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0 POWSTAWANIU PRZESZKÓD EPISTEMOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z POJĘCIEM NIESKOŃCZONOŚCI U DZIECI 10-12 I 14-LETNICH

I. WSTĘP

1. Przedstawienie problemu badawczego
V artykule próbujemy odpowiedzieć na następujące 

pytanie: w jakich warunkach koncepcje i postawy uczniów
wobec nieskończoności i matematyki zaczynają funkcjonować w 
ich umysłach jako przeszkody epistemologiczne? Artykuł 
stanowi przyczynek do badań nad trudnościami w rozumieniu 
pojęć matematycznych.

O koncepcji lub postawie związanej z danym pojęciem 
matematycznym powiemy, że “funkcjonuje jako przeszkoda epis- 
temologiczna”, jeżeli traktowana jest przez posiadacza jako 
element wiary lub światopoglądu (czyli pewnego systemu 
przekonań, norm, kanonów wyrażania sie lub postępowania, a 
nie systemu wiedzy naukowej, o którego słuszności i wartości 
decydują kryteria bardziej racjonalne, takie jak nie- 
sprzeczność, stosowalność i rodzaj związków z innymi syste
mami wiedzy naukowej). Jako przeszkody epistemologiczne mogą 
też funkcjonować schematy myślenia wówczas, gdy nie są 
uświadomione. Schemat myślenia staje sie przeszkoda episte- 
mologiczna, gdy, nabyty w drodze naśladownictwa i praktyki, 
nigdy nie bywa przedmiotem refleksji/ a jego stosowanie w 
konkretnej sytuacji nie jest wynikiem świadomego wyboru, 
lecz raczej pewnego automatyzmu. Pokonanie tego rodzaju 
przeszkody polega na uświadomieniu sobie istnienia innych
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możliwych schematów myślenia, czyli na wyróżnieniu danego 
schematu jako metody o określonym obszarze stosowalności.

Oczywiście nie o każdej napotkanej u ucznia koncepcji, 
postawie lub schemacie myślenia spełniającym powyższe warun
ki powiemy, że może może funkcjonować lub funkcjonuje on 
jako przeszkoda epistemologiczna. Ważne jest, aby tego ro
dzaju koncepcja, postawa itd., nie była czymś wyjątkowym, 
charakterystycznym dla jednego czy dwóch badanych osobników, 
lecz miała zasięg kulturowy, tzn. by była ona podobna do 
jakiegoś elementu kultury matematycznej w pewnej epoce i 
miejscu jej rozwoju, i to elementu podstawowego (cf. Hall, 
1959; Sierpińska, 1987^ 1989, 1990g).

2. Geneza problemu badawczego
Interesując sie rozumieniem przez uczniów 16-17- 

letnich pojęcia granicy przedstawiliśmy (Sierpińska, 1987g) 
hipotezę, że role przeszkód epistemologicznych mogą tu od
grywać koncepcje i postawy wobec nieskończoności i matematy
ki.

Zakładając, że te koncepcje i postawy rozwijają sie u 
dzieci w okresie przejściowym miedzy stadium operacji kon
kretnych a stadium operacji formalnych (cf. Piaget, 1948; 
Fischbein i in., 1979) chcieliśmy zbadać warunki, w jakich 
zaczynają one funkcjonować jako przeszkody. Interesowały nas 
warunki wewnętrzne, związane ze sposobami myślenia u dzieci.

3. Wybór kontekstu matematycznego
Kontekst matematyczny badania jest związany z pojęciem 

równoliczności. Badałyśmy reakcje kilkorga dzieci na nasze 
próby przekonania ich do przyjęcia kryterium Istnienia wza
jemnie jednoznacznej odpowiedniości miedzy elementami dwóch 
zbiorów nieskończonych dla stwierdzenia, że elementów tych 
jest "tyle samo". Kie- używałyśmy terminu "zbiory równo— 
liczne", gdyż, z jednej- strony, Jest to termin obcy^jeżykowi
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potocznemu; jego "naukowość* byłaby łatwa do odkrycia. Cho
dziło zaś o to, by zbadać, w jaki sposób dzieci daja sobie 
radę z oderwaniem się od znaczenia potocznego i czy
uświadamiają sobie szczególną role, jaką wyrażenie "tyle 
samo* odgrywa w badaniu. Z drugiej strony, "równoliczność” 
kojarzy sie z *równą liczbą*, podczas gdy "tyle samo” meźe 
dotyczyć zarówno "równej liczby", jak "równej ilości sub
stancji", ma wiec szersze zastosowanie. W ten sposób
chciałyśmy uniknąć sztucznych przeszkód, jakie wynikają ze 
skojarzeń z nazwą pojęcia, a nie są związane z samym
pojęciem.

Dlaczego kontekst zbiorów równolicznych? Po pierwsze 
dlatego, iż jest on bardziej dostępny dziecku dziesięcio
letniemu, niż kontekst granic, w którym koncepcje
nieskończoności ujawniły sie jako przeszkody w naszych bada
niach z dziećmi starszymi (Sierpińska, 198?2). Kontekst
zbiorów równolicznych ma ponadto specjalne walory. V hi
storii matematyki pojecie równoliczności stało sie 
narzędziem ujarzmienia nieskończoności i niektórych jej 
paradoksów (w szczególności znanego paradoksu Galileusza1 o 
liczbach naturalnych i parzystych). V 1888 roku Dedekind 
oparł na nim swoją definicje zbioru nieskończonego. Pojecie 
to stało sie następnie podstawą Mengenlehre Cantora. Ale 
wybór matematyków XIX wieku, aby właśnie w ten sposób roz
szerzyć pojecie liczby, świadczy o ich postawach wobec mate
matyki. Nieskończoność ma bogate znaczenie poza matematyką: 
to znaczenie jest częścią naszej kultury, naszych przekonań 
dotyczących wielkości Wszechświata, czasu. Trudno zaakcepto
wać zredukowanie tego pojęcia do kryterium równoliczności z 
podzbiorem właściwym bez porzucenia wiary w to, że matema
tyka jest dyscypliną opisującą pewną rzeczywistość, lub że 
jest, jak sądził Arystoteles, abstrakcją z rzeczywistości. 
Chcąc konsekwentnie używać tego kryterium, trzeba zapomnieć 
o swoich intuicjach, rozumować przeciw nim, trzymając sie 
ściśle znaczeń zakreślonych definicjami.
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A zatem niektóre przekonania na temat nieskończoności 
i pewne postawy wobec matematyki mogą funkcjonować jako 
przeszkody w zaakceptowaniu kryterium równoliczności dla 
porównywania zbiorów nieskończonych.

Jeśli to kryterium jest zaakceptowane i używane kosek- 
wentnie w porównywaniu zbiorów, to jest możliwe, że przesz
kody związane z nieskończonością zostały pokonane. Jest to 
jednak mało prawdopodobne w przypadku dzieci 10 lub nawet 
14-letnich. Raczej znaczy to, że przeszkody te jeszcze nie 
rozwinęły sie, a dzieci dokonują rozumowań dedukcyjnych 
podobnie jak przestrzegają reguł w grze. Wydaje sie zatem, 
że obserwacja i analiza sytuacji, w jakich dzieci przes
tają akceptować wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość jako 
kryterium własności "mieć tyle samo elementów®, może prowa
dzić do odpowiedzi na pytanie, postawione na wstępie, doty
czące warunków powstawania przeszkód epistemologicznych 
związanych z nieskończonością i natura matematyki.

4. Dobór uczniów
•

Zakładamy, zgodnie z wynikami badań Fischbeina 
(op.cit.), że nie można mówić o koncepcjach nieskończoności 
u dzieci w stadium operacji, konkretnych. Rozwijają sie one 
dopiero w stadium operacji formalnych. Dlatego do badań 
wybrałyśmy dzieci znajdujące sie prawdopodobnie w okresie 
przejściowym: 10, 11 i 12-letnie. Dzieci te nie były uważane 
przez swoich nauczycieli ani za szczególnie uzdolnione mate
matycznie, ani też słabe. Wybitnie uzdolnione byłyby już w 
stadium operacji formalnych; słabe — jeszcze w stadium ope
racji konkretnych. Chciałyśmy mieć normalnie rozwijające 
sie dzieci, osiągające stadium operacji formalnych około 
11-12 roku życia. W badaniu wzięła też udział grupa dzieci 
14-letnich. Chodziło o porównanie, jak w tej samej sytuacji 
zachowują się dzieci znajdujące się już z pewnością w sta
dium operacji formalnych.
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5. Metoda badawcza i narzędzia analizy
Zastosowana przez nas metoda opiera się na badaniach 

klinicznych kilkunastu uczniów z klas IV, V, VI i VIII pra
cujących w grupach po dwoje lub czworo. V każdej grupie
wiekowej sesja badawcza składała się z dwóch części. W 
pierwszej dwóch “Eksperymentatorów” (autorki niniejszego 
artykułu) pracowało z dwójka dzieci. Praca ta zawierała
elementy wywiadu oraz negocjacji znaczenia terminów i 
rozwiązań zadań dotyczących równoliczności zbiorów
skończonych i nieskończonych. V drugiej części ta sama para 
dzieci miała za zadanie przeprowadzić podobne badanie z 
druga para dzieci. V tej części Eksperymentatorzy wystę
powali w roli obserwatorów. Obserwacja ta miała na celu 
bardziej rzetelna ocenę rezultatów negocjacji przeprowadzo
nych z pierwsza para: do jakiego stopnia dzieci te zaakcep
towały proponowane znaczenia i jak zrozumiały sugestie roz
wiązań.

Na przykład, spośród czworga dzieci z klasy IV, które 
jedna z nas, M.V. , wybrała do badania i które się na to 
zgodziły, Agnieszka i Mikołaj stanowili "pierwsza parę”, a 
Kasia i Tomek — "druga parę”. Badanie odbywało się w domu 
M.V.. W pierwszej części badania Agnieszka i Mikołaj przeby
wali w pokoju A z Eksperymentatorami. Kasia i Tomek czekali 
w pokoju B bawiac się jakaś gra« Pierwsza część badania 
trwała około 30 minut.
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Rozmawiając z dziećmi badanie nazwałyśmy "eksperymen
tem” ("badanie” kojarzy sie dzieciom z badaniami lekarskimi, 
na ogól mało przyjemnymi). Określenie zadania dla Agnieszki 
i Mikołaja było następujące: "Najpierw my przeprowadzimy
pewien eksperyment z wami, a potem wy przeprowadzicie taki 
sam eksperyment z Kasia i Tomkiem. Eksperyment bedzie pole
gał na tym, że my będziemy wam zadawać pewne pytania, a wy 
będziecie sie starali na nie odpowiedzieć zgodnie z tym, co 
wiecie i o czym jesteście przekonani”.

a

Obserwacja

W części drugiej, do pokoju A weszli Kasia i Tomek. 
Agnieszka i Mikołaj zajęli miejsce M.V., zaś Kasia i Tomek 
poprzednie miejsca Agnieszki i Mikołaja. Eksperymentatorzy 
usunęli sie na drugi plan. Wszystkie rozmowy zostały nagrane 
na magnetofon, następnie odkodowane i, w postaci maszynopi
su, stanowią protokół badania.

Opracowanie wyników badania składa sie z dwóch części. 
Pierwsza - to "analiza a priori”, czyli opis, dla każdego 
kroku badania, jego celów i zadań oraz oczekiwań Eksperymen
tatorów co do możliwych zachowań uczniów i rozwoju ich kon
cepcji związanych z równolicznościa, nieskończonością, 
pojęciem odcinka, punktu.' Analiza a priori zawiera też pro
pozycje pewnej kategoryzacji tych zachowań i koncepcji, 
według której dokonywana jest "analiza a posteriori”, sta
nowiąca druga cześć opracowania. Analiza a posteriori za
wiera przedstawienie aktualnych reakcji dzieci na'postawione 
przed nimi zadaniaJ
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Dążąc do maksymalnej zwięzłości przedstawienia wyników 
badania i do koncentracji na sformułowanym we wstępie pro
blemie badawczym — nie zawarłyśmy w artykule "opisu prze
biegu badania”. Jedynie dla ułatwienia czytelnikowi 
wyobrażenia sobie tego przebiegu przytoczyłyśmy kilka frag
mentów protokołu (liczącego w sumie około 150 stron maszyno
pisu). Poza tym, cytaty autentycznych wypowiedzi uczniów 
zamieszczane sa wszędzie tam, gdzie sa niezbędne dla udoku
mentowania naszych hipotez co do charakteru koncepcji lub 
postaw uczniów wobec nieskończoności i matematyki.

W interpretacji zachowań uczniów bardzo przydatna 
okazała sie koncepcja rozwoju myślenia L.S. Wygotskiego, w 
szczególności zaś jego teoria etapów rozwoju pojęciowego 
(myślenie synkretyczne, kompleksowe, pojęciowe; 1989). 
Wygotski znacznie dokładniej zajmował sie rozwojem myślenia 
w wieku dorastania niż Piaget i dlatego jego teoria była dla 
nas bardziej interesującą.

Próbka uczniów biorących udział w eksperymencie nie 
jest statystycznie znaczaca; nie można wiec dokonywać, na 
podstawie przeprowadzonych badań, zbyt daleko idących 
uogólnień. Jednak szczegółowa analiza postaw dzieci, ich 
zachowań i koncepcji daje głęboki wgląd w możliwości i trud
ności poznawcze w tym przedziale wieku i pozwala postawić 
pewne hipotezy na temat ich źródeł.

A oto pytania, które były podstawa wywiadu z dziećmi w 
pierwszej części badania (część badania zwiazana z jednym 
pytaniem będziemy nazywały "krokiem”).

Krok 1. Pytanie: V jaki sposób można sprawdzić, czy w dwóch 
zbiorach jest tyle samo elementów?

Dzieciom podaje sie zbiory żetonów w dwóch kolorach, o 
coraz większej liczbie elementów; przy bardzo dużej liczbie 
elementów (np. po 30 każdego koloru) przeliczanie przestaje
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być opłacalne i jest nadzieja, że dzieci wpadną na pomysł 
łączenia żetonów w pary (cf. Brousseau, 1977). Wtedy Ekspe
rymentatorzy mają zasugerować definicje: w dwóch zbiorach
jest tyle samo elementów, jeśli te elementy można połączyć w 
pary, tzn. jeśli każdemu elementowi z pierwszego zbioru od
powiada jeden element z drugiego i każdemu elementowi z dru
giego zbioru odpowiada jeden element z pierwszego zbioru. 
Krok 2. Dzieciom przedstawia sie rysunek: i zadaje

pytanie: czy zgodzicie sie ze mną, że jeśli dwa
odcinki są tej samej długości, to mają po tyle samo 
punktów?

