadniania (a nie — działania i formułowania, jakimi są
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sytuacje proponowane) (Brousseau, 1977). Należy ona do innego, wyższego poziomu 
rozwijania pojęcia.

5. K o n w e n c j a  o p i s u  r e a l i z a c j i  p r o p o n o w a n e j  s y t u a c j i  d y d a k 
t y c z n e j

Jednym (wśród z pewnością wielu) zarzutów, które można postawić temu sposobowi 
opisu realizacji pewnej propozycji dydaktycznej, jest problematyczność twierdzeń 
o zmianach, które zaszły w koncepcjach uczniów. Rzeczywiście, jak można sądzić, że 
jakaś zmiana (np. metamorfoza Michała w Krzysztofa Potencjalistę) jest w ogóle 
możliwa pod wpływem proponowanej sytuacji dydaktycznej, jeżeli ów "Michał" jest 
postacią fikcyjną, kompilacją kilku postaci rzeczywistych?

Otóż, twierdzę, że można, a to z następujących powodów:
* Osoby dramatu nie powstały w wyniku "collage’u" z rzeczywistych ludzi, których 

reprezentują. Raczej jest tak, że zamiast trzech aktorów grających każdy siebie, jeden 
aktor gra wszystkie role. Wypowiedzi są autentyczne i autentyczne są dyskusje.

Nie miesza się wypowiedzi. Nie daje się wypowiedzi "M : Aha!" wyrażającej zgodę 
na pewien proponowany przez Tau kompromis, dlatego, że została wygłoszona przez 
innego Michała przy podobnej, ale nie identycznej dyskusji.

** Jeżeli mówimy, że na przykład Michał przekształcił się w Krzysztofa Potencjalistę, 
to dlatego, iż stało się tak w przypadku przynajmniej 1 Michała (w istocie mamy to 
przekonanie w przypadku dwóch — na trzech — Michałów).

Ponadto, uważam, że zaproponowany sposób prezentacji ma pewne zalety. 
Po pierwsze, czyni tę prezentację klarowniejszą. Łatwiej odbiera się sztukę, w której 
występuje niewiele postaci o zdecydowanie różnych charakterach i postawach, niż 
taką, w której bierze udział wiele osób, tylko grupami do siebie jakoś podobnych.

Po drugie, dla czytającego opis nauczyciela dana postawa wobec matematyki czy 
koncepcja nieskończoności nie będzie już tylko suchym opisem cech ją charaktery
zujących, lecz zwiąże się z przeżyciem dramatu pewnej autentycznej osoby. Zamiast 
wiedzy teoretycznej, klasyfikacji werbalnych, proponuje się tu coś, co, mam nadzieję, 
będzie u czytelnika funkcjonować jak własne doświadczenie, autentycznie przeżyte, 
tak jak się przeżywa losy bohaterów książek, sztuk teatralnych. Rozmawiając ze swoimi 
uczniami o matematyce i nieskończoności, docierając do ich ukrytych koncepcji, 
nauczyciel nie będzie próbował świadomie klasyfikować ich na potencjalistów, 
aktualistów, finitystów itp., lecz — po prostu — pomyśli: "o, ten mówi zupełnie tak jak 
Krzysztof, a ten -  jak Michał". I będzie od razu wiedział, jak zareagować. 
A zareagować trzeba szybko. Nie ma czasu, w zwykłej praktyce szkolnej, na nagrywanie 
na magnetofon, przesłuchanie i reagowanie dopiero na następnej lekcji lub za tydzień. 
Nauczycielowi potrzebna jest interioryzacja możliwych postaw uczniów, tak aby reakcja 
na nie odbywała się niejako spontanicznie, a nie w wyniku świadomej, zwerbalizowanej 
refleksji i decyzji.

Mam nadzieję, że opis przebiegu i wyników badań eksperymentalnych w dydaktyce 
w formie dramatu czy opowiadania dostarcza czytelnikowi przeżyć mogących w pewnej 
mierze zastąpić własne doświadczenie i przyczynia się do takiej interioryzacji.
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Idea ta została w pewnym stoniu zainspirowana pomysłami (nie drukowanymi i nie 
zrealizowanymi) pewnego młodego filozofa i dydaktyka francuskiego, Yvesa Paquelier 
(por. na przykład Paquelier, 1985, 1988).

