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1 Wstęp
Jakie cechy powinna posiadać argumentacja, aby matematyk mógł uznać ją 
za dowód? Thomas Tymoczko stawiając to pytanie w kontekście konsekwen
cji metodologicznych i filozoficznych „komputerowego” dowodu twierdzenia o 
czterech barwach (Tymoczko 1986) zwraca uwagę na trzy podstawowe, jego 
zdaniem, atrybuty dowodów matematycznych — są one przekonujące, spraw
dzalne i formalizowalne. Wagę pierwszej z tych cech podkreśla także m.in. René 
Thom:

.. .oczywistość dowodu prowadząca do przeświadczenia o jego słu
szności wynika ze zrozumienia użytych symboli na tyle jasnego, że ich 
kombinacja przekonuje czytelnika. . . .  Dla ocenienia słuszności rozu
mowania nie potrzeba wypracowanych struktur aksjomatycznych ani 
wyrafinowanej machiny pojęciowej. Wystarczy do tego celu jedynie 
zrozumienie zastosowanych symboli i jasna idea, jak przeprowadzać 
na nich różne przekształcenia (Thom 1974, s. 118).

Znana to prawda, że aby zrozumieć dowód matematyczny, nie wystarczy zga
dzać się ze wszystkimi składającymi się na niego drobnymi krokami — niezbędna 
jest jeszcze ta wspomniana przez R. Thoma „jasna idea” , jasny wgląd w istotę 
rozumowania. Co dzieje się wówczas, gdy warunek ten nie jest spełniony i takie
go wglądu zabrakło? Matematyk w takiej sytuacji przyzna zapewne, że dowodu 
nie zrozumiał i poszuka dodatkowych wyjaśnień. Uczeń najprawdopodobniej nie 
zachowa się w podobny sposób i to nie tylko ze względu na konsekwencje przy
znania się na lekcji, że czegoś nie pojmuje, ale również, a może przede wszyst
kim, dlatego, że często po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinno 
być inaczej. Uczniowie, którzy nigdy nie doznali przyjemności matematyczne
go odkrywania oraz dowodzenia, i w konsekwencji nie wiedzą, na czym polega
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„zrozumienie” , bardzo często wytwarzają sobie własny sposób interpretowania 
znaczenia słowa „rozumiem” . Rozumiem, bo potrafię wyjaśnić wszystkie kolejne 
wnioskowania w dowodzie i akceptuję je, mimo że nie obejmuję sensu całości; ro
zumiem, bo umiem dowód powtórzyć wykonując pamięciowo odpowiednie prze
kształcenia, itp. W miarę pojawiania się w procesie nauczania kolejnych uzasa
dnień o nikłych, w odniesieniu do uczniów, walorach przekonujących, zachowania 
takie zaczynają się wzmacniać i utrwalać, zaś dowodzenie staje się „obrządkiem” 
tworzonym na potrzeby szkoły. Dydaktycy zajmujący się problematyką dowo
dzenia w nauczaniu matematyki są raczej zgodni w swoich opiniach:

Nawet starsi uczniowie, a także absolwenci szkoły średniej nie doko
nują rzeczywistych inferencji. Zamiast zrekonstruować wnioskowa
nie, wyliczają kolejno izolowane fakty, wykorzystując słowa i zwro
ty zwyczajowo używane w postępowaniu dowodowym. Utrwala się 
swoista retoryka związana z procesem dowodzenia, ukrywająca rze
czywisty brak zrozumienia (Konior 1983, s. 41).

Równocześnie zaś badania efektów zaznajamiania młodzieży szkolnej z ele
mentami metodologii matematyki, które, mimo rangi tej problematyki, są pro
wadzone dość rzadko, pokazują jednoznacznie, że:

...problemy metodologiczne matematyki, nawet te najprostsze, są 
dla uczniów kończących szkolę średnią zupełnie obce (Nowecki 1978, 
s. 183).

Jest niewątpliwe z punktu widzenia praktyki nauczania i uczenia się mate
matyki, że dobry dowód powinien nie tylko spełniać pewne kryteria formalne, 
ale również, a może nawet przede wszystkim, powinien sprawiać, że uzasadniony 
fakt staje się dla ucznia bliski i naturalny, powinien czynić ucznia mądrzejszym. 
Podkreśla to m.in. Z. Krygowska:

Dowód może bowiem odegrać ważną rolę zarówno formalną jak i 
intuicyjną; może być przeprowadzony w ten sposób, że uczeń po jego 
zakończeniu myśli: ‘tak jest rzeczywiście, to zostało logicznie udo
wodnione’ , ale nadal twierdzenie pozostaje dlań nieoczywiste, choć 
prawdziwe w sensie formalnym... Dowód może być również przepro
wadzony tak, że uczeń po jego zakończeniu myśli: ‘to musi być tak, 
to jest oczywiste’ i rozumie już twierdzenie inaczej (Krygowska 1979, 
s. 147).

Na to, że pewne dowody są dla uczniów bardziej, a inne mniej przekonujące, 
wielokrotnie już zwracano uwagę. Na tym jednak na ogól poprzestawano. W 
niniejszym opracowaniu chcemy przedstawić sprawozdanie z fragmentu badań 
(Dąbrowski 1986i), których celem było poszukiwanie tych właśnie cech dowo
dów, które pozytywnie wpływają na akceptowalność rozumowań przez uczniów 
i czynią je w oczach uczniów bardziej przekonującymi.
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Wcześniejsze badania przeprowadzone przez B. Noweckiego (1978) poka
zały, że wielu uczniów biorących w nich udział nie rozumiało metody induk
cji matematycznej. Ta obserwacja, potwierdzana przez szkolną codzienność, 
w połączeniu z faktem, że najprawdopodobniej najwcześniejszą historycznie 
teorią dedukcyjną stworzoną przez człowieka była arytmetyka Pitagorejczyków 
badająca własności liczb (w greckim znaczeniu tego słowa) i wykorzystująca w 
tym celu rozumowania bardzo bliskie indukcji matematycznej, skłoniła nas do 
zainteresowania się twierdzeniami nawiązującymi do rekurencyjnych własności 
zbioru liczb naturalnych. Była to jedna z trzech przewodnich linii tematycznych 
wspomnianych badań — sprawozdanie z tego właśnie ich fragmentu chcemy w 
tym miejscu przedstawić.

Prezentowane badania obejmują dwa zasadnicze składniki. Pierwszy z nich 
— to próba spojrzenia na odtworzoną przez historyków postać najstarszych 
znanych dowodów matematycznych (rozdział 2). Wagę takiego podejścia bar
dzo mocno podkreśla się w ostatnich latach. O znaczeniu badań z historii ma
tematyki dla dydaktyki matematyki wypowiadali się m.in.: R. Thom (1974), H. 
Freudenthal (1983; 1985), R. Duda (1982), G. Glaeser (1985). W opisywanych 
tu badaniach historia matematyki odegrała istotną rolę. Dzięki analizie histo
rycznej uwypukliły się pewne prawidłowości (rozdział 3), które prawdopodobnie 
zachodziły w rozwoju dowodu matematycznego. Ich zauważenie i bliższe pozna
nie może mieć istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia procesu nauczania. 
Analiza ta dostarczyła także materiału do części empirycznej badań: wiele z 
wykorzystywanych w eksperymentach dowodów ma swój historyczny rodowód.