Krok 3. Rysunek: i pytanie: czy w tych dwóch
liniach jest po tyle samo punktów?

Krok 4. Rysunek: i pytanie jak w kroku 3.

Krok 5. Rysunek: i pytanie jak w kroku 3.

Krok 6. Pytanie: czy liczb naturalnych jest tyle samo, co
liczb parzystych?

Krok 7 . Pytanie: co to dla was jest nieskończoność?

Na osnowie przeprowadzonego badania powstała praca 
magisterska jednej z autorek (Viwegier, 1989).

II. ANALIZA A PRIORI

W tym rozdziale przedstawimy, dla każdego kroku ekspe
rymentu, jego cele, zadania oraz nasze oczekiwania co do 
możliwych typów zachowań dzieci i rozwoju ich koncepcji.

Celem kroku 1 jest naprowadzenie uczniów na , idee 
porównywania liczebności zbiorów przez “łączenie ich ele
mentów w pary” oraz .sformułowanie ~,def inicj i, równol iczności 
w tych terminach.
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Określenie to, w chwili formułowania przez dzieci lub 
Eksperymentatorów może być przez dzieci rozumiane jako 
twierdzenie: jeśli [warunek odpowiadający w jeżyku dzieci
wzajemnie jednoznacznej odpowiedniości miedzy elementami 
zbiorów A i B], to zbiory mają tyle samo elementów. "Tyle 
samo" jest rozumiane w sensie jeżyka potocznego; w 
kontekście badania - skończone zbiory żetonów - termin ten 
znaczy: taka sama liczba elementów w zbiorach A i B. Do
jakiego stopnia dzieci będą skłonne przyjąć to twierdzenie 
jako definicje "tyle samo” i oderwać sie od znaczenia poto
cznego - okaże sie dopiero w dalszych krokach badania, gdy 
porównywane będą zbiory nieskończone.

V kontekście kroku 1 (małe skończone zbiory) 
odróżnienie pojęcia "tyle samo” od "równej liczby elementów” 
jest trudne. Ponadto, badanie, czy w dwóch zbiorach jest 
"tyle samo" elementów jest aktualnie fizycznie wykonalne. 
Kontekst ten sprzyja wiec rozwijaniu koncepcji pojęcia 
równoliczności opartej na. potocznym rozumieniu "tyle samo” 
oraz "konstruktywistycznej", przyjmującej nową definicje, 
ale żądającej, aby połączenie w pary było aktualnie 
wykonalne.

V kroku 2 sformułowanie pytania wyraża gotowość Ekspe
rymentatorów do negocjacji i ma sugerować, że nie chodzi o 
stwierdzenie jakiejś absolutnej prawdy, lecz o twierdzenie 
pewnej teorii: "czy zgodzicie sie ze mną, że jeśli dwa od
cinki są równej długości tomają tyle samo elementów?”.

Uzyskanie tej zgody jest niezbędne dla dalszego ciągu 
badania. Jeśli bowiem dzieci nie zgodzą sie na powyższe 
twierdzenie, to tym bardziej nie zaakceptują analogicznego 
twierdzenia dla odcinków różnej długości. Brak akceptacji 
proponowanego twierdzenia znaczy również, że definicja 
"tyle samo” nie zostaje przez dzieci rozszerzona na zbiory 
nieskończone (nie znaczy to jednak, że jeśli uczeń zaakcep
tował twierdzenie, - to rozszerzył definicje na zbiory
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nieskończone). Rozpatrywanie dalszych przykładów zbiorów 
nieskończonych traci wiec sens. Badanie należałoby w tym 
przypadku zakończyć na drugim kroku i dokonać analizy zebra
nego materiału ze względu na możliwe źródła pojęciowe (trud
ności, przeszkody) takiej postawy dzieci.

Szanse na to, że dzieci zgodzą sie na proponowane 
twierdzenie, oceniamy jednak jako dość duże. Ma to bowiem, 
by zaakceptować proponowane twierdzenie:
- nie trzeba zmieniać swojej koncepcji nieskończoności;
- nie trzeba pojmować nieskończoności w sposób bardziej 
wyrafinowany niż "duża liczba";
- nie trzeba nawet pojmować odcinka jako zbioru punktów;
- nie trzeba pojmować'odcinka jako zbioru gęstego.

Ma przykład, jeśli dziecko rozumie termin "tyle samo" 
w sensie potocznym, to może zgodzić sie na proponowane 
twierdzenie zarówno wtedy, gdy traktuje odcinek jako pewna 
wielkość ciągłą, jak i wtedy, gdy rozumie go jako zbiór 
(skończony lub nieskończony) punktów. Jeśli odcinki sa 
równej długości, to zawierają tyle samo "substancji”, jedno
stek miary, sa "równe" pod wieloma względami - zatem rozu
miany potocznie termin "tyle samo" może być do nich zasto
sowany. Dziecko może rozumować też tak: w jednym odcinku
jest nieskończona liczba punktów, w drugim też, 
nieskończoność równa sie nieskończoność, wiec jest tyle 
samo.

Jeśli zaś "tyle samo” jest traktowane jako zdefiniowa
ne przez kryterium łączenia w pary, to także nie powinno 
być trudności w zaakceptowaniu twierdzenia, gdyż ze względu 
na specjalnie dobrana pozycję odcinków na rysunku, sposób 
łączenia w pary sam się narzuca. Kłopoty mogą tu sprawić 
"konstruktywiści” pojmujący odcinek jako nieskończony zbiór
punktów. Wtedy test łączenia w pary  ̂jest niewykonalny ir:’.mogą oni twierdzić, że problem jest nierozstrzygalny.

V krokach 3-6 można oczekiwać przynajmniej czterech 
rodzajów odpowiedzi: TAK, NIE, NIE H02NA POWIEDZIEĆ,' TO
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ZALEŻY (od różnych faktów i konwencji). Argumenty dzieci 
uzasadniające odpowiedź beda prawdopodobnie zależne od kon
cepcji równoliczności, punktu i odcinka, nieskończoności, 
uporządkowania punktów w odcinku.

Pytania zostały ułożone tak, aby każde następne sta
wiało badanych wobec nowej trudności pojęciowej. Pokonanie 
tej trudności i akceptacja równoliczności danych zbiorów 
mogą wymagać zmiany koncepcji przynajmniej jednego z wyżej 
wymienionych pojęć. Ale, oczywiście, dzieci mogą sięgać do 
rozmaitych strategii, aby trudność obejść: akceptować
równoliczność, zachowując jednocześnie dawne koncepcje. 
Dzieci mogą też pozostawać nieświadome trudności. Sposoby 
obchodzenia trudności oraz świadomość lub nieświadomość 
trudności mogą być w istocie cechami odróżniającymi myślenie 
"konkretne” od myślenia "formalnego” (w sensie Piageta).

A oto eksperyment myślowy, który stanowił podstawę 
naszego doboru pytań i ich kolejności w krokach 2-6.

Przypuśćmy, że uczeń przyjął twierdzenie proponowane 
mu w kroku 2 jako oczywiste w świetle jego koncepcji odcinka 
(np. odcinek to wielkość ciągłą) i równoliczności (potoczne 
rozumienie "tyle samo"). Jasne, że dwa równe odcinki maja 
tyle samo punktów (= substancji). Jednak argument "równej 
ilości substancji" nie może być użyty w kroku 3 ( ).
Górna linia jest dłuższa od dolnej. Trzeba wiec odwołać sie 
do definicji "tyle samo” w terminach "łączenia w pary”. Ale 
można zachować koncepcje odcinka jako wielkości ciągłej; w 
pary łączy sie odpowiadające sobie małe odcinki—jednostki, 
na które dzieli sie linie:

V dalszym ciągu kwestie nieskończoności i uporządkowania 
mogą nie być podnoszone. 263



V kroku 4 sposób łączenia w pary nie narzuca sie już 
tak łatwo. Próby znalezienia takiego sposobu prowadza do 
wątpliwości, czy na pewno nie pozostaną jakieś punkty "bez 
pary”. Negocjowanie równoliczności tych dwóch odcinków wyma
gać bedzie prawdopodobnie poruszenia kwestii uporządkowania 
punktów w odcinku, wielkości punktu, nieskończonej podziel
ności i, przede wszystkim, ustalenia rozumienia odcinka jako 
zbioru punktów.

V kroku 5 ( (o) ) porządny dowód równoliczności wyma
gałby wzięcia pod uwagę ciągłości uporządkowania punktów; 
intuicyjnie jednak wystarcza gęstość. Postanowiono, że pro
blem ciągłości nie bedzie podnoszony przez Eksperymentato
rów, jeśli już problemy z gęstością okaża sie zbyt wielkie.

Jeśli badanemu dziecku uda sie przejść przez pytania 
2-5 bez natknięcia sie na problem nieskończoności, to bedzie 
ono musiało stawić mu czoła w kroku 6 (N i 2N). Tu, 
równoliczność zbioru ze swoim podzbiorem właściwym jest 
rozważana w sposób jawny. Cecha ta jest istotna w 
odróżnianiu zbiorów nieskończonych od zbiorów skończonych, i 
Dedekind (1888) zaproponował oparcie na niej definicji nie
skończoności: "[system] S nazywa sie nieskończony jeśli ist
nieje cześć właściwa S, w która S da sie dokładnie (podob
nie) odwzorować. W takiej właśnie postaci we wrześniu 1882 
r. przedstawiłem definicje nieskończoności, która stanowi 
jadro całych moich badań, panu Cantorowi, a już wiele lat 
wcześniej panom Schwarzowi i Weberowi. Wszystkie znane mi 
próby odróżnienia tego, co skończone, od tego, co 
nieskończone, wydaja mi sie tak nieudane, że pozwolę sobie 
na zaniechanie ich krytyki”.

Oczekuje sie silnie negatywnej reakcji na postawione 
pytanie. Stwierdzenie równoliczności liczb naturalnych i 
parzystych bedzie dla dzieci paradoksalne tym bardziej, im 
bardziej dadza sie wcześniej przekonać do koncepcji "tyle 
samo” opartej na łączeniu w pary. Wtedy bowiem trudno im
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będzie coś zarzucić rozumowaniu prowadzącemu do tego stwier
dzenia; jedynym wyjściem z paradoksu bedzie rewizja własnej 
koncepcji nieskończoności.

Zadaniem Eksperymentatorów jest wynegocjowanie tej 
rewizji i doprowadzenie do równowagi w koncepcjach dzieci 
tak, aby były one w stanie podjąć badanie z druga para.

Celem kroku 7 ( co to dla was jest nieskończoność?)
jest odprężenie dzieci przed druga częścią badania przez 
pozwolenie ich wyobraźni bujać przez chwile swobodnie: tu 
już nie musza trzymać sie żadnych definicji.

III. AMALIZA A POSTERIORI

V tym rozdziale przedstawimy zachowanie dzieci w cza
sie badania, ich odpowiedzi, argumenty. Określimy też, jakie 
problemy stanowiły przedmiot negocjacji w poszczególnych 
grupach w kolejnych krokach badania. Szczególna uwagę 
zwrócimy na różnice miedzy grupami wiekowymi. Różnice te 
będziemy próbowały wyjaśnić odwołując sie głównie do teorii 
rozwoju myślenia L.S. Wygotskiego.

1. Zachowanie dzieci w pierwszym kroku badania
1.1 Opis różnic w zachowaniu

Poniżej przytaczamy początkowe fragmenty protokołów pierw
szych części badania w klasach IV i VIII dla lepszego wyob
rażenia ich przebiegu.
Klasa IV.
(1) M.V.: "Wiecie, co to jest? To sa pionki. Mamy dwa zbiory 

takich pionków, widać?”
(2) Mikołaj: ”2ółte i zielone.”
(3) M.V. : "Teraz mamy taki problem: w jaki sposób można

sprawdzić, czy w dwóch takich zbiorach jest tyle samo 
pionków?”

(4) Agnieszka: "Policzyć.”
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(5) M.V.: "No, a w takim przypadku?”
(6) Mikołaj: "Popatrzeć.”
(7) Agnieszka: "Raz, raz, dwa i trzy.”
(8) M.V.: "No, a jak będzie ich, na przykład, tyle?”
(9) Mikołaj: ”Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, 

cztery, pięć.”
(10) A.S.: "Wystarczy popatrzeć?”
(11) Agni eszka: "Wystarczy.”
(12) Mikołaj: "Raczej wystarczy.”
(13) M.V.: "Jak jest ich pięć, to wystarczy. Mo dobrze, a 

t eraz?”
(14) Agnieszka: "Tu jest dziesięć.”
(15) M.V.: "A jak to zrobisz?"
(16) Agnieszka: "Liczę.”
(17) Mikołaj: "Tu jest dziesięć.”
(18) Agnieszka: ”1 tutaj też dziesięć.”
(19) M.V.: "Czyli jest ...”
(20) Agnieszka: "Równo."
(21) M.V.: ”Po tyle samo. Tutaj tyle samo elementów i tutaj, 

zgadza sie? Mo dobrze, a może jakiś inny sposób ... 
ktoś, kto nie umie liczyć ..."

(22) Agnieszka: "Ktoś, kto nie umie liczyć? To sobie bierze 
jeden i tak sobie w pary ładne kładzie, w pary, hop, 
hop, hop.”

(23) A.S.: "Bałagan."
(24) Agnieszka: "Mo tak, bałagan, ale cóż zrobić, jak ktoś 

nie umie liczyć. O! I wychodzi, że równo."
Klasa VIII.
(1) M.V.: "Pierwsze pytanie, mamy dwa zbiory, zbiór żółtych 

klocków i zbiór zielonych klocków. Jak sprawdzić czy w 
obu zbiorach jest tyle samo elementów?”

(2) Marta: "Połączyć takimi liniami, przyporządkować jednemu 
klockowi zielonemu jeden żółty i jeśli zostanie jeden 
bez pary, to znaczy, że jest wiecej w jednym zbiorze."
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Przystępujemy następnie do analizy zachowania badanych 
dzieci.