Była to inspiracja bezpośrednia, ale przecież przedstawienie walki poglądów 
w formie dialogów lub dyskusji między osobami mniej lub bardziej realnymi jest 
tradycją w naszej kulturze, datującą się od Platona. Swoję znaną książkę "Proofs and 
Refutations" Lakatos także ujął w formę dialogu uczniów ze swoim nauczycielem.

T a b e l a  1

Rozwój Michała
Postawa
wyjściowa:
MICHAŁ

Przejawy Interwencje Tau 
i uczniów

Postawa końcowa:
KRZYSZTOF
POTENCJALISTA

Przejawy

EMPIRYZM (49) R-(45), T-(50) EMPIRYZM (394)
INTUICYJNY (51) T-K, M obecny: DYSKURSYWNY "można

(212H221) powie-
pyt. 10 dzieć.

że do
czegoś
dąży"

INDETERMINIZM OMI?) R-(32) POTENCJALIZM (274)
FINITYSTY CZNY : (31) Dyskusja
nieskończoność = T-M w związku

1 wielka nieokreślona liczba z pyt. 9
Nieskończone (347) Konflikt z pyt. 8 Nieskończone może być (366)

(352) i 9; ograniczone
nieograniczone (354) wpływ Krzysztofa

(389) przy pyt. 10
Ograniczone (270) (271)-(283) Ograniczone nie musi (274) 1

(272) być skończone (276)
1 skończone

granica = ostatni wyraz (3) (7) głównie: dyskusja granica = to, do czego (394)
ciągu, na ogół nie dający (17) n.t. pyt. 9 i 10 wyrazy ciągu się zbliżają; (400)
się obliczyć; odpowie- suma szeregu = war- (402)
suma szeregu nieskoń- dzi na py- tość szeregu; Popraw*-
czonego = wielka liczba tania 7-10 w przypadku szeregów ki do za-
lub wynik jakichś działań nieskończonych tej war- dania 10
na wielkich nieokreślo- tości nie ma; można
nych liczbach tylko powiedzieć, że sze

reg do czegoś dąży
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T a b e l a  2
Rozwój Krzysztofa

Postawa
wyjściowa:
KRZYSZTOF

Przejawy Inter
wencje

Postawa
pośrednia:
KRZYSZTOF
POTENCJALIS-
TA

Prze
jawy

Postawa końco
wa:
KRZYSZTOF
POTENCJALIS-
TA

Prze
jawy

EMPIRYZM Odp. na (bez zmian) (bez zmian) (215)
DYSKUR- pyt. 1, 2 (217)
SYWNY (21):

"można by
Dowiedzieć"

INDETERMI- (patrz niżej) Dyskusja POTENCJA- (203) POTENCJALNY (217)
NIZM wokół LIZM: AKTUALIZM:
FINITYSTYCZ- pyt. 7 nieskończoność nieskończoność
NY: - związana z cza- teoretycznie

sem osiągalna
granica = (189), (193) Dyskusja granica =» (21) granica = (205)
ostatni wyraz (203) n.t. pyt. liczba, do której (37) najlepsze przy- (207)
ciągu, na ogół Pyt. 8 —synt. 7 ciąg cały czas (203) bliżenie; liczba, (209)
nie dający się przedst. s. 176 się zbliża, do której ciąg (215)
dokładnie ob- Pyt. 1 0 - ale nigdy nie się stale zbliża i (217)
liczyć; pierwsza osiągnie którą teore- (221)
można podać odp. s. 179 tycznie osiągnie (235)
przybliżenie lub w nieskończo- (239)
możliwe ności (291)
osiągane wartości (350)

(355)
(395) 1

T a b e l a  3
Rozwój Grześka

Postawa
wyjściowa:
GRZESIEK

Przejawy Interwencje Postawa końcowa: 
PSEUDO-PAWEŁ

Przejawy g

FORMALIZM (38), (40-1) 
(57), (157) 
( 167)

(64M66) (prawdopodobnie bez 
zmian)

INDETERMINIZM 
FINITY STYCZNY 
UŚWIADOMIONY

(34), (52) 
(55), (65)

(64M66) POTENCJALIZM 
WERBALNY 
(zmiana tylko w 
sposobie mówienia)

Odp. pisemna j 
na pyt. I 
7, 8:
wyrażenia kine- | 
matvczne. strzałki I

granica =
przybliżenie do blis
kiej "okrągłej" liczby 
lub możliwy wynik; 
granica nie musi 
być jednoznacznie

(20), (24) 
(38), (157) 
odpowiedź 
pisemna na 
pyt. 9, 
10(aMe)

(25M29) granica =
liczba, do której "dąży" 
ciąg

Odp. na pyt. | 
10(eMf)
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T a b e l a  4
Rozwój Pawła

S Postawa 
I wyjściowa: 

PAWEŁ

Przejawy Interwencje Postawa
chwilowa:
ROBERT

Przejawy

EMPIRYZM (18), (53) Dyskusja nad pyt. EMPIRYZM (170)
INTUICYJNY odp. na pyt. 