Eksperymenty, które stanowią drugie ogniwo metodologii omawianych badań 
(rozdział 4), polegały na postawieniu niewielkiej grupy uczniów w sytuacji pro
wokującej ich do wyboru jednej z kilku przedstawionych im na fiszkach wersji 
dowodów tego samego faktu. Wypowiedzi uczniów notowane były na taśmie 
magnetofonowej, a następnie analizowane (rozdział 5), m.in. z uwzględnieniem 
pojawiających się w nich figur mowy i myślenia (Bauersfeld, Zawadowski 1988; 
Otte, Zawadowski 1985; Zawadowski 1988). Prezentowane badania obejmują 
zatem analizę przypadków. Z tego powodu wypływające z nich konkluzje są 
formułowane (rozdział 6) jako wzmocnione hipotezy.

2 Uwagi o narodzinach dowodu w matematyce
Matematyka w swoim początkowym okresie rozwoju posiadała wyraźnie em
piryczny i dogmatyczny charakter. Jednak jeszcze w czasach przedgreckich 
rozpoczął się w niej powolny proces odchodzenia od praktycyzmu dnia co
dziennego — stopniowo stawała się ona nauką o teoretycznych zainteresowa
niach. Przeobrażeniom tym towarzyszył wzrost „krytycyzmu” matematyków, 
którzy coraz dobitniej uświadamiali sobie niedoskonałość empirycznych metod 
weryfikacji prawdziwości faktów matematycznych. Jednym z objawów tych 
„metodologicznych” zmian było zjawisko kontrolowania prawidłowości wyko-
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nywanych operacji i uzyskiwanych rozwiązań rozpatrywanych zagadnień, które 
sporadycznie daje się zauważyć w egipskich papirusach i na babilońskich ta
bliczkach (por. Dąbrowski 1988). Jest bardzo prawdopodobne, że także z cza
sów przedgreckich pochodzą historycznie najwcześniejsze przykłady dowodów 
matematycznych — takiego zdania jest m.in. wybitny matematyk i historyk 
matematyki B.L Van der Waerden (1983).

Zanim jednak przytoczymy jego poglądy na ten temat, musimy wyjaśnić, w 
jakim znaczeniu używamy w tym miejscu słowa „dowód” . Rzut oka na histo
ryczny rozwój matematyki pokazuje, jak z upływem czasu zmieniały się kanony 
matematycznej ścisłości, ewoluowały kryteria zezwalające na uznanie jakiegoś 
rozumowania za dowód matematyczny. Zjawisko to przedstawił I. Lakatos w 
swej głośnej książce „Proofs and Refutations” (1976), nawiązuje również do nie
go E.T. Bell (1945), analizując m.in. dwie następujące wypowiedzi:

A) W twierdzeniu 47 I księgi „Elementów” dowiedzione jest twier
dzenie Pitagorasa;
B) Euklides dowiódł w twierdzeniu 47 I księgi „Elementów” twier
dzenia Pitagorasa.

Mimo pozorów tego, że oba te zdania są równoważne co do swego sensu 
i wartości logicznej, trzeba się zgodzić ze stanowiskiem E.T. Bella, gdy uzna
je on pierwsze z nich za fałszywe, a drugie za prawdziwe. Zdanie (A) zostało 
sformułowane w oderwaniu od jakiegokolwiek kontekstu czasowego, zatem mu
simy je oceniać uwzględniając m.in. wymogi, jakie współcześnie stawia się sys
temom dedukcyjnym, których „Elementy” właściwie nie spełniają. Zdanie (B) 
jest prawdziwe, ponieważ u Euklidesa i jemu współczesnych zarówno system 
jak i sam dowód nie budziły żadnych zastrzeżeń. Rozumowanie to spełniało 
wszystkie wymogi matematycznej i logicznej ścisłości stawiane dowodom ma
tematycznym nie tylko w czasach Euklidesa, ale i później. Zatem reasumując, 
dowód był funkcją czasów, w jakich go formułowano, oraz zasobu matematycz
nej wiedzy ludzi, przez których i dla których był tworzony. Ilekroć mówi się, że 
w przeszłości pewien fakt został dowiedziony, należy, zdaniem Bella, z którym 
w pełni się zgadzamy, formułować to i rozumieć w sensie wypowiedzi (B), tzn.

„że dowód ten był uznany za poprawny przez kompetentnych mate
matyków w czasach, gdy został podany” (Bell 1945, s. 10).

Wróćmy do zasygnalizowanych wcześniej poglądów van der Waerdena na 
temat miejsca i czasu narodzin pierwszych dowodów w matematyce oraz ich 
przypuszczalnej postaci.

Najprawdopodobniej w V w. p.n.e. została spisana pierwsza wersja „Traktatu 
o gnomonie” — chińskiego dzieła poświęconego astronomii i matematyce. W 
jednym z fragmentów tego, mającego postać dwóch dialogów, utworu poda
na jest informacja o tym, że twierdzenie Pitagorasa w szczególnym przypadku 
dotyczącym trójkąta o bokach 3, 4, 5 znane było matematykom chińskim już ok.
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roku 1100 p.n.e., a w swej ogólnej postaci było wykorzystywane w VI w. p.n.e. 
W dziele tym zawarty jest rysunek 1 wraz z następującym opisem:

/V
/ \

\ /

Rys. 1
Przetnijmy prostokąt [wzdłuż przekątnej] i zróbmy szerokość 3 [jed
nostki] szeroką, i długość 4 [jednostki] długą. Przekątna pomię
dzy [dwoma] rogami będzie wtedy długa na 5 [jednostek]. Teraz 
po narysowaniu kwadratu na tej przekątnej, otoczmy go połówkami 
prostokątów takich jak ten, który pozostał na zewnątrz tak, żeby 
powstała [kwadratowa] tabliczka. W ten sposób [cztery] zewnętrzne 
połówki prostokątów o szerokości 3, długości 4 i przekątnej 5 utworzą 
razem dwa prostokąty [o polu 24]; wtedy [gdy odejmiemy je od kwa
dratowej tabliczki o polu 49] reszta ma pole 25... (Van der Waerden 
1983, s. 27).

Van der Waerden widzi w konfiguracji z rysunku 1 oraz przytoczonym wyżej 
opisującym ją tekście pierwszy w historii matematyki utrwalony na piśmie do
wód twierdzenia Pitagorasa, a stanowisko swoje motywuje w następujący spo
sób:

. >■ >(?,' ■. ......

Dowód jest przeprowadzony tylko dla trójkąta 3, 4, 5, ale idea do
wodu jest absolutnie ogólna. (Van der Waerden 1983, s. 26).

Co więcej, jak podaje F. Swetz (1977), konfiguracja z rysunku 1 była wyko
rzystywana przez Chińczyków jako ilustracja również tam, gdzie występowały
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inne trójkąty prostokątne.

Podobnego typu argumentację można także znaleźć w „Sulvasutrze” — hin
duskim dziele matematycznym, które dotrwało do naszych czasów w kilku redak
cjach pochodzących z różnych stuleci pierwszego tysiąclecia p.n.e. W wersji tego 
dzieła opracowanej przez Apastambę i pochodzącej najprawdopodobniej z V w. 
p.n.e. opisany jest ołtarz w kształcie trapezu równoramiennego o wschodniej 
podstawie długości 24 jednostek, zachodniej równej 33, wysokości 36 jednos
tek oraz polu wynoszącym 972 jednostki kwadratowe (rys. 2). Pole to zostało 
obliczone w następujący sposób:

F A M D

Rys. 2

Ktoś rysuje [linię] z południowego amsa (D), w kierunku południo
wego sroni (C), [mianowicie] do [punktu E, który jest] 12 [padas od 
punktu L prsthya]. Potem ktoś odcina kawałek [tj. trójkąt DEC], 
przenosi i dokłada go z innej strony [tj. od północy]. Stąd vedi 
otrzyma kształt prostokąta. W tej postaci [FBED]  ktoś liczy jego 
pole (Van der Waerden 1983, s. 26).