Czas: Grupy wiekowe różniły sie znacznie czasem potrzebnym 
do tego, by wpaść na pomysł łączenia w pary. V grupie 10- 
latków pomysł ten pojawia sie w 22. wypowiedzi protokołu, u 
11-latków - w 8. , u 12-latków - w 4., u 14-latków - w 2. 
ósmoklasiści (14 lat) wyrazili idee łączenia w pary natych
miast po usłyszeniu pytania w kroku 1 (patrz wyżej).
Manipulacja: W klasach IV i V (10 i 11 lat) wszystkie dzieci 
bawiły sie pionkami, dotykały ich, rzeczywiście układały w 
pary. W klasie VI robiły to wszystkie poza Klara. V klasie 
VIII nikt nie czynił gestu układania w pary podczas mówienia 
o tym.
Werbalizacja: Werbalizacja warunku wzajemnie jednoznacznej
odpowiedniości nie była pełna w klasach IV-VI: nie byłaby
zrozumiała bez gestu łączenia w pary, np. "jeden tu, jeden 
tu (Tomek, IV)”. V klasie VIII werbalizacja Marty jest już 
dość wypracowana. Marta czyni aluzje do graficznych repre
zentacji używanych, na przykład, przy definiowaniu pojęcia 
funkcji ("połączyć takimi liniami, przyporządkować”, patrz 
fragment protokołu wyżej). Jej sformułowanie ma już forme 
implikacj i.
Wyczucie "naukowości" terminu: Termin "tyle samo”, wprowa
dzony w pierwszym pytaniu kroku pierwszego, nie jest 
początkowo traktowany przez dzieci 10-12-letnie jako 
obowiązujący. Jest to dla nich wyrażenie potoczne, które 
można zastąpić innym, synonimicznym. V klasie IV dzieci 
mówią czasami tak, jakby porównywały pojedyncze pionki, a 
nie całe ich zbiory: "Tu już sa równe te pionki (Agnieszka, 
IV)”. W klasach starszych zjawisko to już nie występuję, ale 
w klasie V termin "tyle samo” jest stosowany wymiennie z 
"jest ich taka sama ilość (Marcin)”, zaś w klasie VI Klara 
woli mówić, że pionków jest "po równo”. V klasie VIII Marta 
już po pierwszym pytaniu zdaje sobie sprawę ze specjalnej

267



roli wyrażenia "tyle samo", a Jacek (VIII) daje wyraz 
odróżnianiu przez siebie pojęć liczby i “tyle samo”: "Zależy 
jakie jest pytanie, czy tyle samo elementów, czy ile jest 
elementów w danych zbiorach".

1.2 Określanie znaczenia terminu "tyle samo"
W klasach IV-VI, po odkryciu przez dzieci metody
porównywania zbiorów przez łączenie ich elementów w pary, 
zadawano im pytanie: "Spróbujcie teraz określić, co to zna
czy, że w dwóch zbiorach jest tyle samo elementów". V kla
sach tych sformułowania definicji trzeba było domagać sie 
explicite. V klasie V111 pojawiło sie ono spontanicznie. 
Jednak w żadnej z klas warunek wzajemnie jednoznacznej 
odpowiedniości nie był formułowany dość precyzyjnie: można 
go było interpretować jako istnienie włożenia. Eksperymenta
torzy negocjowali sformułowanie bardziej precyzyjne, co 
zabierało dość dużo czasu (także w klasie VIII).

To, co dzieci formułowały, było przez jednych trakto
wane jako "twierdzenie” (łączenie w pary jest równoważnym 
liczeniu testem na sprawdzenie, czy jest tyle samo 
elementów; "tyle samo” rozumie się w sensie potocznym), 
przez innych jako definicja. Dzieci z klas IV-VI formułowały 
raczej twierdzenie, ósmoklasiści - definicje. Agnieszka z 
klasy IV także sformułowała definicje, ale brzmiała ona 
raczej jako definicja liczby, a nie - relacji "tyle samo". 
Większość sformułowań zakładała implicite, by procedura 
łączenia w pary była rzeczywiście wykonalna (sformułowania 
"konstruktywistyczne"). Sformułowania te charakteryzuje sie 
odwoływaniem sie do czynności potrzebnych przy sprawdzaniu, 
czy jest tyle samo elementów, np. do układania w pary. Tylko 
określenia Agnieszki (IV) oraz Marcina i Patryka (V) 
wydawały sie wolne od tego warunku.

Poniżej cytujemy określenia dzieci bedace odpowie
dziami na pytanie o definicje "tyle samo";
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"Twierdzenia" konstruktywistyczne (odwołujące' sie do 
czynności):
Mikołaj, .IV: "Układając w pary można stwierdzić, czy czegoś 
tam jest tyle samo albo go nie ma."
Krzysztof, VI: "Tak, tak [układa w pary], jeśli wszystkie 
sie nakryją, to znaczy, że jest po tyle samo."
Krzysztof, VI: IK.V. zaczyna formułować definicje i sugeru
je, by Krzysztof ja skończył: V dwóch zbiorach jest tyle 
samo elementów ...] "i można to sprawdzić na przykład 
układając parami ... i jeszcze trzeba zbadać, ile jest w 
ogóle tych elementów."
Klara, VI: "V dwóch zbiorach jest tyle samo elementów i
można to obliczyć układając parami.®

"Twierdzenia* nie-konstruktywistyczne (nie odwołujące się do 
czynności):
Marcin, V: "Jeśli każdy punkt z jednego zbioru ma odpowied
nik w drugim ... no ... i jest ich taka sama ilość."
Patryk, V: "Kiedy dwa zbiory się tacza w pary."

"Definicje” konstruktywistyczne:
Marta, VIII: "Połączyć takimi liniami, przyporządkować jed
nemu klockowi zielonemu jeden żółty i jeśli zostanie jeden 
bez pary, to znaczy, że jest więcej w jednym zbiorze (...) 
Kiedy każdemu elementowi ze zbioru pierwszego jest 
przyporządkowany jeden? element ze zbioru drugiego (...) 
jeden i tylko jeden."

"Definicja" nie-konstruktywistyczna:
Agnieszka, IV: "To znaczy, że jeśli mamy w jednym zbiorze
dwa jabłka, a w drugim zbiorze też dwa jabłka, ale na 
przykład tu sa czerwone, a tu zielone, to znaczy, że możemy 
zjeść tyle samo ile w pierwszym i w drugim ... znaczy tyle 
samo w pierwszym zbiorze ile w drugim."

To, co Agnieszka próbuje dość nieporadnie przekazać,
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to abstrahowanie od 
porównywanych zbiorów, 
porządku. Mamy tu wiec 
lizacja pojęcia liczby

jakości (tu: koloru) elementów 
Implicite, abstrahuje także od ich 
w istocie do czynienia z konceptua- 
kardynalnej w przypadku skończonym.

1.3 Podsumowanie
W kroku pierwszym dały sie zauważyć znaczne różnice między 
dziećmi z klas IV-VI, a ósmoklasistami. Dzieci z pierwszej 
grupy stale odczuwały potrzebę kontaktu z konkretnymi przed
miotami: ich podstawowa metoda sprawdzania, czy w dwóch 
zbiorach pionków jest tyle samo elementów, było przeliczanie 
przez dotykanie palcem. Ich werbalizacje były bardzo ubogie, 
ósmoklasiści natomiast formułowali określenia bardziej 
wypracowane, zawierające okres warunkowy, wykazywali większa 
świadomość specjalnej roli pewnych słów - terminów naukowych 
- których znaczenie sie definiuje i których nie można swo
bodnie zastępować synonimami.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy zachowania i mowy 
dzieci z klas IV-VI,można powiedzieć, używając terminologii 
Piageta, że znajdują sie one jeszcze w stadium operacji 
konkretnych. V terminologii L.S. Wygotskiego zaś można po
wiedzieć, że myślenie tych dzieci nie osiągnęło jeszcze 
poziomu pojęciowego (Wygotski, 1989, s. 194-5).

Zarówno Wygotski jak Piaget podkreślają pozasyste— 
mowość jako podstawowa ceche myślenia dzieci w wieku lat 
11-12. Oto cytat z Piageta przytoczony przez Wygotskiego (s. 
214, op.cit.): "Obserwacje dowodzą, że dziecko w swoim 
myśleniL wykazuje mało systematyczności, mało spójności, 
mało dedukcji, dziecko nie odczuwa potrzeby unikania sprze
czności, zestawia twierdzenia obok siebie zamiast je syste
matyzować, poprzestaje na syntetycznych schematach, zamiast 
trzymać sie analizy. Innymi słowy, myślenie dziecka bliższe 
jest splotowi tendencji wynikających jednocześnie z 
działania i marzycielstwa, niż myśleniu człowieka 
dorosłego, które jest świadome i systemowe". Wygotski wręcz
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traktuje systemowość pojęć i ich uświadamianie sobie jako 
synonimy, a obie te cechy uważa za charakteryzujące pojęcia 
naukowe (np. dziecko może spontanicznie poprawnie używać 
spójnika ’’bo” w zdaniach; wtedy to słowo ma dla niego status 
słowa z jeżyka potocznego; z chwilą zaś, gdy dziecko zaczyna 
posługiwać sie tym spójnikiem w sposób zamierzony, świadomy, 
jako znakiem związku przyczynowego, to “bo” nabiera statusu 
terminu naukowego). Koncepcje te wykorzystywać będziemy w 
dalszym ciągu analizy a posteriori badania.

2. Odpowiedzi i postawy dzieci wobec pytań 
w krokach 2-6 badania

Pytania w krokach 3—6 były postaci: czy dane dwa zbio
ry mają tyle samo elementów? W kroku 2 dodawano: ”czy zgo
dzicie sie ze mną, że . . . ” .

2.1 Fragmenty protokołów
W tej części artykułu przytaczamy trzy fragmenty protokołu 
badania dla przybliżenia Czytelnikowi jego przebiegu, zacho
wań dzieci i roli interwencji Eksperymentatorów.
Krok 2. Klasa IV. Cześć pierwsza.
(82) M.V.: “Czy zgodzicie sie ze mną, że jeżeli dwa odcinki 

są równe, to mają tyle samo punktów?”
(83) Agnieszka: “A ja sie nie zgadzam ... znaczy sie ... no 

zaraz ...”
(84) M.V.: “Pomyślcie, nie spieszcie sie."
(85) Agnieszka: “Mo jeżeli są równe, tak?”
(86) A.S.: “Równej długości.”
(87) Agnieszka: “Mie, bo mogą być grubsze i cieńsze.”
(88) Mikołaj: ”No, ale na jednej linii może być tych punktów 

tak samo wiecej i mniej.”
( . . .  )
(96) A.S.: ”A jeśli ktoś ma taki rozkłapciany flamaster, a 

drugi ma cienki i pani im każe narysować odcinki takiej 
samej długości. Jeden narysuje taki gruby, a drugi nary-
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suje cienki, to czy oni narysowali taki sam odcinek?”
(97) Agnieszka: "Nie.”
(.'..)
(110) A.S.: ”Ale umówmy sie, że te dwa odcinki sa narysowane 

taka sama kreska”
(111) Mikołaj: "Czyli sa równe.”
(112) M.V.: ”No dobrze, ale jak to pokazać, jak mnie o tym 

przekonać, czy później Kasię i Tomka? Wykorzystajcie 
to, co zrobiliśmy przed chwila, jak sprawdzaliśmy, czy 
jest tyle samo pionków.”

(113) Agnieszka: ”V pary.”
(114) Mikołaj: "Tworzyliśmy pary.”
( . .  . )
(119) Agnieszka: "Nie, źle, to sie nie tworzy w pary.

To można zrobić tak, po centymetrze długości takie
n

(120) Mikołaj: ”... punkty.”
(211) [tu jest błąd w numeracji wypowiedzi) M.V.: "Co ty tam 

robisz, Mikołaj7”
(212) Mikołaj: ”Po prostu kreskami zaznaczam te odcinki, te

punkty.” [rysuje: •“*— ** )
(213) Agnieszka: "Zmierzyć linijka i bedzie prosto.”
(214) A.S.: ”Czy linijka można zmierzyć, ile jest punktów?”
(215) Agnieszka: ”To zależy, jakie sa punkty.”
(216) A.S. ”One w ogóle nie maja wymiaru. Punkt może być tak 

mały, jak tylko chcesz.”
(217) Mikołaj: ”A może być tak samo tak duży, jak tylko

chcesz.”
(218) A.S.: ”To jest w głowie, ten punkt.”
(219) Agnieszka: "Czyli dla nas ten punkt jest taki i wtedy 

sa równe.”
( . . .  )
(222) M.V.: "Mikołaj, a ty?”
(223) Mikołaj: "Najpierw rysowałem kreski, a dopiero potem 

punktowałem. Tylko nie wiem, czy tych punktów jest
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dwa, trzytyle samo, bo ich nie liczyłem. Raz, 
cztery ...” [rysuje: ]

(224) Agnieszka: ”Zle!”
(225) A.S.: ”A czy nie można wiecej tych punktów narysować?”
(226) Dzieci: ”Można.”
(227) A.S. : ”Czy ty uważasz, że na tym odcinku jest tych

punktów raz, dwa, trzy ... dwanaście? A na tym?”
(228) Agnieszka: ”A to ja już wiem! Na każdym odcinku jest 

tyle samo punktów!”
(229) A.S.: ”Dlaczego?”
(230) Agnieszka: ”Tak mi się wydaje, w każdym»bgdż razie, że 

punkty to sa to i to.”
(231) A.S.: “Końce, tak?”
(232) Agnieszka: “Końce, inaczej mówiąc.”
(233) M.V.: ”A to, co to jest?” [wskazuje na kreskę między

końcami 3.
(234) Agnieszka: ”A to, to, powiedzmy, nie ma.”
(235) A.S.: ”A z czego zrobiony jest odcinek?”
(236) Agnieszka: ”Z linii, to jest linia przeprowadzona

przez dwa punkty.”
(237) A.S.: ”A z czego składa się ta linia?”
(238) Mikołaj: “Linia? Z punktów.”
(239) Agnieszka: ”Nie ... linia?”
(240) Mikołaj: ”Z czego się składa linia?”
(241) Agnieszka: "Linia? Bo ja wiem ... z małych ... nie ... 

z punktów ... albo nie ... z małych odcinków.”
(242) Mikołaj: "Linia prosta z czego się składa? 'Zaraz ... z 

punktów.”
(243) Agnieszka: "Wychodzi, że z punktów.”
(244) Mikołaj : "Ale . . . ”
(245) Agnieszka: "Może z odcinków, nie wiem”
(246) A.S.: ”A jakiej wielkości te odcinki musiałyby być?”
(247) Mikołaj: ”No różne, najróżniejsze.”
(248) A.S.: “Tak nie można. Jeżeli jeden by uważał, że z

odcinków takich, a drugi, że z takich? Trzeba się
273



umówić. Wszyscy mówimy o odcinkach, wszyscy mówimy o 
punktach, dobrze byłoby, żebyśmy mówili o tym samym. Mo 
to jak się umówić? Powiedzmy, że punkt jest taki. Zgo
dzisz sie ze mna, że punkt jest taki?”