4 i 5
4, 5;
(110H123) 
wpływ forma- 
listycznego 
podejścia Grześka 
(168K169)

DYSKURSYWNY

POTENCJALIZM (154), (156) (176) POTENCJALNY (170)
(158), (165) 
(173), (175) 
Pyt. 7, odp. 
pisemna

(178) AKTUALIZM (177)

granica = (18), (159)-ocena granica = (177)
liczba, do (154M165) przybliżenia 1 liczby liczba, do której wy-
której wyrazy ciągu odp. na pyt. 0.999... razy ciągu nieustan-
nieustannie się zbliża
ją, nigdy nie osiąga
jąc;
0.999...
oznacza ciąg liczb 

1 dążący do 1

7-10 ( 164)-werbalizacja 
koncepcji Pawła 
przez Tau

nie się zbliżają, 
osiągając ją 
w nieskończoności
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A DIDACTICAL SITUATION FOR THE TEACHING OF BEGINNINGS 
OF MATHEMATICAL ANALYSIS -  PRESENTATION AND REPORT 

ON A CLASSROOM REALISATION

S u m m a r y

In the paper we propose a didactical situation for the teaching of beginnings of 
mathematical analysis in secondary schools and report on one of its classroom 
realisations.

The mathematical context of the situation is based upon 10 questions related to 
infinite sequences in different forms. The choice of questions is motivated in 11.1(b) 
by students’ arguments and attitudes towards mathematics and infinity we met with 
in our previous research on epistemological obstacles related to limits.

The social contexts of the situation were: individual work with the possibility to 
discuss an answer with peers and teacher; confrontation of answers conducted by 
teacher; work in groups non-homogeneous as to attitudes towards mathematics and 
infinity (the groups are supposed to come to a consensus on answers to all questions).

The teacher’s interventions consist mainly in helping the students to verbalize their 
conceptions of real number, convergence, infinite operations, and negotiating with 
them the meanings of symbols and terms that they spontaneously use. The teacher 
refrains from qualifying the students’ answers as correct or incorrect.

In chapter III we describe a classroom realisation of the proposed didactical 
situation. We have adopted the following mode of description: 6 persons ("dramatis 
personae") are introduced. Five of them are students labelled with names: Michał, 
Paweł, Grzesiek, Krzysztof and Robert. The sixth is the teacher, labelled Tau. Each 
student’s name represents some starting position, i.e. a philosophy of mathematics 
and a conception of infinity as revealed by first answers. In reporting on a particular 
student in our classroom, his behaviour and answers, we do not use his or her actual 
name but the label "M", "P", etc. which describes his or her initial attitudes and 
conceptions. Three attitudes towards mathematics were represented in our class: 
"intuitive empiricism" (Aristotle), "formalism" (Russell) and "discoursive empiricism" 
(Lakatos) — names in brackets indicate historical representantives of the philosophical 
orientation. As far as the notion of infinity is concerned we could distinguish some 
"unconscious finitists", some "conscious finitists" and a "potential actualist" (cf. Sier
pińska, 1987i).

For each of the five "dramatis personae" we present their representative first 
answers to all questions, negotiations with the teacher or discussions with peers, and 
final answers.

We have chosen this form of presentation as being much clearer than one with 
26 different persons and all the details of contexts of negotiations with them.

In III.5 we analyse changes that negotiations and discussions operated in the five 
persons and evaluate (in IV. 1) the questions from the point of view of their "provocative 
power". Some questions turned out to be quite disappointing (4&5), some negotiations 
could be better used.
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The paper is addressed to teachers who would like to use a similar didactical 

situation in their classroom and we count on a feed-back. The description of 
a classroom realisation in form of a drama is thought of as providing the potential 
user with a feeling of having been through a personal first experience.

The paper is also addressed to researchers: it reports on one (small) step further 
in the development of the research programme connected with epistemological 
obstacles related to limits.