I znów w tym rozumowaniu Van der Waerden widzi matematyczny dowód geo
metrycznego faktu.

Występowanie twierdzenia Pitagorasa wraz z trójkami pitagorejskimi w Ba
bilonii, Chinach, Indii, a później i w Grecji, sakralny charakter problemów ge
ometrycznych w Grecji i Indii oraz wiele innych związków istniejących między
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naukami tych najstarszych cywilizacji skłoniły Van der Waerdena (1983) do sfor
mułowania hipotezy o wspólnym początku matematyki rozwijanej w obrębie 
tych wszystkich kultur. Jego zdaniem, jest bardzo prawdopodobne, że mniej 
więcej w latach 3000-2500 p.n.e. ludy zamieszkujące środkową Europę dys
ponowały matematyką, w której centralne miejsce zajmowało właśnie twier
dzenie Pitagorasa i wykorzystanie geometrii do celów rytualnych. Po roku 
2500 p.n.e. plemiona te zaczęły się rozprzestrzeniać po Europie i Azji — do
tarły na Wyspy Brytyjskie, na Bliski Wschód oraz do Indii i Chin. Van der 
Waerden zwraca uwagę na podobieństwo starochińskiego dowodu twierdzenia 
Pitagorasa i dowodu podanego przez Apastambę w „Sulvasutrze” — oba one 
mają „czynnościowy” charakter, tzn. wykorzystują konkretne operacje odcina
nia, przemieszczania części czy też ponownego ich składania — do kilku do
wodów z „Elementów” Euklidesa, np. że dwa równolegloboki zbudowane na 
tej samej podstawie i mające równe co do długości wysokości posiadają iden
tyczne pola (Elementy, ks. I, tw. 35). Opierając się na tym podobieństwie 
sugeruje on, że dowody tego typu stanowiły składnik ustnej tradycji w epo
ce neolitu i z niej właśnie się wywodzą. Zatem, zdaniem Van der Waerdena, 
jest prawdopodobne, że pierwsze dowody matematyczne pojawiły się już w trze
cim tysiącleciu p.n.e., choć do upowszechnienia idei dowodu doszło, i tu wszyscy 
historycy są zgodni, dopiero w starożytnej Grecji.

E.T. Bell (1945) analizując rozwój matematyki do wieku XVIII i ustalając 
hierarchię ważności poszczególnych zjawisk zachodzących w tym okresie, na 
pierwszym miejscu postawił „cud grecki” — czyli grecki wynalazek rozumo
wania dedukcyjnego, za nim dopiero lokując stworzenie symbolicznej algebry 
w epoce Renesansu i narodziny rachunku różniczkowego i całkowego. Zanim 
jednak skrystalizował się grecki kanon ścisłości matematycznej, który widać już 
w dość zaawansowanej postaci w podręczniku geometrii napisanym przez Hip- 
pokratesa z Chios (ok. 460-377 r. p.n.e.) (Kulczycki 1973), dowód podlegał 
kolejnym przeobrażeniom.

Pewnych informacji o charakterze tych przemian dostarczają badania A. 
Szabo (1978). Analizując różnorodne teksty źródłowe, m.in. dzieła Homera, za
uważył on, że słowo „deiknymi” , którego Grecy w szczytowym okresie rozwoju 
swojej nauki używali dla określenia dowodu, z upływem lat zmieniało swoje 
znaczenie. Początkowo należało je rozumieć jako „wskazać” , „pokazać” , później 
„uczynić zrozumiałym” , „wyjaśnić” i ostatecznie „udowodnić” , „dowieść” (w 
sensie wywodu). Jest prawdopodobne, że słowo to nabrało czysto matema
tycznego sensu dlatego, że początkowe jego znaczenia charakteryzują wyjściową 
postać dowodów matematycznych.

Musiał tu nastąpić proces podobny do tego, który daje się zauważyć np. w 
związku z nazwami figur i brył geometrycznych, i który jest dość typowy dla 
rodzącej się nauki. Zaczyna się od słów potocznych, które najlepiej oddają cha
rakter badanych obiektów czy zjawisk, po czym, w miarę jak zmienia się sama 
matematyka, stare słowa nabierają nowego abstrakcyjnego znaczenia. Platon pi
sał — „przez ‘pokazanie’ rozumiem ‘położenie przed oczyma’ ” (Szabo 1978, s.
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188), zatem pierwotną rolą dowodu mogło być spowodowanie, aby prawdziwość 
matematycznego stwierdzenia stała się w jakiś sposób widoczna, unaocznienie 
jej (słowo „theorema” znaczy po grecku „widzenie” , „zobaczenie” ).

Pierwsze greckie dowody wiążą się najprawdopodobniej z osobą Talesa z 
Miletu (ok. 627-548 r. p.n.e.). Był on założycielem jońskiej szkoły filozofii 
przyrody, w której uprawiano również astronomię i matematykę. Wszystkie in
formacje na temat jego działalności w obu tych dziedzinach pochodzą z dwóch 
źródeł — jego życiorysu spisanego w III w. n.e. (Diogenes Laertios 1984) oraz 
z komentarza Proklosa (410-485 r. n.e.) do I księgi „Elementów” Euklidesa, w 
którym Proklos zawarł m.in. fragmenty z zaginionej „Historii geometrii” napi
sanej prawdopodobnie w latach 330-300 p.n.e. przez Eudemosa, ucznia Arysto
telesa. Przytoczmy z nich kilka urywków:

Tales odwiedziwszy Egipt pierwszy przywiózł stamtąd do Grecji tę 
wiedzę [tj. geometrię]; on sam dokonał kilku odkryć i przez swoje 
dociekania bądź o charakterze bardziej ogólnym, bądź też ograni
czone do przypadków konkretnych, wskazał swym następcom drogę 
do dalszych odkryć (Kulczycki 1973, s. 100).

Ten sam tekst Proklosa w innym tłumaczeniu brzmi tak:
Tales podróżował do Egiptu i przywiózł do Grecji geometrię; wiele 
odkrył sam i dla wielu innych dal podstawy żyjącym po nim. Cza
sami rozpatrywał problem trochę ogólniejszy, czasem znów bardziej 
opierał się na poglądowości (Van der Waerden 1959, s. 125).

Proklos podaje następujące dane o matematycznych osiągnięciach Talesa (Kul
czycki 1973, s. 100-101; Van der Waerden 1959, s. 122):

— Twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych zostało odkryte 
przez Talesa, jak mówi Eudemos, ale nie dal on dla niego żadnego 
naukowego dowodu;
— Talesowi zawdzięczamy twierdzenie o równości kątów w trójkącie 
równoramiennym, podobnie jak wiele innych odkryć, albowiem po
wiadają, byl on pierwszym, który stwierdził, że kąty przy podstawie 
w każdym trójkącie równoramiennym są równe;
— Eudemos odnosi twierdzenie o równości trójkątów, gdy bok i dwa 
przylegle kąty są równe, do Talesa, powiada bowiem, że Tales musiał 
się na nim oprzeć przy wyznaczaniu odległości okrętu na morzu;
— Podział kola na dwie równe części przez średnicę został okazany, 
jak piszą, najpierw przez Talesa.