1249) Mikołaj: ”No ... zgodzę sie.”
(250) Agnieszka: ”No chyba nie bardzo, bo to bedzie linia, a 

nie punkt.”
(251) A.S.: ”No to jaki musi być punkt?”
(252) Agnieszka: "Punkt musi być mały, taka mała kropeczka.” 
( . . . )
(255) Agnieszka: ”No i to jest punkt.” (...)
(258) A.S.: [bierze cieńszy ołówek] ”Ale za pomocą tego,' to 

ja w tym punkcie narysuje kreske.”
(259) Mikołaj: ”To jest bardzo skomplikowane to zadanie.”
( . . . )
(269) Agnieszka: "Odcinek jest zrobiony z punktów, znaczy

.». ma punkty, bo można tak robić takimi małymi punkci
kami.” [rysuje: ,______ 1

(270) Mikołaj: ”1 sie zrobi odcinek.”
(271) Agnieszka: "Tylko to trzeba równo.”
( . . . )
(276) M.V.: "No to, jak już to wiemy, to przechodzimy do

zadania; popatrzcie na te kartki. Do jakiego wniosku 
doszliśmy?”

(277) Dzieci: ”2e odcinek sie składa z punktów.”
(278) M.V.: "To teraz, co? Jak to było z tym łączeniem w

pary?”
(279) Mikołaj: "Czyli, że dwa takie odcinki ...”
(280) Dzieci: ”... maja tyle samo punktów.”
(281) M.V.: "Jak to możemy pokazać?”
(282) Mikołaj: "Punktując.”
( .  . . )
(284) Agnieszka: "Jak to możemy pokazać? Zaraz ...” (...)
(286) Agnieszka: "To może tak w pary.”
(287) Mikołaj: "Tak kreskować.”
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*288) Agnieszka: "Tak kreskować, o, jak wyjdzie nam, że tyle 
samo jest kresek, to dobrze ... A nie może ich wyjść 
inaczej, chyba raczej ..."

Krok 2. Klasa IV. Cześć druga.
(626) Mikołaj: "Ho to może teraz ja sie w to pobawię. Czy na 

tych dwóch liniach równoległych ' jest tyle samo 
punktów?”

(627) Agnieszka: "Ho i widzisz, żle powiedziałeś. Trzeba
było sie najpierw zapytać, co to sa za linie."

(628) Mikołaj: "Nie bede żywcem papugował."
(...)
(631) Agnieszka: "Czy tyle samo punktów jest, jak uważacie?"
(632) Tomek: "Mi sie wydaje, że tyle samo.”
(633) Agnieszka: "A po czym to poznałeś?”
(634) Tomek: "No bo sa równe.®
(635) Agnieszka: "No to co, że sa równe?”
(636) Mikołaj: "Ja tu mogę postawić 5 punktów, a tu 10."
(637) Agnieszka: "Czy on tak może zrobić, pomyśl.”
(638) Tomek: "Raczej nie."
(639) Agnieszka: "A dlaczego nie?”
(640) Tomek: "Nie wiem, on może nawet 100 tu postawić."
(641) Agnieszka: "No, ale pomyślcie, jak tam robiliście.”
( . . . )
(643) Tomek: "Jeden tu, jeden tu.” [rysuje: ** ]
( . . . ) “

(651) Agnieszka: "A ty, Kasiu, zgadzasz sie z tym, co on 
zrobił?"

(652) Kasia: "No, na przykład, mogę tu użyć linijki?**
(653) M.V.: "Możesz.”
(654) Agnieszka: "Ale czy zgadzasz sie, że tak mogą ...

ogóle, co to jest punkt? Jak myślisz, czy to jest
punkt? Ty też, Tomek, myśl.”

(655) Kasia: "To sa części tych linii.”
( . .  .  )
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(659) Mikołaj: "Czyli, źe to się składa z ...”
(660) Tomek: ”... punktów.”
(661) Kasia: ”... punktów.”
(662) Agnieszka: ”Ale czy jest ich tyle samo?”
(663) Tomek: ”Jest tyle samo.”
(664) Kasia: ”Tyle samo.”
(665) Agnieszka: ”Ale po czym to poznałaś?”
[Powrót do dyskusji nad tym, co to jest punkt.]
(690) Kasia: ”A wiesz, dlaczego ja sadze, że jest tyle samo 

punktów? Bo one sa równe. To jeżeli tu jest tyle 
punktów, to tyle samo punktów musi być tu jak i tu.” 

[Dyskusja nad zadaniem kroku 2 ciągnie sie jeszcze do numeru 
711 protokołu i trwałaby dalej, gdyby nie interwencja Ekspe
rymentatorów, którzy proponują przejście do następnego zada
nia. Agnieszka ciągle wracała do dyskusji nad pojęciem punk
tu, uwaźajac, źe Kasia nie dostarcza zadowalających argumen
tów. Nie była zadowolona nawet wówczas, gdy Kasia zaczęła 
malować pionowe kreski łączące oba odcinki: 1111 . ]

Krok 2. Klasa VIII. Część pierwsza.
(26) M.V.: ”Czy dwa odcinki, jeżeli sa równej długości, to 

maja tyle samo punktów?”
(27) Jacek: ”Tych punktów jest nieskończenie wiele, to trud

no powiedzieć.”
(28) Marta: "Trudno sprawdzić.”
(29) Jacek: ”Ale jeżeli sa równe, to tak powinno być.”
(30) M.V.: ”Ja się nie spytałam, ile jest tych punktów, ale 

czy na każdym odcinku jest po tyle samo elementów?”
(31) Marta: ”No tak, tak, jeśli te elementy będą jednakowej 

ilości, te punkty, tzn. jeśli my sobie wytworzymy 
jakieś pojecie punktu.”

(32) Jacek: ”Ale chyba takiej wielkości jak punkt nie ist
nieje, takiego, bo można zaznaczyć.”

(33) A.S.: ”Tzn. punkt nie ma wielkości.”
(34) Jacek: ”Tzn. można oznaczyć, ale nie ma wielkości. To 

bardzo trudne.”
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(35) Marta: "Więc jeśli te punkty z tego odcinka będą takie 
same jak z tego, to powinno ich być tyle samo, jeśli te 
dwa odcinki sa równe.”

( . . . )
(37) M.V.: ”Ale Jacek powiedział. że punkt nie ma

wielkości.”
(38) Jacek: ”Tak.”
(39) Marta: ”Tak więc mówię, że to jest tylko teoretycznie, 

nie można tego sprawdzić.”
[Dyskusja toczy się jeszcze do numeru 73.]

2.2 Typy odpowiedzi
Można wyróżnić następujące typy odpowiedzi (w nawiasach 
umieściłyśmy skróty, których będziemy używać w dalszym 
ciągu):

1T3

[ o — o]

[RED)

[T , a]
[ZAL] 
tNRST]

[NRST, a] -

IM]
INV]

”Tak, jest tyle samo.”
dziecko nie mówi "Tak, jest tyle samo”, lecz 
pokazuje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość 
między elementami zbiorów i/lub mówi, że "można 
połączyć w pary”, "każdy ma odpowiednika”, itp. 
dziecko nie mówi "Tak, ...”, ale stwierdza, np., 
że zadanie jest analogiczne do poprzedniego 
(redukcj a);
"Tak, ale ...”
”To zależy ...”
"Nie można powiedzieć” - problem nierozstrzy
galny;
Problem jest nierozstrzygalny, ale może być 
rozwiązany przy pewnych dodatkowych założe
niach;
"Nie.”
"Nie wiem ”
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2.3 Zestawienie pierwszych i ostatnich odpowiedzi
V Tabeli l1) przedstawiono pierwsze i ostatnie odpowiedzi 
dzieci w kolejnych krokach 2-6. Dla pierwszej pary dzieci z 
każdej grupy wiekowej podane sa ostatnie odpowiedzi w 
części pierwszej badania. Tabela zawiera także, dla każdego 
dziecka, liczbę odpowiedzi "Tak” spośród odpowiedzi pierw
szych lub ostatnich oraz liczbę typów odpowiedzi, które 
wystąpiły w danej grupie wiekowej.

2.4 Opis postaw dzieci wobec pytań w krokach 2-6 
Przekonać ósmoklasistów do definicji "tyle samo” w terminach 
wzajemnie jednoznacznej odpowiedniości i do wniosków z niej 
wypływających było znacznie trudniej, niż dzieci, młodsze. 
Może to wynikać właśnie z systemowości ich myślenia, które 
nie znosi sprzeczności i paradoksów. Jest to cecha, która, 
według Wygotskiego (op.cit. s.214), charakteryzuje myślenie 
pojęciowe rozwijające sie u młodzieży u progu dojrzewania. 
0 trudnościach w przekonywaniu ósmoklasistów mogą świadczyć 
następujące fakty.

Odpowiedzi typu TAK było w klasie IV 26, w V - 15, w 
VI - 18 i tylko 5 w klasie VIII. Odpowiedzi zawierające 
zastrzeżenie (lT, a]; [NRST, a]) pojawiają sie dopiero w
klasie VI (3) i jest ich 5 w klasie VIII. Odpowiedzi te 
zawierają zwykle stwierdzenie paradoksu i świadczą o 
uświadomieniu istnienia trudności pojęciowych domagających 
sie rozwiązania.

V kroku 2 w klasie IV negocjacje były wprawdzie bardzo 
długie, ale ostateczne odpowiedzi sa typu TAK. Natomiast, 
żadna z ostatecznych odpowiedzi w klasie VIII nie jest tego 
typu. Sa to odpowiedzi wymijające. V istocie, negocjacje z 
Marta (VIII) zakończyły sie fiaskiem Eksperymentatorów. 
Uważała ona problem za NIEROZSTRZYGALNY i odpowiedź typu 
[ZALI była jedynym ustępstwem z jej strony. Badanie kontynu

li
Wszystkie tabele zebrano na końcu artykułu
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owano jednak ze względu na pozytywna odpowiedź Jacka. V 
klasie IV trudności były innego rodzaju. Dzieci miały pewne 
koncepcje punktu i odcinka, które wytworzyły sobie w czasie 
nauki szkolnej. Koncepcje te, bardzo konkretne (odcinek to 
kreska o pewnej grubości, punkt to kropka), “nie pasowały” 
do proponowanej sytuacji problemowej. Dzieci próbowały jakoś 
je dopasować i nie miały nic przeciwko ich zmianie, chętnie 
słuchały argumentów Eksperymentatorów i próbowały Je zrozu
mieć. Dzieci nie uważały swoich koncepcji za "prawdziwe” w 
jakimś sensie. Można natomiast mówić o takim poczuciu 
“prawdziwości” u Marty (VIII); Marta broniła swoich koncep
cji tak, jak sie broni tego, w co sie głęboko wierzy.

Podobne różnice miedzy postawami czwarto- i ósmokla
sistów widoczne były w kroku 3. Ma przykład, chociaż zarówno 
Agnieszka (IV) jak Marta (VIII) bardzo długo stawiały opór 
przeciw zaakceptowaniu równoliczności zbiorów punktów linii

ła racjonalnego uzasadnienia dla swojej negatywnej odpowie
dzi i bardzo krytycznie oceniała swoje kolejne próby: "teraz 
zastanówmy sie może ... tak, te punkty nie sa dobrze zrobio
ne ... ja już chyba wiem dlaczego ... nie, nie wiem ...”. 
Marta natomiast stale broniła swoich koncepcji. Odrzucała 
argumenty Eksperymentatorów, które uważała za arbitralne, 
"zależne od nas”, łapała za słówka, kłóciła sie wręcz. Osta
tecznie doszła do wniosku, że odpowiedź na postawione pyta
nie jest "kwestia umowy” i była rozgoryczona, zawiedziona. 
Sadziła, że celem naszym jest dojście do prawdy, a tu oka
zało sie, że chodzi o formalne, logiczne wyciąganie wniosków 
z założeń, które nie maja nic wspólnego z rzeczywistością.

Powyższych rozbieżności w zachowaniu nie należałoby 
interpretować w ten sposób, że Agnieszka nie Jest 
przywiązana do swoich koncepcji nieskończoności, a Marta - 
tak. Raczej jest tak, że u Agnieszki nieskończoność nie 
Stanowi jeszcze problemu, w jej argumentach nieskończoność 
w ogóle nie wchodzi w gre. Marta, przeciwnie, chce dopaso-

, to źródła tego oporu były inne. Agnieszka szuka-
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wać swoja odpowiedź do koncepcji odcinka zawierającego nies
kończona liczbę punktów.

Nieskończoność, nieskończona podzielność były już 
dyskutowane z dziećmi 11-12-letnimi, ale postawy tych dzieci 
były podobne raczej do postaw czwartoklasistów: były to
postawy otwarte na zmiany, pozytywne w stosunku do 
argumentów Eksperymentatorów. Na przykład, Krzysztof (VI) 
miał wielkie trudności z zaakceptowaniem równoliczności w 
kroku 4 ( ) , ale uświadamiał sobie, że główna tego
przyczyna jest jego zbyt jeszcze konkretna koncepcja punktu. 
Krzysztof bardzo starał się myśleć inaczej, niż to mu narzu
cała jego wyobraźnia, ale miał z tym spore trudności. Chcąc 
udowodnić, że w dolnym odcinku jest więcej punktów, Krzysz
tof odwołał się do analogii z rzędami żetonów w kroku 1: 
"powiedzmy, że tu jest ta linia zielonych pionków , a tu 
czerwonych”:

O O O O Û O O O O O Û O O O O O

Eksperymentator zwraca uwagę, że reprezentowanie punktu 
przez pionek majacy pewna wielkość jest nieadekwatne: 
"Ciągle myślisz o punktach jako o kropach”. Krzysztof odpo
wiada żywo: "Nie, słowo honoru, inaczej!”. Za chwilę jednak 
twierdzi, że połączenie punktów w pary jest możliwe "jeśli 
tte punkty] sa różnej wielkości”.