Kolejną informację dorzuca Diogenes Laertios:

„Pamfila podaje, że Tales, który uczył się u Egipcjan, pierwszy wpi
sał trójkąt prostokątny w kolo. Inni... podają, że dokonał tego Pi
tagoras” (1984, s. 22).
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Wszystkie powyższe fakty znane były na długo przed Talesem — np. w Babi

lonii, gdzie wykorzystywano je w sposób absolutnie swobodny i naturalny przy 
rozwiązywaniu rozmaitych zadań (por. Dąbrowski 1988). Na czym więc pole
ga wkład Talesa w rozwój matematyki? Na ogół historycy podkreślają, że byl 
on pierwszym, który świadomie sformułował własności figur jako stwierdzenia 
ogólne. Cztery z łączonych z jego osobą faktów dotyczą kątów i to traktowa
nych jako swoiste wielkości (Kulczycki 1973) — wydaje się więc, że intereso
wał się figurami geometrycznymi dla nich samych, mimo przypisywanych mu 
„praktycznych” osiągnięć.

A jak wygląda sprawa dowodów zwyczajowo wiązanych z imieniem Tale
sa? Tutaj zdania są podzielone (Kulczycki 1973; Van der Waerden 1959). Jest 
dość prawdopodobne, że jeżeli Tales dowodził prawdziwości tych stwierdzeń, 
to nie robił tego w sposób zbliżony do współczesnego. Jeśli powyższe stwier
dzenia geometryczne zilustruje się rysunkami, to uzyskane konfiguracje mają 
łatwo dostrzegalne symetrie (w ostatnim twierdzeniu po wpisaniu prostokąta w 
okrąg należy skorzystać jeszcze z obrotu, trzeba zatem zauważyć pewną symetrię 
obrotową). Najprawdopodobniej więc uzasadnienia Talesa polegały właśnie na 
świadomym podkreśleniu i wykorzystaniu tych symetrii. Należy sądzić, że sy
metria była obecna w matematyce od samych jej początków — zarówno pod 
postacią regularnych ornamentów zdobniczych, jak i w rozwiązaniach zadań 
babilońskich i chińskich, nawiązujących do twierdzenia Pitagorasa, oraz w nie
których rozumowaniach w „Sulvasutrze” (por. Dąbrowski 1988), gdzie, być może 
w sposób nieświadomy, wnioskowano dzięki niej o własnościach badanych obiek
tów. Wydaje się, że Tales byl na tym polu kontynuatorem swoich egipskich i 
babilońskich nauczycieli, od których jednak różniło go to, że jego argumentacje 
miały już najprawdopodobniej celowy i zamierzony charakter.

Istotny wkład w rozwój greckiego ideału ścisłości matematycznej wniósł Pi
tagoras z Samos (ok. 572-497 r. p.n.e.). Proklos podaje, że byl on tym, który:

.. .przekształcił te badania w naukę wyzwoloną, gdyż odwołał się do 
zasad wyższych i wykrywał twierdzenia abstrakcyjne opierając się 
na samym rozumie... (Kulczycki 1973, s. 104).

Większości ludzi Pitagoras i inni członkowie założonego przez niego „bractwa 
naukowego” kojarzą się przede wszystkim z geometrią. Rzeczywiście, ich wiado
mości i osiągnięcia w tej dziedzinie były znaczne, jednak zasadniczym obszarem 
badań wczesnych Pitagorejczyków była arytmetyka. Inne uprawiane przez nich 
dyscypliny — geometria, muzyka, astronomia — stawały się dla nich interesujące 
wówczas, gdy okazywały się powiązane z arytmetyką, gdy wyjaśniały lub poka
zywały w innym świetle własności liczb.

Sposób, w jaki wiedza ich została odtworzona, wiąże się z tematyką tego 
artykułu, dlatego też warto poświęcić mu trochę miejsca.

Przez wiele dziesiątków lat IX księga „Elementów” Euklidesa skupiała na 
sobie uwagę historyków drażniąc ich — jak żadna inna — swoją niejednorod
nością. Obok faktów o ogromnym ciężarze gatunkowym, np. słynnego twier-



14 M irosław Dąbrowski

dzenia o nieskończoności zbioru liczb pierwszych (Elementy, ks. IX, tw. 20), 
występują w niej twierdzenia mówiące o rzeczach tak prostych i naturalnych, 
jak podzielność przez 2 (Elementy, ks. IX, tw. 21-34). Tych kilkanaście twier
dzeń opisujących własności liczb parzystych i nieparzystych, i stanowiących 
samodzielną odizolowaną całość, długo niepokoiło historyków. Dlaczego Eu
klides — twórca dzieła będącego przez tysiąclecia niedościgłym wzorem deduk
cyjnego układu treści i ścisłości matematycznej — uwieńczył swe arytmetyczne 
księgi właśnie teorią parzystości? Jest to tym dziwniejsze, że w księdze VII oma
wia ogólną teorię podzielności, dla której podzielność przez 2 jest szczególnym 
i na dodatek najprostszym przykładem.

Dopiero w 1936 roku niemiecki historyk matematyki O. Becker znalazł od
powiedź na to pytanie. Stwierdził on, badając różne zachowane teksty, że teoria 
parzystości i nieparzystości została stworzona przez wczesnych Pitagorejczyków 
w VI-V w. p.n.e. i była zalążkiem, jak byśmy powiedzieli dziś, arytmetyki liczb 
naturalnych. Co ważniejsze, jest to najstarsza współcześnie znana stworzona 
przez człowieka teoria dedukcyjna, a umieszczenie jej w tak eksponowanym miej
scu jest dość powszechnie uznawane za rodzaj hołdu złożonego przez Euklidesa 
(ok. 365-300 p.n.e.) twórcom nauki o liczbach: Pitagorejczykom.

Odtworzona przez historyków arytmetyczna wiedza wczesnych Pitagorejczy
ków obejmowała, poza teorią parzystości i nieparzystości, teorie liczb figuralnych 
i trójek pitagorejskich. Dla nas teorie te są szczególnie interesujące ze względu 
na wspólną dla nich technikę dowodową, tzw. dowodów kamyczkowych (Knorr 
1975; Szabo 1978; Van der Waerden 1959). Są to jedne z najwcześniejszych do
wodów w matematyce greckiej (a może nawet najwcześniejsze, jeżeli prawdą jest, 
że Tales nie dowodził swoich twierdzeń). Przyjrzyjmy się więc bliżej pochodzącej 
z V w. p.n.e. nauce o liczbach. Przedstawione dalej fakty są zaczerpnięte przede 
wszystkim z pracy W.R. Knorra (1975).

Używając nazwy „liczba” Pitagorejczycy nadawali jej znaczenie różne od 
dzisiejszego. Mieli na myśli tylko liczby naturalne i to bez jedności, która, 
zwana też monadą, była pojęciem bardziej filozoficznym niż matematycznym:

— Jedność jest tym, dzięki czemu każda z rzeczy może być uważana 
za jedyną (Elementy, ks. VII, okr. 1);
— Liczba jest mnogością zbudowaną z jedności (Elementy, ks. VII, 
okr. 2).

Przy takim podejściu najbardziej naturalne jest wyobrażenie sobie liczby po
przez jej dyskretną reprezentację, tj. reprezentację podkreślającą „składanie” z 
jedności. I tak właśnie postąpili Pitagorejczycy, którzy w swoich arytmetycznych 
rozważaniach przedstawiali liczby za pomocą odpowiednio ułożonych kamycz
ków. Sam sposób układania zależał od celu, któremu dana konfiguracja miała 
służyć. Byl to doskonały heurystyczny środek do odkrywania i uzasadniania 
nowych własności liczb.

Nie wiemy, w jaki dokładnie sposób Pitagorejczycy reprezentowali liczby pa
rzyste i nieparzyste; nie zachowały się żadne źródłowe materiały poświęcone tym
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zagadnieniom. Można się tego jedynie domyślać opierając się na pojedynczych 
zdaniach umieszczonych w niektórych greckich rozprawach matematycznych i 
filozoficznych. Ważną wskazówką są także definicje podane przez Euklidesa, 
które, podobnie jak oba określenia przytoczone poprzednio, pochodzą najpraw
dopodobniej z przełomu VI/V  w. p.n.e., być może od samego Pitagorasa:

— Liczba parzysta to taka, którą można podzielić na dwie równe 
części (Elementy, ks. VII, okr. 6);
— Liczba nieparzysta, to taka, która nie może być podzielona na 
dwie równe części, różni się o jedność od liczby parzystej (Elementy, 
ks. VII, okr. 7).

Jak widać z tych „czynnościowych” definicji, typ liczby określano badając 
możliwość jej „przepołowienia” . Spośród kilku opublikowanych rekonstrukcji 
przytoczymy dwie, naszym zdaniem, najcelniejsze. Pierwszą z nich używaną

oooooo oooooo

ooooo

Rys. 3

o ooooo
Rys. 4

przez W.R. Knorra (1975) przedstawiają rysunki 3 i 4. Reprezentację tę wyko
rzystamy przy dowodach kilku twierdzeń stanowiących podstawę pitagorejskiej 
teorii parzystości i nieparzystości (Knorr 1975; Van der Waerden 1959; por. 
także Dąbrowski I9862):

Twierdzenie 1 (Elementy, ks. IX, tw. 21): Suma dowolnej liczby liczb 
parzystych jest liczbą parzystą.

Euklides twierdzenie to uzasadniał w następujący sposób:

A B C D E

Rys. 5

Należy dodać dowolną liczbę liczb parzystych AB, BC,CD, DE; 
twierdzę, że całość AE  jest parzysta (rys. 5). Rzeczywiście, po-
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nieważ każde z AB, BC, CD, DE  jest parzyste, to posiada połowę 
(def. VII.6), więc i całość ma połowę. Liczba parzysta jest liczbą 
dzielącą się na połowy (def. VII.6); oznacza to, że AE  jest parzyste, 
c.n.d.

Przypuszczalna wersja pitagorejska tego dowodu powstała w wyniku wyboru 
innego, bardziej naturalnego i wizualnego, sposobu przedstawienia liczb i odpo
wiedniego przeformulowania jego treści (Knorr 1975):

A ooo ooo

B oo oo

C oooo oooo

D ooooo ooooo
Rys 6

Niech A, B, C, D będą liczbami parzystymi (rys. 6). Ich suma może 
być utworzona w ten sposób, że jedna jej część składa się z lewych 
części liczb A, B,C, D, a druga z prawych. Ponieważ obie te części 
są równe, otrzymana liczba jest parzysta, c.n.d,

W analogiczny sposób narodziły się inne uzasadnienia — zarówno w tej, jak i 
innych rekonstrukcjach:

Twierdzenie 2 (Elementy, ks. IX, tw. 22): Suma parzystej liczby 
liczb nieparzystych jest liczbą parzystą.

Dowód: Niech A, B, C, D będą liczbami nieparzystymi (rys. 7) i 
niech będzie ich parzysta liczba. Jeżeli od każdej z tych liczb zo
stanie odjęta jedność, to powstaną liczby parzyste Al, Bl, Cl, Dl. Z 
usuniętych jedności można utworzyć liczbę parzystą E. Suma tych 
liczb (rys. 8), która jest zarazem sumą liczb A,B,C,  D jest liczbą 
parzystą (tw, 1), co kończy dowód.
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A ooo o ooo

B oo o oo

C oooo o oooo

D o o o
Rys. 7

A ’ ooo ooo

B’ oo oo

C’ oooo oooo

D’ o o

E oo oo
Rys. 8

Twierdzenie 3 (Elementy, ks. IX, tw. 24): Jeżeli od liczby parzystej 
odejmiemy parzystą, to uzyskamy parzystą.
Dowód: Niech A i B będą liczbami parzystymi (rys. 9). Dla obli
czenia różnicy wystarczy odjąć od siebie odpowiednie ich połówki. 
Uzyskany wynik składa się z dwóch identycznych części — na mocy 
definicji jest więc liczbą parzystą, c.n.d.
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B

oooo

oo

oooo

oo
Rys. 9

W podobny sposób wyglądają, pitagorejskie wersje dowodów pozostałych twier
dzeń omawianej teorii (por. Knorr 1975).

O o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o

Rys. 10 Rys. 11

Na rysunkach 10 i 11 przedstawiony jest inny sposób kamyczkowego reprezen
towania pitagorejskich liczb parzystych i nieparzystych (Lefevre 1981). Podob
nie jak poprzedni, również i ten dobrze oddaje charakter obu podanych definicji 
i może być wykorzystany w dowodach w pełni analogicznych do powyższych.

Teoria liczb figuralnych (Juszkiewicz 1975; Knorr 1975; Van der Waer- 
den 1959) wiąże najprawdopodobniej swoje powstanie z wykorzystaniem ka
myków do ilustracji mnożenia liczb, podobnie jak robi się to i dziś w naucza
niu początkowym matematyki. Przy tej okazji Pitagorejczycy mogli dostrzec, 
że przy mnożeniu dwóch równych liczb kamyki układają się w kwadrat, a dla 
różnych czynników powstaje prostokąt nie będący kwadratem. Następny krok 
to otrzymanie wizerunku trójkąta, np. przez podział jednej z poprzednich konfi
guracji. Te trzy klasy liczb — kwadratowe, prostokątne, trójkątne — stanowią 
najstarszy fragment teorii liczb figuralnych. Prezentowany material został od
tworzony w oparciu m.in. o prace Neopitagorejczyków z początku naszej ery 
(Knorr 1975).

Podstawowym pojęciem teorii liczb figuralnych jest gnomon: jest to taka 
liczba, która dodana do dowolnego wyrazu w danej klasie kolejnych liczb figu
ralnych tworzy następny wyraz tej klasy. Gdy pierwszym wyrazem tworzonej 
klasy liczb figuralnych jest jedność, a gnomonami są kolejne liczby nieparzyste 
począwszy od trzech, powstaje klasa liczb kwadratowych (rys. 12). Gdy pierw
szym wyrazem jest 2, dołączanymi zaś kolejno gnomonami są liczby parzyste 
począwszy od 4, to powstaje klasa liczb prostokątnych (rys. 13). Rozpoczęcie
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tego procesu od jedności i wykorzystanie w nim kolejnych liczb począwszy od 
2 prowadzi do uzyskania liczb trójkątnych (rys. 14). Definicje te przedstawiają

Rys. 12 Rys. 13

O

0 - 0

o  o  o  o  

o o o o o
Rys. 14

liczby figuralne jako sumy początkowych wyrazów ciągów arytmetycznych, któ
rych ostateczna postać zależy od określenia gnomonu. Towarzyszące im konfi
guracje kamyków dostarczają prostych metod liczenia wartości tych sum oraz 
argumentów za poprawnością uzyskiwanych wyników. Widać np., że kamyki 
z rys. 12 zawsze ułożą się na podobieństwo kwadratu, którego bok zawiera ich 
tyle, ile liczb dodano, zatem suma kolejnych początkowych liczb nieparzystych 
równa się iloczynowi ich liczby przez siebie. W analogiczny sposób bazują na wi- 
zualności wykorzystywanej reprezentacji dowody innych twierdzeń składających 
się na pitagorejską teorię liczb figuralnych. Przytoczmy niektóre z nich.