V kroku 6 (liczby naturalne i parzyste) negocjacje 
były równie długie we wszystkich grupach, ale zdecydowanie 
najcięższe w klasie VIII z Marta, a następnie, w części 
drugiej, z Piotrem. V klasie IV Eksperymentatorzy musieli 
tylko kilkakrotnie dobitnie powtórzyć argumentację na rzecz 
równoliczności liczb parzystych i naturalnych, przypominając 
definicję "tyle samo” i podkreślając własność nieograniczo— 
ności rozważanych zbiorów. Agnieszka dość łatwo przyjęła 
argumenty Eksperymentatorów i z dużym zrozumieniem posługi-
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wala się nimi w drugiej części badania negocjując równo- 
Liczność M i 2d z kolegami. V klasie VIII doszło do dyskusji 
na temat natury matematyki. Marta ostro przeciwstawiała sie 
argumentom* Eksperymentatorów i potrzebowała dużo czasu, by 
odkryć istotna lukę w swoim rozumowaniu (Marta brała pod 
uwagę tylko dowolnie duże podzbiory zbioru liczb natural
nych, nie zaś wszystkie liczby naturalne).

3. Argumenty dzieci w krokach 2-6 
3.1 Typologia argumentów

Można wyróżnić 3 główne typy argumentów: argumenty odnoszące 
sie do :
RÓWNOŚCI [=3, ŁĄCZENIA W PARY [o— ol, oraz argumenty opiera
jące sie na dedukcji z faktów udowodnionych (w mniemaniu 
dzieci) w poprzednich krokach [DED3.

Dalsza analiza prowadzi do następujących podtypów: 
[=DIM3 : argumenty odnoszące sie do równości WYMIARÓW;
[=NUM3 : argumenty odnoszące sie do równości LICZBY

elementów;
[o— o+] : argumenty, w których istnienie wzajemnie jed

noznacznej odpowiedniości miedzy zbiorami A i 
B JEST WYSTARCZAJĄCYM WARUNKIEM na to, by w 
zbiorze A było tyle samo elementów, co w 
zbiorze B;

(o— o—] : argumenty, w których istnienie wzajemnie jed
noznacznej odpowiedniości miedzy zbiorami A i 
B NIE MUSI ZNACZYĆ, że w zbiorze A jest tyle 
samo elementów, co w zbiorze B.

Ponadto, można wyróżnić argumenty, w których problemy 
nieskończoności :
(a) pozostawały niezauważone;
(b) były rozwiązywane praktycznie;
(c) były rozwiązywane za pomocą rozumowań abstrakcyjnych;
Cd) były świadomie unikane;
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oraz argumenty:
(e) domagające sie kontrargumentów związanych z pojęciem 

uporządkowania gęstego 
3.2 Treść argumentów

Tabele 2-5 zawierają przedstawienie argumentów używa
nych przez dzieci (argumenty nie sa dosłownie cytowane). 
Argumenty są uporządkowane według typów.

Argumenty odnoszące sie do równości wymiarów, w 
których problemy nieskończoności pozostają niezauważone, 
należą do najprymitywniejszych. Opierają sie one na takich 
koncepcjach jak: punkt to kropka; punktu nie ma, dopóki sie 
go nie zaznaczy; aby sprawdzić, czy jest tyle samo punktów, 
należy policzyć lub zmierzyć, itp. Argumenty tego typu nie 
były używane przez ósmoklasistów.

Niektóre argumenty odnoszące sie do równości liczby i 
nie podnoszące problemów nieskończoności były nieco bardziej 
wypracowane i były użyte przez ósmoklasistów (Tabela 3).

Argumenty odnoszące sie do równości liczby i 
zauważające problemy nieskończoności nie pojawiły sie w 
klasie IV, ale sięgały po nie już dzieci od klasy V wzwyż. W 
argumentach łych nieskończoność jest traktowana dość formal
nie, jako symbol pewnej dużej liczby. V tej koncepcji brak 
jest świadomości istnienia różnych rodzajów nieskoń
czoności i porządków. Dzieci mówiły: TAK, bo tu i tu jest 
nieskończoność (ten argument pojawił sie w trzech krokach w 
klasie VIII, w drugim kroku w klasie V i w szóstym kroku w 
klasie VI) .

V argumentach uzasadniających odpowiedź typu INRST] 
(nie można powiedzieć, trudno powiedzieć, jeśli liczba 
elementów jest nieskończona) mogła wchodzić w gre koncepcja 
nieskończoności jako dużej nieznanej liczby. Ten argument 
pojawił sie w trzech krokach w klasie VIII, w dwóch krokach 
w klasie V i w jednym (drugim) kroku w klasie VI.

Jedyny argument typu [=DIM] zauważający problem nies
kończoności był jednocześnie bardzo wypracowany: w rzeczy-
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wistości problem jest nierozstrzygalny, ale można go 
rozwiązać teoretycznie, jeśli "zbudujemy sobie pojecie punk
tu” , takie, że punkty na obu odcinkach będą takiej samej 
wielkości, albo jeśli założymy, że w jednostce długości jest 
taka sama (skończona) liczba punktów (Marta, VIII, krok 2). 
Był to argument charakterystyczny dla Marty. Wydaje sie, że 
w swojej koncepcji figur geometrycznych Marta wyobraża sob
ie, że, z jednej strony, istnieją idealne myślowe
(”platońskie”) przedmioty takie, jak odcinek bez szerokości, 
punkt pozbawiony wymiarów, itp., z drugiej zaś strony są 
ich konkretne reprezentacje: kreska, kropka. Te idealne
przedmioty są "rzeczywiste” (należą do idealnej rzeczywis
tości platońskiej), podczas gdy ich reprezentacje są "teore
tyczne” - są to tylko modele tamtych idealnych przedmiotów. 
W "rzeczywistości” odcinek zawiera nieskończoną liczbę po
zbawionych wymiaru punktów (lub składa sie z nieskończonej 
liczby takich punktów). Wobec tfego nie można powiedzieć, ile 
ich jest. Ale "teoretycznie” można przyjąć jednostkę 
długości, założyć, że punktów w jednostce długości jest tyle 
a tyle, i potem obliczyć liczbę punktów w danym odcinku. To 
dałoby dobrze określone, skończone liczby, które można by 
porównać. Koncepcja ta jednak mogłaby sie załamać z chwilą 
zrozumienia przez Marte niewspółmierności odcinków.

Marta, VIII, krok 2: ”(...) jeśli my wytworzymy sobie jakieś 
pojecie punktu (...), jeśli t(e punkty z tego odcinka będą 
takie same jak z tego, to powinno ich być tyle samo, jeśli 
te dwa odcinki są równe (...). lEksp.: ale punkt nie ma
wielkości]. Tak wiec mówię, że jest to tylko teoretycznie, 
nie można tego sprawdzić (...). Punkt to jest pewna wielkość 
nie mająca wymiaru, ale teoretycznie dwa równe odcinki 
powinny mieć taką samą liczbę punktów; sprawdzić tego nie 
można, ale zakładając, że dwa odcinki mają tyle samo jednos
tek, a każda jednostka ma tyle samo punktów, to te dwa 
odcinki powinny mieć tyle samo punktów, bez względu na to, 
‘jakiej wielkości byłyby te punkty, byle były równe . -283



Argumenty, w których istnienie wzajemnie jednoznacznej 
odpowiedniości było traktowane jako wystarczający dowód na 
to, że w dwóch zbiorach jest tyle samo elementów, jeśli 
były używane przez ósmoklasistów, to nie po to, by uzasadnić 
odpowiedź IT], lecz: [T, a]; [NRST]; [ZAL]. To także
świadczy o trudności w przekonaniu 14-latków do definicji 
"tyle samo” w terminach łączenia w pary. Odwoływanie się do 
łączenia w pary było dla nich często sposobem na zakończenie 
dyskusji bez przyznania wprost, że TAK, jest tyle samo (od
powiedź typu lo— o]).

Problemy "nieskończoności w małym” pozostawały niezau- 
ważane przez dzieci 10—letnie. Jednak dzieci te znajdowały 
sposoby na to, by zgodzić się na równoliczność bez rozstrzy
gania problemów nieskończoności i uporządkowania. Np.: TAK, 
w liniach ^  — . jest tyle samo punktów, bo można
je połączyć odcinkami pionowymi:

rzeczywiście wszystkie punkty z górnej linii maja parę w 
dolnej. Dyskusja tych wątpliwości prowadzi do kwestii nies
kończoności punktów w odcinku i gęstości ich uporządkowania. 
Dla dzieci, które używały lub akceptowały ten argument, 
pytania stawiane na początku kroków 2-5 były sensowne, gdyż 
było dla nich jasne, co należy zrobić w odpowiedzi (naryso
wać kreski łączące obie linie). Termin "tyle samo" nabrał 
dla nich, w trakcie badania, dobrze określonego, funkcjonal
nego znaczenia i stał się - w terminologii L.S. Wygotskiego 
(op.cit. s.147—8) - desygnatem potencjalnego pojęcia (ale 
jeszcze nie pojęcia).!
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Argument ten nie mógł zadowalać ósmoklasistów, którzy 
prawdopodobnie dążyli do skonstruowania w swoich umysłach 
pojęcia równoliczności.

W kroku 4 ( _______ ) leczenie kreskami odcinków pozos
tawia luki w dolnym odcinku. Ale i tu udało sie czwartokla
sistom uniknąć trudności: łączenie punktów odbywa sie za 
pomocą ruchu obrotowego linijki:

Linijka, obracając sie, wskazuje, które punkty zostają 
połączone w pare. To wyobrażenie ruchu ciągłego, nie 
rozłożonego na etapy, pozwala uniknąć problemów, jakie może 
stwarzać koncepcja odcinka jako nieskończonego zbioru 
punktów. Połączenie wszystkich punktów jest możliwe aktual
nie, nawet jeśli jest ich nieskończona ilość. Argument 
gęstości nie jest potrzebny. Ruch ciągły gwarantuje 
przejście przez wszystkie punkty obu odcinków.

Pewnego rodzaju ruch ciągły stał sie pomocny także 
wtedy, gdy badani uświadamiali sobie problemy nieskoń
czoności. Gdy w odcinkach jest nieskończenie wiele punktów, 
to połączenie ich wszystkich w pary za pomocą konstrukcji 
linii łączących jest niemożliwe w skończonym czasie. Wobec 
tego "trzeba zamazać” (Jacek, VIII). Je*:t to praktyczne 
rozwiązanie problemu nieskończoności potencjalnej. Dzieci, 
których tego rodzaju rozwiązanie nie zadowalało, dochodziły 
zwykle do wniosku, że nie można rozstrzygnąć, czy jest tyle 
samo punktów w obu odcinkach..

O ile problemy "nieskończoności w małym” pozostawały 
niezauważone przez dzieci 10-letnie, to Agnieszka - przynaj-
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mniej ona - doskonale uchwyciła idee "nieskończoności w 
wielkim", nieograniczoności, istotna w dowodzie równolicz- 
ności zbioru liczb naturalnych i jego podzbioru właściwego: 
zbioru liczb parzystych. Oto fragment jej dyskusji z Kasią i 
Tomkiem w drugiej części badnia:

Agnieszka, IV: "Czy liczb naturalnych lest tvLe samo,, co
parzystych?"
Tomek, IV: "Nie, bo na przykład w tysiącu liczb parzystych 
jest 500, a w tysiącu liczb naturalnych jest 1000.” 
Agnieszka: "No i co z tego? My mamy nieskończoność!"
( . . . )
Agnieszka: "Mówicie,* że jest o połowę mniej. A 'w nie
skończoność' to znaczy, że tych liczb parzystych starczy nam 
dla tych liczb naturalnych. Bo zobaczcie, nieskończoność to 
jest coś, co sie nigdy nie kończy, czyli zawsze możesz do 
dwóch, czterech itd. dołożyć to 1, 2, 3, 4, 5, 6."

Było to dla nas zdumiewające, że równoliczność N i 2N 
była tak łatwo zaakceptowana przez 10—letnią Agnieszkę, 
podczas gdy-Marta z klasy VIII ostro walczyła przeciw^ta
kiemu stwierdzeniu, nieomal aż do odrzucenia przyjętej w 
kroku 1 definicji "tyle samo”. Gdy Eksperymentatorzy zapro
ponowali Marcie przyporządkowanie N na 2N, Marta zaakcepto
wała je, ale

Marta, VIII: "Tak, bo sie łączy jeden i tylko jeden ...
tylko, że ... Czy to dowodzi, że liczb parzystych jest tyle 
samo, co naturalnych? (...). To mi sie po prostu nie mieści 
w głowie! Nawet jeśli ciągniemy nieskończenie wiele, to nie 
można powiedzieć, że, załóżmy, po dwójce jest czwórka, prze
cież nie można w ten sposób liczyć! V naturalnych są jesz—, 
cze nieparzyste, wiec parzystych musi być mniej! 2eby nie 
wiadomo jak ten zbiór był duży... (...) Te liczby wypisując 
w ten sposób ... to rośnie i to rośnie i ta ilość punktów
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rośnie i jeżeli my już tutaj widzimy ... MO TAK ...'TERAZ 
JUZ OGRANICZAM ...»
Jacek: "Tak jest."
Marta: "NO NIEEE, NOOO!"
(Tu mamy jednocześnie moment, w którym Marta zdała sobie 
sprawę z ukrytego ale przyjmowanego cały czas założenia. 
Jest odkrycie błędu, ale nie ma satysfakcji.)

Pewnego wyjaśnienia źródeł zaobserwowanych przez nas 
różnic w postawach Agnieszki i Marty może dostarczyć teoria 
rozwoju myślenia L.S. Wygotskiego. Otóż myślenie 10-letniego 
dziecka jest oparte na kompleksach (op.cit. s.127 i dalsze). 
I tak, "tyle samo", termin dobrze znany z języka potocznego, 
nie jest jeszcze pojęciem; to może być element kompleksu 
powiązanego za pomocą różnych, niejednorodnych, faktycznych 
związków. W czasie badania nowy związek dołączą do komp
leksu: można powiedzieć, że jest tyle samo elementów w A i w 
B, jeżeli te elementy można połączyć w pary. Nie ma znacze
nia, że w jednym miejscu kompleksu odcinek A ma więcej 
punktów niż odcinek B (bi.'jest dłuższy), a w innym - tyle 
samo (bo punkty da się połączyć w pary). Sprzeczności sa 
czymś naturalnym w kompleksach; kompleksy nie sa logicznymi 
systemami związków.