Twierdzenie 4: Liczba prostokątna jest podwojeniem odpowiedniej 
liczby trójkątnej.

Pitagorejski dowód tego faktu opierał się najprawdopodobniej na konfiguracji
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z rys. 15. Twierdzenie to podaje równocześnie zasadę sumowania kolejnych 
początkowych liczb naturalnych. Liczba trójkątna jest połową odpowiedniej 
liczby prostokątnej, zatem suma kolejnych liczb naturalnych jest połową iloczynu 
ich liczby przez liczbę o 1 większą. W podobny sposób liczył tę sumę w jednej ze 
swoich prac Archimedes (ok. 287-212 r. p.n.e.) (Knorr 1975). Nie skorzystał on 
jednak z liczb trójkątnych, lecz podzielił A poziomych rzędów po A +  1 jedności

o - o  ■ o - e -  Q / 0

O O O Q/ö -O
o o o 

q/ 6  o o o o
Rys. 16

w każdym na dwa ciągi wielkości — pierwszy rosnący od 1 do A jedności, drugi 
malejący od A do 1 (rys. 16). Ponieważ oba ciągi są identyczne, więc [1 +  2 +  
3d------- b A =  1/2 x A x (A +  1).]

Twierdzenie 5: Parzysta liczba kwadratowa jest sumą czterech iden
tycznych liczb kwadratowych.

O o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o 0 o o o o

Rys. 17 Rys. 18

Dowód tego twierdzenia opiera się na układzie kamyków z rys. 17. Bok przed-
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stawionej liczby kwadratowej, tj. liczba, która pomnożona przez siebie daje tę 
liczbę, jest liczbą parzystą, zatem konfigurację kamyków można przepołowić, i 
to zarówno poziomo jak i pionowo. Czynność ta dzieli ją na cztery identyczne 
części reprezentujące liczby kwadratowe.

Twierdzenie 6: Nieparzysta liczba kwadratowa staje się po odrzuce
niu jedności sumą czterech identycznych liczb prostokątnych.

Usunięcie kamyka położonego w centrum konfiguracji (rys. 18) pozwala natych
miast zgrupować pozostałe w odpowiedni sposób.

Twierdzenie 7: Nieparzysta liczba kwadratowa po odrzuceniu jed
ności staje się sumą ośmiu identycznych liczb trójkątnych.

Twierdzenie to, noszące dziś imię Diofantosa (III w. n.e.), prawdopodobnie zna
ne już było wczesnym Pitagorejczykom, którzy mogli go dowieść korzystając.z 
twierdzeń 6 i 4. Każdą z czterech części z rys. 18 można podzielić na połowy 
(rys. 19), co kończy dowód.

Rys. 19

Twierdzenie 8: Dowolna liczba kwadratowa jest podzielna przez 3 
albo staje się podzielna przez 3 po odrzuceniu jedności.

Rys. 20 przedstawia liczbę kwadratową, której bok dzieli się przez 3. Widać, 
że liczba ta jest podzielna przez 9, więc tym bardziej przez 3. Dodając gno
mon można utworzyć następną liczbę kwadratową. Gnomon ten jest o jedność 
większy od wielokrotności 3 (rys. 21), zatem po odrzuceniu jedności cala reszta 
dzieli się przez 3. Kolejny dodawany gnomon jest o 3 większy od podwojonego 
boku liczby kwadratowej z rys. 20 — dzieli się więc przez 3 (rys. 22). Zatem cala 
zbudowana liczba kwadratowa jest o jedność większa od wielokrotności 3 i znów 
prawdziwa jest druga część tezy. Jeżeli zostanie dodany następny gnomon, to 
powstanie kolejna liczba kwadratowa, która będzie podzielna przez 3 i sytuacja 
zacznie się powtarzać c.n.d.
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Rys. 21
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Rys. 22

Opierając się na teorii parzystości i nieparzystości oraz liczb figuralnych 
stworzyli Pitagorejczycy naukę o trójkach pitagorejskich, tj. o takich liczbach 
(w greckim znaczeniu tego słowa) A, B, C, że A 2 +  B2 =  O2. Także i w obrębie 
tej teorii korzystali oni najprawdopodobniej z dowodów kamyczkowych — zre
konstruowane wersje niektórych z nich można znaleźć w pracy W.R. Knorra 
(1975; por. Dąbrowski 19862).



O AKCEPTOWALNOŚCI DOWODÓW PRZEZ UCZNIÓW 23
Przyjrzyjmy się bliżej przytoczonym rozumowaniom. Uderzają one zwłasz

cza swoją konkretnością. Konkretna jest reprezentacja liczb, które same również 
są konkretne, i to zarówno ze względu na ich ilość, jak i wartość. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że są to tylko sprawdzenia poszczególnych przypadków i zanego
wać ich silę dowodową. Czy słusznie? Otóż wszystkie dowody kamyczkowe, w 
postaci w jakiej je przedstawiliśmy, są w pewnym sensie niekompletne. Obok 
właściwej konfiguracji kamyczków i ewentualnie prostego opisu, muszą one być 
wzbogacone o trzeci bardzo istotny składnik — o pewien eksperyment myślowy 
u odbiorcy argumentacji. Większość z tych uzasadnień poprzez swoją wizu- 
alność i symetrię wzoru, sytuacji, postępowania, miała wywołać akt myślowy, 
który bardzo dobrze charakteryzuje Teajtetos, gdy w pewnym momencie pla
tońskiego dialogu mówi:

Bo ja mam wrażenie, że ty raczej mówisz o każdej liczbie (Platon 
1936, s. 120).

Zatem od konkretnego przykładu poprzez uogólnienie wywołane wyżej wymie
nionymi cechami argumentacji należało dojść do zobaczenia i zrozumienia sy
tuacji absolutnie ogólnej. Istotą i celem tych dowodów jest więc unaocznienie, 
wizualizacja, uzasadnianej w paradygmatyczny sposób ogólnej tezy.

Trochę inny charakter ma uzasadnienie ostatniego z rozpatrywanych twier
dzeń. Znów mamy w nim do czynienia z konkretnymi przypadkami, które mają 
wywołać u odbiorcy proces generalizacji. Widać, że zastosowana do nich argu
mentacja przenosi się bez zmian na następne przypadki i właśnie to przeniesie
nie jest przez dowód wizualizowane. A przy okazji można zauważyć wyraźne 
podobieństwo tego dowodu do indukcji matematycznej, w bardzo intuicyjnej i 
naiwnej ale poglądowej postaci.

Konfiguracje kamyków występujące w pitagorejskich dowodach tworzą pe
wien rodzaj enaktywnego „języka” . Każda z nich przedstawia liczbę i to liczbę 
wraz z pewną wewnętrzną strukturą warunkującą jej miejsce w systemie wszy
stkich liczb. To uwypuklenie struktury sprawia, że konfiguracje te nie tylko 
pokazują, że pewne fakty zachodzą, ale również ujawniają, dlaczego muszą one 
zachodzić — a jest to znacznie więcej, niż może dać indukcja typu przyrodnicze
go, a może nawet mechanicznie zastosowana formalna indukcja matematyczna.

Przedstawiając fragmenty przypuszczalnej wiedzy arytmetycznej wczesnych 
Pitagorejczyków (V w. p.n.e.) zaprezentowaliśmy wiele prostych faktów, które 
zdaniem historyków składały się na najstarszy udokumentowany styl dedukcyj
ny w matematyce. Niektóre z przytoczonych twierdzeń mogą wydać się dość 
naiwne, jednak zebrane razem stanowią narzędzie pozwalające na spenetrowa
nie znacznego obszaru ówczesnej matematyki i dokonanie często zaskakująco 
głębokich spostrzeżeń — m.in. tego, że pewne odcinki nie są współmierne 
z jednostką. Te nowe ogromne możliwości powstające dzięki wizji wspartej 
odpowiednią dedukcją mogły być dla Greków kolejnym argumentem za war
tością dedukcji.
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3 Sformułowanie hipotez
W rzeczywistości szkolnej często zdarza się, że uczeń zapoznając się z jakimś 
ogólnym faktem poddaje go procesowi, który można by określić mianem weryfi
kacji empirycznej — sprawdza jego prawdziwość na jednym czy kilku przypad
kach, ilustruje rysunkiem, dokonuje bliżej nie sprecyzowanych pomiarów. W e- 
fekcie tych poczynań nabiera „pewności” co do prawdziwości rozważanego faktu 
i ze zdziwieniem przyjmuje propozycję skonstruowania dowodu. W badaniach 
przeprowadzonych przez B. Noweckiego (1978) podobnych sytuacji wystąpiło 
wiele. Bywało i tak, że dowiedziony już fakt „nabierał mocy” dopiero wówczas, 
gdy został dodatkowo poddany „sprawdzeniu w praktyce” . Wydaje się, że tego 
typu zachowania są dla ucznia najbardziej naturalnymi i spontanicznymi meto
dami przekonywania się o prawdziwości jakiegoś faktu. Jest to jakby „poziom 
wyjściowy” dla szkolnej nauki „o dowodzeniu” . Tego typu „empiryczne kryte
rium prawdziwości” było także typowe dla początkowego okresu historycznego 
rozwoju matematyki (Kulczycki 1973; por. Dąbrowski 1987).

Pierwsze matematyczne dowody, bez względu na geograficzne miejsce ich 
pojawienia się, miały postać przykładów paradygmatycznych w sensie H. Freu- 
denthala (1978). Taki właśnie byl pierwszy chiński dowód twierdzenia Pita
gorasa, takie rozumowania można znaleźć w źródłach starohinduskich, choć 
najdobitniejszy tego przykład widzimy w arytmetyce pitagorejskiej. Ich za
sadniczym zadaniem było wywołanie u odbiorcy argumentacji pewnego aktu 
myślowego, pewnego wewnętrznego widzenia i na tej drodze zobaczenia ogólnej 
prawdy na szczególnym przypadku. Może więc przykłady paradygmatyczne są 
tym właściwym pośrednim ogniwem między zwyczajnym przykładem i spraw
dzeniem a rozumowaniami o wyższym stopniu sformalizowania. Na potrzebę 
bliższego zainteresowania się tego rodzaju argumentacjami zwracało już uwagę 
wielu dydaktyków.

M.in. Z. Semadeni od wielu już lat propaguje ideę tzw. „dowodów prema- 
tematycznych” lub używając nowszej nazwy — „dowodów czynnościowych” , 
widząc w nich pomost między indukcją a dedukcją (Semadeni 1973; 1983; 1984). 
Jego przepis na uzyskanie dowodu czynnościowego jest następujący: należy 
przedstawić za pomocą reprezentacji enaktywnej lub ikonicznej (w sensie Brune- 
ra 1978) pewien paradygmatyczny przykład ilustrujący interesujący nas ogólny 
fakt, po czym wykonując konkretne manipulacje pokazać, w jaki sposób uzyskuje 
się oczekiwany wynik; te same operacje przeprowadzamy na innych przykładach, 
po czym konkretne działania zastępujemy wykonywaniem ich „w umyśle” i czy
nimy tak aż do dostrzeżenia ogólności metody postępowania, ogólności roz
ważanego faktu. G. Walther (1984; 1986) uważa, że nie jest konieczne ogra
niczanie się w tego typu argumentacjach do obu wymienionych reprezentacji 
i określa je ogólniejszym, jego zdaniem, mianem „przykładów iluminujących” 
(illuminating examples).

Nie będziemy wnikać dokładniej we wzajemne powiązania dowodu czyn
nościowego, przykładu iluminującego czy przykładu paradygmatycznego, choć
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ta ostatnia nazwa wydaje nam się najbardziej ogólna. Ważniejsze jest to, 
że wszystkie one zmierzają, do tego samego — do wywołania u odbiorcy, dla 
którego są przeznaczone, pewnej uogólniającej iluminacji i dzięki temu do prze
konania go o prawdziwości ogólnego faktu. Warto zwrócić uwagę na to, że w 
historycznym rozwoju matematyki bardzo często „dobrym dowodem” był taki 
właśnie, który powodował pewien wgląd, pewne widzenie. Tak było u Talesa, 
w szkole Pitagorejczyków, w większości dowodów arytmetycznych Euklidesa, u 
Chińczyków i u Hindusów, a nawet przez wiele wieków w Europie.

Ta potrzeba iluminacji, mentalnego wejrzenia w istotę dowodu, jest stanow
czo zbyt mało eksponowana w naszych szkołach, a przecież, oprócz wielu innych 
korzyści, pojawienie się tego widzenia daje rzecz dla nauczania i uczenia się 
matematyki najcenniejszą — dostarcza pewnej intelektualnej nagrody, stwarza 
najlepszą z możliwych, bo tkwiącą w samej matematyce, motywację do jej po
znawania.

Bardzo wiele spośród przytoczonych poprzednio dowodów dla uzyskania tej 
iluminacji odwoływało się do „symetrii” . Używamy tego słowa w nieco innym 
znaczeniu niż to, jakie mu się obecnie nadaje w naszych szkołach, gdzie u- 
tożsamia się je z pewnym geometrycznym przekształceniem płaszczyzny czy 
przestrzeni. Pierwotnym greckim znaczeniem „symmetros” było „harmonijny” , 
„dobrych proporcji” (Eigen, Winkler 1983):

symetria jest wówczas ową zgodnością części składowych, dzięki 
której jednoczą się one w całość (Weyl 1960, s. 11).

Jak podkreślał to m.in. H. Weyl (1960, s. 14):

symetria, czy się ją określi w sposób mniej czy bardziej szeroki, je
st ideą, za pomocą której człowiek starał się przez wszystkie czasy 
ogarniać myślą i tworzyć porządek, piękno i doskonałość.

Właśnie w takim pierwotnym i szerokim znaczeniu używamy słowa symetria 
w tym opracowaniu. Ogromną rolę symetrii widać w wielu dyscyplinach życia — 
w sztuce począwszy od okresu neolitu (ok. 5800 p.n.e.) (Eigen, Winkler 1983) 
aż po współczesność, w fizyce, której wszystkie sądy a priori mają swe źródła, 
zdaniem H. Weyla (1960), w symetrii, wreszcie w matematyce, czego przykłady 
podaliśmy wcześniej. W pierwszych dowodach świadome wyeksponowanie syme
trii było czynnikiem ułatwiającym czy wręcz wywołującym to wielokrotnie już 
wspominane widzenie. Może więc warto wykorzystywać konsekwencje poczucia 
symetrii także i w argumentacjach pojawiających się w naszych szkołach.