Sytuacja jest zupełnie inna u Marty, która jest w 
okresie rozwoju myślenia pojęciowego, świadomego, a więc 
systemowego (ibidem, s.214). Relacja "tyle samo” jest u 
Marty pojęciem; takim też jest "nieskończoność”. Pojęcia te 
nie sa izolowane, sa one powiązane w system wraz z jej in
nymi pojęciami, sadami i przekonaniami, a system nie znosi 
sprzeczności (s.216). Jest zatem zrozumiałe, że Marta wal
czy przeciw włączeniu do swojego systemu związków, które 
czyniłyby go niespójnym.

Wątpliwości prowadzące do dyskusji uporządkowania 
punktów w odcinku pojawiły się jedynie w klasach VI i VIII.

Kilkoro dzieci opierało swoje odpowiedzi na dedukcji z 
pewnych twierdzeń (lub ich uogólnień) które, jak im się

287



wydawało, byty wykazane w poprzednich krokach badania. Oto 
te ”tw ierdzenia”:
(1) ”V każdych dwóch odcinkach jest tyle samo punktów”.

Agnieszka (IV) twierdzenie to sformułowała w kroku 5, 
ale faktycznie korzystała z niego już w kroku 4 (w tym kroku 
jej pierwsza odpowiedź była TAK, "bo to powinno [tak być]”, 
chociaż jeszcze nie widziała sposobu połączenia w pary: 
“każdy odcinek ma tyle samo punktów” (Agnieszka).
(2) "Odcinki A i B maja tyle samo elementów wtedy i tylkd 
wtedy, gdy sa takiej samej długości.”

W tym twierdzeniu implikacja z kroku 2 jest potrak
towana jako równoważność. Wiara w to twierdzenie była pods
tawa odpowiedzi NIE w kroku 3 dla Margity (V) oraz Krzysz
tofa i Marcina (VI).
(3) ”Na to, aby dwa odcinki miały tyle samo punktów, nie 
musza być tej samej długości; wystarczy, aby mieściły sie w 
tym samym * pasku*”:

To "twierdzenie” , powstałe w kroku 3, stało sie źródłem 
odpowiedzi NIE w kroku 4 dla Kasi i Tomka z klasy IV.

4. Problemy dyskutowane z badanymi 
w czasie negocjacji odpowiedzi TAK

W tabeli 6 uporządkowałyśmy dyskutowane problemy: od
tych, które były podnoszone w większej liczbie grup i w 
większej liczbie kroków, do tych, które były dyskutowane w* 
mniejszej liczbie grup i kroków.

Można zauważyć, że kwestie nieskończonej podzielności
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były dyskutowane tylko w klasach VI I VIII, a problemy ist
nienia różnych uporządkowań, różnych rodzajów nieskoń
czoności, problemy prawdy w nauce, statusu twierdzeń matema
tycznych - tylko w klasie VIII. Także tylko w klasie VIII 
zakwestionowano definicje "tyle samo" przyjęta w kroku 1: 
czy mamy prawo tak definiować "tyle samo”, jeśli prowadzi 
to do absurdów? Wszystkie te problemy sa, w istocie, prob
lemami metamatematycznymi (dotyczącymi podstaw matematyki) i 
do poruszenia ich potrzebna jest świadomość własnego 
myślenia; ta zaś budzi sie u człowieka dopiero u progu 
dojrzałości.

W dalszym ciągu omówimy trzeci z rzędu temat dyskusji, 
mianowicie: "jak duży jest punkt?”, gdyż w nim ogniskowały 
sie problemy "nieskończoności w małym”.

4.1 Koncepcje punktu
Rozmiary punktu były dyskutowane we wszystkich grupach. W 
klasie IV sprawa wydawała sie załatwiona w kroku 3; w kla
sach starszych trzeba było.wracać do tematu w krokach 3 i 4. 
Fakt ten jest prawdopodobnie związany z brakiem świadomości 
problemów nieskończonej podzielności u 10-latków. Trzeba 
jednak podkreślić, że w kroku 2 w klasie IV pojęcia punktu 
i odcinka stanowiły główny przedmiot negocjacji (także w 
części drugiej badania Agnieszka traktowała ustalenie "z 
czego składa sie odcinek” za główny cel kroku 2).

Zaobserwowane u dzieci koncepcje punktu można opisać 
następująco:
[PU] - PUNKT UMOWNY: punkt jest kropką lub odcinkiem; jego 

wymiary zależą od dowolnie przyjmowanych konwencji;
[BMK] - BARDZO MALA KROPKA: punkt jest maleńką kropką lub 

odcineczkiem; (coś w rodzaju geometrycznej nieskoń
czenie malej Fermata lub Eulera); 

tPP) - PUNKT PLATONA: w rzeczywistości platońskiej punkt 
nie ma wymiarów, ale dla celów zastosowań można 
przyjmować pewien model punktu ("punkt teoretyczny”)
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i umówić się co do jego wymiarów;
(PEJ - PUNKT EUKLIDESA: punkt geometrii eukłidesowej,

pozbawiony wymiarów;
c PC3 - PUNKT KARTEZJANSKI: przecięcie dwóch linii.

Występowanie koncepcji dających sie opisać za pomocą 
powyższych modeli przedstawione jest w Tabeli 7.

Koncepcja IPU] nie wystąpiła w klasie VIII; ujawniła 
sie natomiast we wszystkich klasach młodszych. Jest to kon
cepcja jeszcze bardzo konkretna, zwiazana z reprezentacja w 
postaci rysunku, z działaniem, manipulacja. PUNKT EUKLIDESA 
nie jest koncepcja dostępna dla 10-latków. PUNKT 
KARTEZJANSKI pojawił sie u Krzysztofa, VI, ale nie w postaci 
uświadomionego pojęcia; było to coś w rodzaju chwilowej 
ilumi nacji :

Krzysztof, VI: ”To tak, jak ’na okręgu zaznacz punkt C* ... 
To tak ... siup! i jest punkt C. Tu gdzie sie krzyżuje, to 
lest punkt, no”

PUNKT PLATONA jest dość wyrafinowana koncepcja. Zaob
serwowaliśmy Ją u Marty (VIII) i, w nieuświadomionej posta
ci, u Patryka (V). U tego ostatniego kryje sie ona pod 
terminem "punkty fikcyjne”: ”tu jest tyle samo tych fikcyj
nych punktów, co tutaj. O, coś takiego [można powiedzieć]”.

Rozwój koncepcji punktu u dzieci w trakcie badania 
obrazuje Tabela 8.

Piotr (VIII) miał wielkie kłopoty z pogodzeniem wiedzy 
werbalnej, opanowanej w szkole (np. "odcinek składa sie z 
nieskończonej liczby punktów”) ze swoimi jeszcze bardzo 
konkretnymi reprezentacjami punktu i odcinka. Piotr jest 
świadom sprzeczności, w które wpada, jednak nie potrafi 
sobie z nimi poradzić. Jego sposób myślenia był, w istocie, 
bliższy Krzysztofowi niż Marcie.

W wyniku negocjacji w kroku 2 kilkoro dzieci z klas
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IV-VI poprawiło swoje koncepcje odcinka i punktu w kierunku 
bardziej wypracowanych (Agnieszka, IV; Patryk, V; Klara i 
Krzysztof, VI). Jacek i Marta (VIII) pozostali przy swoich 
koncepcjach. Jednak nowa trudność, która pojawiła sie w 
kroku 3 (odcinki nie sa tej samej długości, trudno wiec 
zachować potoczne rozumienie "tyle samo") spowodowała u
niektórych dzieci obniżenie poziomu koncepcji. To samo 
można zauważyć przy przejściu do kroku 4. Jest to zjawisko 
znane w literaturze: w obliczu nowej trudności następuję
często powrót do koncepcji i strategii bardziej
prymitywnych.

Spośród dzieci z klas V—VI tylko Marcin (VI) wykazywał 
głębsze (nie tylko werbalne) rozumienie PUNKTU EUKLIDESA: 
Marcin używał tej koncepcji w swoich argumentach, pracował z 
nia. Przekonany przez^ Krzysztofa (w części drugiej bada
nia), że punkt jest pozbawiony wielkości, z tego faktu 
właśnie wywnioskował własność gęstości uporządkowania 
punktów w odcinku. To zaś pozwoliło mu od razu uznać, że w 
odcinkach jest tyle samo punktów. Zaproponował on
następujące połączenie w pary:

AA' BB'

B' D
Marcin wyjaśnił, że odwzorowanie to niczego nie skleja: 
punkty z odcinka CA" sa połączone z punktami odcinka AA'; 
ten ostatni odcinek jest bardzo mały, Marcin nazywa go 
"miejscem”. Marcin nie używa oznaczeń, pokazuje to miejsce 
palcem; tu użyłyśmy oznaczeń dla ułatwienia przekazu infor
macji. Oto wyjaśnienia Marcina:

Marcin, VI: "Tyle samo ... no bo one nie maja wymiaru, czyli 
zawsze między tyra się znajdzie tutaj między tym, a jeszcze 
między tym się znajdzie ... bp one nie maja w ogóle 
grubości". 291



A. S. : ”Vszystko do tego jednego punktu? Do tego jednego 
punktu?”
Marcin: ”No, nie punktu, przecież punkt nie ma długości- W 
to samo miejsce może, ale zawsze będzie, tu może być bardzo 
dużo punktów”

Dla Marty (VIII) koncepcja PUNKTU PLATONA stanowiła 
rozwiązanie konfliktu, w jaki wpędzało ja, z jednej strony, 
konstruktywistyczne nastawienie do operacji matematycznych, 
a z drugiej, koncepcja idealnego punktu i odcinka złożonego 
z nieskończonej liczby punktów.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Hipotezy dotyczące warunków powstawania przeszkód 
epistemologicznych związanych z pojęciem nieskoń

czoności i natura matematyki
Wiele cech zachowania i myślenia dzieci 10-12-letnich 

wskazywało rta to, że znajdują sic one jeszcze w stadium 
przedpojeciowym (ogniskowanie uwagi na związkach faktycz
nych, niepełna werbalizacja, zadowalanie sie definicjami 
funkcjonalnymi, brak wyczucia naukowego statusu pewnych 
słów, nieuświadamianie sobie własnego myślenia, i in.). Ce
chy przeciwne, zaobserwowane u ósmoklasistów, świadczą o 
tym, że znajdują sie oni u progu myślenia pojęciowego.

Istnieją wiec zasadnicze różnice rozwojowe miedzy 
grupami dzieci 10—12—let nich i 14—letnich. Grupa pierwsza 
nie jest jednak jednolita. W zakresie koncepcji nieskoń
czoności zaobserwowałyśmy istotny skok jakościowy miedzy 
10-latkami, a 11-12—latkami. Główna różnica wiąże sie z 
niedostrzeganiem przez 10—latków problemów związanych z 
"nieskończonością w małym”. Skoro nie ma u nich koncepcji
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tego pojęcia, to oczywiście nie można mówić o funkcjonowaniu 
koncepcji nieskończoności jako przeszkody epistemologicznej. 
Ale można pytać o to, j-akie sposoby postępowania i jakie 
schematy myślowe nie związane z nieskończonością umożliwiają 
omijanie problemów "nieskończoności w małym", pozwalają 
dawać sobie radę w sytuacjach, w których te problemy sa 
zawarte implicite. Te sposoby postępowania i myślenia naz
wiemy tu PRAPRZESZKODAMI nieskończoności, gdyż należa one do 
prehistorii przeszkód epistemologicznych związanych z 
pojęciem nieskończoności: musza zostać pokonane, aby mogły 
rozwinąć się przeszkody właściwe.^,

U dzieci 11-12-1 et nich można mówić o PIERWSZYCH KON- 
CEPTUALIZACJACH pojęcia nieskończoności (u 10-latków obser
wowałyśmy pierwsze konceptualizacje pojęcia nieskończoności 
nieograniczonej).

V klasie VIII, przynajmniej u Marty i Piotra, koncep
cje nieskończoności funkcjonowały jak PRZESZKODY EPISTEMOLO- 
GICZNE i były u nich związane z*postawami wobec matematyki i 
nauki.

Można by postawić hipotezę, że rozwojowi myślenia u 
dziecka towarzyszy proces konstytuowania się przeszkód epi
st emologicznych , przy czym proces ten rozkłada się na etapy 
odpowiadające stadiom myślenia w następujący sposób: •

Wiek Stadia rozwoju 
w/g
Wygotskiego

w/g Piageta
Etapy procesu 
konstytuowania się 
przeszkód

? - 10 kompleksy stadium oper. 
konkretnych

PRAPRZESZKODY

11-12 pseudopoj ęcia 
i pojęcia 
ni euświadomione

okres
przejściowy

PIERWSZE
KONCEPTUALIZACJE

14+ rozw.świadom.
(=systemowego) 
myślenia poj.

stadium oper. 
formalnych

PRZESZKODY ‘ 
EPISTEMOLOGICZNE



W dalszym ciągu dokładniej scharakteryzujemy przedsta
wione powyżej hipotetyczne etapy procesu konstytuowania sie 
przeszkód epistemologicznych w odniesieniu do pojęcia nies
kończoności .
Etap PRZESZKÓD nieskończoności:

Warunki, które umożliwiły 10-latkom omijanie problemów 
nieskończoności w czasie badania, to:
(1) przypisywanie słowom znaczeń metaforycznych, zależnych
od kontekstu, a nie trzymanie sie jakiegoś, nawet explicite 
przyjętego, znaczenia dosłownego. Np., w kroku 2 pytanie 
"Czy zgodzicie sie ze mną, że jeśli dwa odcinki sa równej 
długości, to maja tyle samo punktów" jest interpretowane 
przez Agnieszkę jako pytanie: czy dwa odcinki równej
długości zawierają po tyle samo czegoś, jakiejś substancji;
(2) traktowanie definicji jako tymczasowych, umownych, do
wolnych reguł gry, a nie jako ustaleń budujących znaczenie 
słów; nie próbuje sie powiązać tych definicji z innymi zna
czeniami; stad - akceptowanie sprzeczności;
(3) zadowalanie sie konkretnymi rozwiązaniami problemów
abstrakcyjnych, wręcz dążenie do zastępowania definicji 
ogólnych definicjami funkcjonalnymi, tzn. takimi, które 
mówią, co należy zrobić w konkretnej sytuacji z definiowanym 
obiektem (Wygotski, op.cit., s. 147). Mikołaj i Agnieszka
(IV) w pewnym momencie wiedzieli już, że na pytanie, czy w 
danych odcinkach jest tyle samo punktów, trzeba zareagować 
przez rysowanie kresek łączących tak, aby zamalować cała 
powierzchnie, lub chociaż przez pokazanie, jak to można 
zrobić. Przy takim podejściu do zadania, postawa "konstruk- 
tywistyczna" wobec operacji matematycznych nie stanowi 
przeszkody, - gdyż nie prowadzi do poczucia
nierozstrzygalności problemu;
(4) traktowanie obiektów geometrycznych jako pewnych 
całości, nie rozkładających sie na elementy (punkty mogą
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leżeć aa odcinku, ale odcinek nie składa sie z nich, jest 
czymś więcej niż zbiorem swoich punktów); także: nie
rozkładanie ruchu na etapy; ruch jest ciągły.
Etap PIERWSZYCH KONCEPTUALIZACJI nieskończoności:

Etap ten charakteryzuje się, m. in.: 
il) wielka liczba wypowiadanych sprzeczności wynikających z 
tego, że, z jednej strony, dzieci posiadają już pewna wiedzę 
werbalna (znaja słowo ’’nieskończoność* i zdania orzekające 
coś o zbiorach nieskończonych, np. "odcinek składa się z 
nieskończonej liczby punktów”), a z drugiej, ich wyobrażenia 
o przedmiotach matematycznych sa wciąż jeszcze bardzo konk
retne. "Nieskończoność" jest słowem, które niewiele znaczy. 
Na przykład, w kroku 2, Marcin i Patryk z klasy V prowadzi
li taka rozmowę:

Marcin: "Składa to się chyba z tylu samo punktów zawsze, bo 
obydwa sa złożone z nieskończonej ilości tych punktów.” 
Patryk: "Jeszcze zależy jakiej wielkości."
M. V.: "Marcin, co to dla ciebie jest odcinek?”
Marcin: "To jest nieskończona ilość punktów.”
Patryk: "Bardzo możliwe, że składa się z nieskończonej
ilości punktów, tylko że Jeśli mamy namalowana prostą, a 
tutaj zaznaczymy dwa, a tutaj jeden punkt, to nie będzie 
tyle samo punktów tu a tu.”
Marcin: "To zależy, jakie ktoś chce punkty zaznaczyć na tym, 
jakiej wielkości, znaczy ...”

(2) pewna zdolnością do odróżniania abstrakcyjnej idei figu
ry od jej reprezentacji graficznej (patrz: "fikcyjne punkty” 
Patryka, V). To odróżnienie jest bardziej świadome u 12- 
latków, niż u 11-latków. Jednak w rozwiązywaniu zadań dzieci 
wracają jeszcze do konkretnych reprezentacji (Marcin z klasy 
VI był tu pewnym wyjątkiem - jego myślenie miało cechy 
myślenia pojęciowego);
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(3) pozytywnym nastawieniem do argumentów osób dorosłych: 
dzieci nie upierają się przy swoich rozwiązaniach, starają 
sie iść za myślą dorosłego, chcą, by ich koncepcje były bar
dziej abstrakcyjne, choć nie zawsze im sie to udaje;
(4) przechodzeniem od dowodów czynnościowych do dowodów
logicznych. Jeszcze w klasie V w kroku 4 ( ) zadowa
lającym argumentem dla Marcina i Patryka było znalezienie 
sposobu połączenia kreskami odcinków tak, aby zakreskować 
całą powierzchnie. W klasie VI zadanie w kroku 4 jest już 
znacznie bardziej problematyczne: argumentem decydującym o 
zgodzie na równoliczność nie była możliwość zakreskowa- 
nia, lecz to, że punkt nie ma wielkości (Krzysztof), lub 
nawet to, że uporządkowanie jest geste (Marcin).

Okres PIERWSZYCH KONCEPTUALIZACJI ma wiele cech okresu 
przejściowego: są jeszcze ślady PRAPRZESZKÔD (myślenie komp
leksowe, odwoływanie sie do reprezentacji konkretnych w 
działaniu), ale słowa oznaczające pojęcia oderwane zaczynają 
odgrywać coraz większą role. Dążenie do uchwycenia ich zna
czenia jest tym, co pobudza rozwój myśli ("słowo wiedzie 
myśl”). Umysł jest bardzo chłonny, otwarty. Stąd jednak 
wynika, że pierwsze konceptualizacje będą najbardziej zako
rzenione, najtrwalsze, najgłębiej przyswojone. Dlatego mogą 
stawać sie przekonaniami, czymś, w co sie wierzy, a nie - 
chłodno akceptuje jako konieczny wniosek z przyjętych 
przesłanek. Ze względu na obecne jeszcze elementy myślenia 
kompleksowego, konceptualizâcje te będą silnie zależały od 
kontekstu, nie będą czysto abstrakcyjne i całkowicie ogólne. 
Te cechy mogą sprawić, że będą one funkcjonowały w dalszym 
rozwoju jako przeszkody.

Etap PRZESZKÓD EPISTEMOLOGICZNYCH charakteryzuje się,' 
przede wszystkim: ,
(1) cechami systemowego myślenia pojęciowego, w szczegól-
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ności: wyczuciem roli pewnych słów jako terminów naukowych; 
wypracowana werbalizacja; posługiwaniem sie racjonalna argu
mentacja, oparta na związkach logicznie tożsamych. Marta 
nawet w największym zaperzeniu starała sie używać argumentów 
tego samego rodzaju co Eksperymentatorzy, opartych na przy
jętych definicjach i znanych twierdzeniach. Ponadto, etap 
ten charakteryzuje sie: świadomością paradoksów, do jakich 
prowadzi pojecie równoliczności; świadomością trudności 
pojęcia nieskończoności, świadomym budowaniem teorii (Marta 
proponowała "zdefiniować” punkt, kwestionowała definicję 
równoliczności prowadząca, jej zdaniem, do absurdu);
(2) obecnością rozważań metamatematycznych. Dążenie do 
powiązania swych pojęć w system może prowadzić do poszuki
wania związków między doświadczeniem (którego ‘interpretacja 
jest silnie wyznaczona przez język potoczny i jego metafory
kę, cf. Lakoff & Johnson, 1988) a matematyka. To rodzi 
pytania filozoficzne dotyczące natury matematyki, statusu 
twierdzeń matematycznych, pojęcia prawdy w nauce, itd.;
(3) obecnością silnych emocji. Wysiłek ustalania znaczeń 
słów nie jest emocjonalnie obojętny; ”tistnieje] dynamiczny 
system znaczeniowy, [będący] jednością procesów afektywnych 
i intelektualnych (...). Każda idea zawiera w przeksz
tałconej formie afektywny stosunek człowieka do rzeczy
wistości (Wygotski, op.cit. s. 28)”. Koncepcje dotyczące tak 
podstawowych kategorii myślenia, jak nieskończoność, liczba, 
przestrzeń, mogą mieć dla młodego człowieka wartość prawdy, 
nie sa emocjonalnie obojętne i ich zmiana nie przychodzi 
łatwo (Marta po odkryciu ograniczeń swojej koncepcji nie
skończoności liczb naturalnych w kroku 6 miała łzy w 
oczach).

2. Wnioski dotyczące problematyki badawczej
Zacznijmy od dwóch cytatów z książki Wernera Heisen- 

berga,, "Część i całość” (1989):
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"Wolfgang zapytał mnie raz (...) czy zrozumiałem teorie 
względności Einsteina (...) Odpowiedziałem, że nie wiem, 
bo nie jest dla mnie jasne, co oznacza słowo 
'rozumienie' w naszych naukach przyrodniczych. Szkielet 
matematyczny teorii względności nie sprawia mi wprawdzie 
trudności; jednak chyba mimo to jeszcze nie zrozumiałem, 
dlaczego ruchomy obserwator przez słowo 'czas' pojmuje 
coś innego niż obserwator spoczywający. (...) Czuje sie 
jakoś oszukany przez logikę, której używa ten aparat 
matematyczny. Albo - mógłbyś też powiedzieć - zrozumiałem 
teorie głowa, a nie sercem (s. 48-49)”.
"Mówiąc, że nie można byłoby zrozumieć teorii kwantów - 
zapytał Wolfgang - czy masz na myśli to, że fizyka składa 
sie nie tylko z eksperymentowania i mierzenia po jednej 
stronie, a aparatu matematycznego po drugiej, lecz że na 
miejscu ich dopasowania trzeba uprawiać prawdziwa filozo
fie? To znaczy, że — używając jeżyka potocznego - należy 
wyjaśnić, co właściwie dzieje sie w tej grze miedzy 
eksperymentem a matematyka. Przypuszczam też, że wszyst
kie trudności w rozumieniu teorii kwantów wyłaniają sie 
właśnie w tym miejscu, pomijanym zwykle przez pozyty
wistów milczeniem; i właśnie dlatego pomijanym, że nie 
można tu operowć tak precyzyjnymi pojęciami. Fizyk 
doświadczalny musi móc mówić o swoich eksperymentach, a 
przy tym de facto używa on pojęć fizyki klasycznej, o 
których wiemy, że nie pasuja dokładnie do przyrody. Jest 
to fundamentalny dylemat i tego nie można po prostu igno
rować (s. 263)”.

W powyżej cytowanych rozmowach fizycy zastanawiaja 
sie nad problemem rozumienia współczesnej fizyki w chwi
lach, gdy odczuwają, że pewne koncepcje, do których przyz
wyczaili sie, funkcjonują w ich umysłach jak przeszkody.

Co to znaczy rozumieć pewna teorie?
Agnieszka, Mikołaj i inne 10-11-letnie dzieci z nasze

go. badania miały uczucie, że rozumieją, o co chodzi w tym
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fragmencie teorii, który poznały. Agnieszka nawet sama sfor
mułowała twierdzenie: wszystkie odcinki maja tyle samo punk
tów. Ale Krzysztof z klasy VI miał już wiele wątpliwości, a 
Marta (VIII) wręcz orzekła, że to sie jej ”nie mieści w 
głowie”. Czy można powiedzieć, że Krzysztof i Marta niczego 
nie zrozumieli?

Jeśli żądamy od rozumienia czegoś wiecej niż wspomnia
ni w cytacie z Heisenberga pozytywiści, to powiemy, że to 
nie Agnieszka, lecz Marta coś zrozumiała w związku z 
pojęciem równoliczności zbiorów nieskończonych. Zrozumieć, 
to nie tylko umieć obliczyć, udowodnić, to jeszcze znaczy 
... może: umieć zinterpretować, opowiedz-ieć w jeżyku potocz
nym, odnieść do innych pojęć, do własnych wyobrażeń, intui
cji? Albo: "poznać niektóre z najgrubszych błędów, które 
można popełnić [uprawiając daną dziedzinę wiedzy], i dzięki 
temu umieć ich unikać (Heisenberg, op.cit., s. 265)”. To ma 
pewien związek z przeszkodami epistemologicznymi.

Masze badanie uświadomiło nam, że, być może, pojecie 
przeszkody epistemologicznej jest tylko narzędziem w 
wyjaśnianiu tego, czym jest rozumienie w matematyce. W prob
lematyce trudności w rozumieniu matematyki nastąpiło dla nas 
przesuniecie uwagi z "trudności” na "rozumienie”.

P.S. (w rok po napisaniu powyższego tekstu)
Dziś (listopad 1990 roku) możemy powiedzieć, że zapowiedzia
ne w artykule przesuniecie uwagi z "trudności” na "rozumie
nie” rzeczywiście dokonało sie w naszych badaniach (cf. na 
przykład Sierpińska, 1990).
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Tabela 1. Zestawienie pierwszych (P) i ostatnich (0) odpowiedzi w krokach 2-6.
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Tabela 2. Argumenty typu [=DIM].

Typ argumentu Argument Liczba uczniów, ktdrzy
użyli argumentu w:

______ ______ __________________________________________________ kroku Klasie_____________
IVI V VI VIII[ = ] 2 3 3 3 ̂^ TAK, bo oba odcinki są tej samej długości 3 ,

N C 1u o NIE, bo jeden odcinek jest dłuższy i dla- 3 2
o 5 tego można na nim zaznaczyć więcej punktów 4 2

T M 5£ g NIE, bo odcinki mogą byC r02nej grubości 2 1
ii c o .E TO ZALEŻY od szerokości odcinka 2 1
5: O
■g 2 o TO ZALEŻY od wielkości punktu 2 2 2
(T3 O V) "ł ?V- U o J z
p. L c_________________________________________________ 4_________ 1__ 1______

w § o <5 8 w rzeczywistości problem jest NIEROZSTRZY- 2 1
c 2 M c § GALNY, ALE można rozwiązać go teoretycznie,
o 8 8 n zakładając, 2e punkty na obu odcinkach są

______ I 0:1___ ^ c 0 N_______tej samej wielkości_________________________________ ‘__________



S Tabela 3. Argumenty typu [=NUM].

Typ argumentu Argument Liczba uczniów, którzy
użyli argumentu w:
kroku klasie

____________________________________ ______________________________________ IV| VI VII VIII
(=] TAK, ponieważ w każdym odcinku są dwa punkty 2 2 1

t TAK, ponieważ w obu odcinkach jest taka sama 3 1
(skończona) liczba punktów (punkty mogą być 
tylko różnie ułożone)
TO ZALEŻY, ile punktów zaznaczono na odcin- 2 2 2
kaćh

'u NIE, bo dłuższy odcinek zawiera się (składa) 3 1 1 3
o z większej liczby punktów 4 1JE C

§ 8 NIE, liczb parzystych jest mniej, są jeszcze 6 2 2 1
lH. -n liczby nieparzyste
0 w NIE, ponieważ w 2n pierwszych liczb natural
's: -2 § nych jest n parzystych:
1 c ro n - konkretne 6 1O E i^ o s  n - dowolne 6 1
O  r - ł rtj

j>, o o TAK, bo w jednym i drugim zbiorze jest nies- 2 1 1
n c_ "c kortczenie wiele elementów7 4 1
3  ------ s---------------------------------------------------------------------- -fi---------- 2— 1---
xi E t: o 5 TAK, nieskończoność tu i tu, ale jeden zbiór
•w o o <g n zawiera się w drugim 6 1 1o tH a o ro 3
■o 8 -2 8 n NIEROZSTRZYGALNE, bo tych elementów jest 2 2 2 2
02 cl c o n nieskończenie wiele (nie można policzyć) 3 2 1

4 1



Tabela 4. Argumenty typu [o— o +]
Typ argumentu___  Argument Liczba uczniów, którzy

użyli argumentu w: 
kroku klasie:

T  - ------------------------------ ------------------------- IV I V VT IVTTT
9 $ 0 TAK, bo można połączyć w pary rysując odcinki łączące, 2,3,4 1 1 1
q co nP* Ü H  5 1i—> O N
. Ö § NIE, bo sugerowane przyporządkowanie jest niedobre: linie 3 1

g ̂  § 5 łączące nie są tej samej długości
* « - i  4J X  N. ̂  g TO ZALEŻY, czy można połączyć w pary 2 1

«— ' £  CJ " -i C  A O0  O C 4  11 Q.Q ra
A 'S 5 p’m NIE, bo niektóre elementy pozostaną bez pary (jeśli 3 1 2  2 3
° J J  wyprostujemy górną linię )
>i <U <U -Q Om § >, 2 g TAK, bo punkty można połączyć w pary za pomocą ruchu 4 2 1
d o a. Ł ciągłego Hf- 5 1 1> c -P --- i----------------------------------------------------------------------------

V <5 Problemy TAK, bo punkty można połączyć zamalowując całą powierz- 3 1
‘c 7 niesk. chnię 4 1 1
8 ^ $ rozwiązy; 2 1

 ̂ wane prą
* § 2 ktycznie_________________________________________________________________________
■8 "c ro Problemy TAK, bo odcinek składa się z punktów pozbawionych wymiaru 3 1
a> « c niesk. 4 1 1
'm § świadomie _.T, , „ . „
g -g I rozważane TAK' 1x3 N 1 2N są nieograniczone 6 2 2
S' B TAK, ale czy jest możliwe połączenie wszystkich punktów 4 1
w 2 ̂  w pary, skoro te zbiory są nieskończone?oT3 > o NRST, bo te zbiory są nieskortczone (nie można połączyć 2 1 2

wszystkich punktów) 3 2 1rtł ___-  -..  ...- . - . - - . — —- - - - - ... — ■ -- ■ -■ - - -  -ii   —    
c c 8 Implicite TAK, ale czy sugerowane przyporządkowanie jest 1-1? 4 1 1
1» || gęstości NIE, bo sugerowane przyporządkowanie nie jest 1-1 (luki). 4 1

o < < i* ,.*■ TO ZALEŻY, czy sugerowane przyporządkowanie jest 1-1. 3 . 1w " — "— ---- --------------------------------------- ~



wo
Tabela 5. Argumenty typu [o— o-]

Typ argumentu Argument Liczba uczniów, którzy
------------------------  użyli argumentu w:

a, g . kroku I klasie
•g $ g _______________________________________  i TV y VT vu T

0 o— o [rysowanie kresek tak, aby zamalować całą 4 1
„ $ £ g powierzchnię między danymi liniami; nieważne, 5 1
’2 . 2 ̂  c 2 który punkt łączy się z którym] 6 1
<U C Jj >, rag ^ o § % tak, ale —  [stwierdzenie paradoksu: łączenie 3 1
%  •£ 2  S w P31̂  prowadzi do wniosku, który przeczy
0 & ■g g ^ zdrowemu rozsądkowi ] Można połączyć w pary
*° 'g 2 ^ c rzutując górny odcinek na dolny; wtedy wszyst-
.2 * - - . E ____________kie punktv połączą sie jednocześnie._______________________________
w Świadomość o— o Istnieje sposób przyporządkowania, jest 2 2 2
8 8 5 problemów on następujący ... [ale uczerl nie mówi, ze 3 1 1 2
S* § o T nieskort. jest tyle samo punkto;/; odpowiedź ucznia nas- 4 1 1
o —, ** ̂  ^ tępuje po interwencji Dcsp. dyskutującej 5 2 1 2
•o ? 7 o i problemy nieskończoności i natury matematyki] 6 2 3 2ot — >.<—  ------------------------;-----------------------------------------------

> o o s Świadome TAK, ale stwierdzenie, że jest "tyle samo" jest 6 1
c c c 2  unikanie rezultatem przyjęcia pewnych umów, dowód nie
1 lT-2 N S niesk. prowadzi do prawdyp ® c s
u «  “ h  REDukcja do poprzednich zadarł [w celu uniknie- 5 1
< » *-* E <u_________________ cia dyskusji o nieskończoności]'_______________ 6 _____________ _1___



Tabela 6. Problemy dyskutowane z badanymi w krokach 2-6

Klasa IV V VI VIII
Dyskutowane problemy Krok 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 * 2 5 6 2 3 4 5 6

Metoda łączenia w pary X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Znaczenie "tyle samo" X X X  X X X X X X X X X X X X X
Jak duży jest punkt? X X  X X X  X X X  X X X
Z czego składa się odcinek? X X X X
Ile jest p-tów w odcinku? X X X X
Czy odcinek ma szerokość? X X X
Czy istnieje sposób połączenia w pary? X X  X X X  X X X X X
Czy to połączenie jest 1-1? X X X X X
Nieograniczoność N X X X X
Nieskończona podzielność X X
Uporządkowanie punktów w odcinku X X
Problemy prawdy w nauce X X X
Czy można porównywać zbiory niesk.? X X
Istnienie różnych nieskończoności X
Czy mamy prawo tak definiować "tyle samo"? X

I
)I



Tabela 7. Występowanie koncepcji punktu w poszczególnych klasach
IV V VI VIII

PUNKT UMOWNY X X X
BARDZO MAŁA KROPKA X X X
PUNKT EUKLIDESA X X X
PUNKT PLATONA X X
PUNKT KARTEZJANSKI X

Tabela 8. Rozwój koncepcji punktu u badanych w czasie eksperymentu

KROK 2 KROK 3 KROK 4
pocz. koniec pocz. koniec pocz. koniec.

IV AGNIESZKA PU ---> BMK — * PU BMK
MIKOŁAJ PU PU PU PU
KASIA BMK BMK BMK BMK
TOMEK BMK BMK EMK BMK

V PATRYK - P U -- =*PP PP • PP
MARCIN PU PU — PE--* PU
PAULA PU ? PU — ■ PE
MARGITA
KLARA PU -- 9 BMK BMK BMK BMK ?
KRZYSZTOF BMK ---9 PE BMK — * PE -- PU ---* PE
DOROTA BMK BMK ?
MARCIN BMK BMK EMK --9 PE PE PE

VIII JACEK PE PE — —  ̂BMK ?
MARTA PP PP — - BMK --r P P -- BMK — -PPP
PIOTR
MARIA

306



Lit eeratura

B a c h e l a r d ,  G. (1938): La formation de 1*esprit 
scientifique, PUF, Paris.
B r o u s s e a u ,  G. (1977): L’Etude des processus d’ap
prentissage en situations scolaires, Referat w Centre for 
Studies in Science Education, University, of Leeds, Leeds, 
Anglia.
D e d e k i n d ,  R. (1888): Vas sind und was sollen die 
Zahlen?, F.Vieweg & S.Braunschweig.
F i s c h b e i n ,  E. â al. (1979): The intuition of infini
ty, Educational Studies in Mathematics 10, 3-40.
H a l l ,  E.T. (1959): The silent language, Greenwich, Conn.: 
The Fawcett Premier Books.
H e i s e n b e r g ,  W. (1987): Cześć i całość, PIW,
Warszawa.
L a k o f f ,  G. â J o h n s o n ,  M. (1988): Metafory w 
naszym życiu, PIW, Warszawa.
P i a g e t ,  J. a I n h e 1 d e r, B. (1948): La
représentation de l’espace chez l’enfant, PUF, Paris. 
S i e r p i ń s k a ,  A. (1987^): Pojecie przeszkody epis- 
temologicznej w nauczaniu matematyki, Dydaktyka Matematyki 
8, 103-153.
S i e r p i ń s k a ,  A. (19872): Humanities students and 
epistemological obstacles related to limits, Educational 
Studies in Mathematics 18, 371-397.
S i e r p i ń s k a ,  A. (1989): Sur un programme de recher
che lié à la notion d'obstacle épistémologique, Actes du 
Colloque lnt’1 ’’Obstacle Epistémologique et Conflit Cogni

tif", Montréal 1988.
S i e r p i ń s k a ,  A. (1990^): Some remarks on under
standing in mathematics, For the learning of mathematics, 
November 10,3, 24-36.
S i e r p i ń s k a ,  A. (19902): Propozycja pewnej sytu
acji dydaktycznej w zakresie nauczania początków analizy 
matematycznej, Dydaktyka na tematyk i 12

307



S i e r p i ń s k a ,  A. & V i w e g i e r ,  M. (1989): 
How and when attitudes towards mathematics and infinity 
become costituted into obstacles in students, Proceedings of 
the Xlllth PME Conference at Paris.
V y g o t s k i ,  L.S. (1989): Myślenie i mowa, PWN, War
szawa.

ON CONSTITUTION OF EPISTEMOLOGICAL OBSTACLES 
RELATED TO INFINITY IN 10-12 AND 14 YEARS OLD CHILDREN

Abstract

It was conjectured in a previous research by one of 
the authors (Sierpińska, 1987g) that sources of epistemo
logical obstacles related to limits in 16-17 years old 
students may lie in their attitudes towards infinity and 
mathematics. Question posed in the present paper is the 
following: when and how, in the course of their develop
ment, students come to construct these obstacles, i.e. in 
what conditions students’ conceptions of infinity and atti
tudes towards mathematics start functioning as epistemo
logical obstacles.

It is assumed that this happens sometime in the 
transition period from the concrete to the formal operatio
nal stages (10—12). The research is based on observation of 
behavior and reasoning in an experimental setting of 3x4 
children in the age range between 10 and 12 (transition 
period) and 4 children aged 14 (supposedly formal operatio
nal stage)

The mathematical context chosen in the research is 
that of equipotent . infinite s.its. It is argued that some 
conceptions of infinity and attitudes towards mathematics
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are likely to function as epistemological obstacles in ac
cepting the criterion of the one-to-one correspondence 
between elements as an adequate tool for comparing two 
infinite sets.

If this criterion is accepted and used consequently in 
comparing sets then it is possible that the obstacles are 
overcome. This is, however, little probable in the case of 
10-12 or even 14 years old children. Rather, this means 
that these obstacles have not developped yet and children 
reason deductively in the same manner as they would observe 
the rules of a game. It seemed therefore that observation 
and analysis of situations in which children cease to accept 
the one-to-one correspondence as a criterion of the property 
"there are as many elements in set A as there are in set B” 
may lead us to an answer to the above stated research 
quest ion.

In our research, generally speaking, the criterion was 
fully accepted by the 10 years olds, with some difficulty by 
the 11-12 years olds and npt at all or conditionally by some 
of the 14 years olds.

Many features of behavior and reasoning of the'""10-12 
years old children pointed to their being still in the 
pre-conceptual stage - the stage where complexes (in the 
sense of V/ygotski) prevail: focussing on factual (and not 
logical or analytical) relationships, incomplete verbali
zation, doing with "functional” definitions (i.e. defining 
an object by saying what to do with it), lack of sense of 
scientificity of certain terms, unawareness of one's own 
thinking, etc. Opposite features, observed in some of the 14 
years olds testify for their being at the threshold of 
conceptual thinking.

Thus there exist fundamental intellectual differences 
between the groups of 10-12 and 14 years olds. But the first 
group is by no means homogeneous. An important qualitative 
jump was observed between the 10 and the 11-12 years old.
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The main difference lies in the unawareness, in the 10 years 
olds, of problems related to the idea of infinite divisibil
ity or infinity in the small. Because of this unawareness, 
one cannot speak about "conceptions of infinity functioning 
as epistemological obstacles” at this age. But one can ask 
questions about intellectual and behavioral ways these 
children find to avoid the problems of infinity in the 
small that allow for coping with situations where those 
problems are implicit. In the paper these intellectual and 
behavioral ways have been called PRE—OBSTACLES related to 
infinity (as they have to be overcome if proper obstacles 
are to develop).

In the 11-12 years old children it is possible to 
speak about FIRST CONCEPTUALIZATIONS of the concept of in
finity. This stage is characterized by a large number of 
verbalized inconsistencies (which stems from the fact that, 
on the one hand, children are already in possession of a 
certain verbal knowledge, like, e.g. a line segment is com
posed of an infinite number of points; on the other, how
ever, their representations of mathematical objects are very 
concrete stiJLl. Thinking at this stage still bears traces of 
PRE-OBSTACLES (complexes, references to concrete represent
ations) but names of abstract notions start playing a lead
ing role. Endeavor to grasp their meaning is what stimul
ates the development of thought. Children are still very 
open to adult people’s arguments, they are willing to 
abandon their conceptions and follow those that are sug
gested to them. This implies, however, that first conceptu
alizations would be the deepest rooted ones, the most dif
ficult to change in the future. They are the most likely to 
become convictions, something one believes in, and not only 
impartially reasons about. This prepares the ground for 
epistemological obstacles.

The period of EPISTEMOLOGICAL OBSTACLES starts with 
maturation of personality and systematic (i.e. conscious,
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according to Wygotski) conceptual thinking. This period is 
characterized by, among others: the sense of scientifici ty 
of certain terms, elaborate verbalization, awareness of 
paradoxes that the concept of equipotence apparently leads 
to, awareness of the difficulty of the concept of infinity, 
use of rational argument, based on logically congruent 
relations (the 14 years old Marta, however emotionally 
engaged in arguing against the definition of ”as many 
elements as” by the one-to-one criterion, always tried to 
use the same kind of arguments as the Experimenters by 
founding them on admitted definitions and known theorems).

Moreover, this period knows the presence of metamathe- 
matical considerations: attempts at linking one's concepts
into a system leads to looking for relations between expe
rience and mathematics. This gives rise to philosophical 
questions concerning the nature of mathematical knowledge, 
the status of mathematical theorems and the notion of truth 
in science.

The emotional non-ne.utrality of argument about funda
mental mathematical notions is also a characteristic feature 
of this period. Wygotski says: “Every idea contains, in one 
form or another, the affective relationship of man to real
ity”.

It is thus conjectured that the development of thought 
in a child of 10+ years of age is accompanied by a process 
of constitution of epistemological obstacles, the process 
being divided into roughly three stages: the stage of PRE- 
OBSTACLES, the stage of FIRST CONCEPTUALIZATIONS, and the 
stage of proper EPISTEMOLOGICAL OBSTACLES.
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