Odtworzone przez historyków najstarsze uzasadnienia matematyczne mają 
bardzo wizualny charakter, jednak zbytnie eksponowanie w rozumowaniach tej 
cechy dowodów może być dla procesu nauczania i uczenia się matematyki nie
bezpieczne z wielu powodów. Dobrą metodą uniknięcia grożących tu trudności 
może być równoczesne stosowanie w argumentacjach dwóch (lub większej licz
by) sposobów reprezentowania występujących w nich obiektów. Jeden z nich
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mógłby być wówczas bardziej wizualny, np. geometryczny, ten drugi zaś bar
dziej symboliczny, tj. operujący umownymi znakami o różnym stopniu formalnej 
komplikacji.

Ślady mniej lub bardziej świadomie stosowanej równoległości reprezentacji 
widać i w przeszłości — np. w dowodach kamyczkowych Pitagorejczyków. Tak 
rozumiana równoległość reprezentacji stwarza dodatkową okazję do lepszego zro
zumienia jednej z reprezentacji dzięki spostrzeżeniom uczynionym za pomocą 
drugiej. Zauważenie dwóch występujących obok siebie sposobów przedstawia
nia obiektów i zachodzącego między nimi związku może mieć duże znaczenie dla 
zrozumienia idei całego dowodu, może być ważnym czynnikiem wpływającym 
pozytywnie na akceptowalność tego rozumowania przez uczniów.

Wspomnieliśmy powyżej o możliwości wykorzystywania w dowodach różnych 
reprezentacji. Najwcześniejsze dowody matematyczne -— np. argumentacje Ta- 
lesa z Miletu, wczesnych Pitagorejczyków, najstarsze uzasadnienia twierdzenia 
Pitagorasa— miały najprawdopodobniej enaktywny charakter, tzn. polegały na 
pewnym konkretnym operowaniu często bardzo konkretnym materiałem. Do te
go typu postępowań matematyka powracała wielokrotnie w swej historii. Przez 
długi czas pojawiały się w niej także uzasadnienia o charakterze ikonicznym, tzn. 
takie, w których zasadniczym składnikiem rozumowania byl obraz. To obraz po
zwalał zobaczyć istotę rzeczy, zaś jego opis pełnił rolę co najwyżej dopełniającą, 
mógł być ograniczony do krótkiego „patrz” .

Taki charakter miały najprawdopodobniej np. dowody geometryczne Pita
gorejczyków, których ślad widać w pierwszych dwóch księgach „Elementów” , 
słynne hinduskie dowody Bhaskary i Ganeszy, a także wiele innych, również i w 
Europie (Juszkiewicz 1975). Być może takie właśnie dowody o enaktywnym lub 
ikonicznym charakterze są tym najbardziej naturalnym dla początków mate
matycznego dowodzenia rodzajem aktywności. Jak z tego widać, wspomniana 
wcześniej koncepcja dowodów czynnościowych Z. Semadeniego znajduje silne 
potwierdzenie w historycznym rozwoju matematyki. Wydaje nam się, że nie 
tylko istnieje możliwość stosowania tego typu argumentacji w szkole, ale że jest 
to wręcz konieczne i to na wszystkich etapach nauczania. Sądzimy, że sięgnięcie 
w dowodzie po te bardziej poglądowe reprezentacje może wielu uczniom ułatwić 
jego pełną i świadomą akceptację.

Obie reprezentacje wykorzystywane w dowodach czynnościowych, tzn. enak- 
tywna i ikoniczna, służą do wywołania pewnej wizualizacji, skłaniają do myśle
nia, które przyjęto nazywać myśleniem figuratywnym. Dla matematyki naj
istotniejsze są dwie podstawowe figury myślenia — metafora i metonimia, które 
mają ścisły związek z odpowiednimi figurami stylistycznymi w języku (Bauers
feld, Zawadowski 1988; Otte, Zawadowski 1985; Zawadowski 1988).

Cała matematyka w swych początkach miała ważny figuratywny charakter. 
Widać to choćby w arytmetyce Pitagorejczyków. Zarówno ich przypuszczalne 
sposoby rozumowania, jak i używane nazwy były bardzo figuratywne: liczby 
trójkątne, kwadratowe czy prostokątne, kamyczki, które wpierw metonimicz- 
nie — »były pod ręką” , a następnie metaforycznie — ze względu na swoją
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„niepodzielność” , oddawały filozoficzny sens monady, itd. Za pomocą tych kil
ku przykładów chcemy zwrócić uwagę na historyczny rodowód zjawiska, którego 
wagę potwierdza praktyka szkolna — chodzi mianowicie o figuratywność mate
matycznego myślenia uczniów. Wydaje się, że z tej potencjalnej cechy uczniow
skich rozumowań powinien zdawać sobie sprawę każdy nauczyciel, na każdym 
poziomie nauczania. Jest bowiem prawdopodobne, że figury myślenia i mowy 
grają niepoślednią rolę w argumentacjach tworzonych przez uczniów i rozumia
nych przez uczniów — odnosi się to również do matematyki tworzonej przez 
matematyków.

Wiadomo powszechnie, jak ogromne trudności sprawia uczniom zasada in
dukcji matematycznej i stosowanie jej w sytuacjach choć trochę odbiegających 
od stereotypu (por. Nowecki 1978). P. Ernest (1983) wyróżnił kilka zasadni
czych przyczyn takiego stanu rzeczy. Pierwszą z nich jest samo znaczenie słowa 
„indukcja” . Na ten „konflikt nazw” zwracał już uwagę G. Polya (1964), który 
dla indukcji matematycznej proponował określenie „dowodu przez przejście od 
n do n -j- 1” lub też „dowodu przez przejście do następnej liczby naturalnej” . 
Druga ze wspomnianych przyczyn to panujące wśród uczniów błędne przeko
nanie, że jest to „metoda, w której przypuszczasz to, co masz do dowiedzenia, 
po czym tego dowodzisz” (Ernest 1983). Wiąże się ona z trzecią grupą trud
ności wynikających ze skomplikowanej logicznie formy zasady, w tym także ze 
sposobu wykorzystania w niej kwantyfikatorów. Kolejne źródło kłopotów, to 
niedocenianie jednego ze składników dowodu indukcyjnego, np. indukcyjnego 
sprawdzenia. Wiele błędów i nieporozumień powoduje także przejście indukcyj
ne, w którym większość uczniów widzi proste podstawienie. Natomiast globalną 
usterką akcentowaną przez P. Ernesta jest brak ostatecznego i całościowego zro
zumienia tej metody.

Na ogół narodziny indukcji matematycznej łączy się z osobą B. Pascala. 
Tymczasem dwa tysiące lat przed nim podobne rozumowania prawdopodobnie 
przeprowadzali Pitagorejczycy — np. przy okazji niektórych dowodów kamycz
kowych czy też wyznaczania liczb przekątniowych i bokowych (Van der Waerden 
1959). Oczywiście nie była to indukcja matematyczna w swej sformalizowanej 
postaci, w jakiej znamy ją dziś. Być może z dzisiejszego punktu widzenia ar
gumentacje Pitagorejczyków bardziej zasługują na nazwę rekurencyjnych. Nie 
zmienia to jednak w niczym faktu, że od nich do indukcji matematycznej pro
wadził już tylko jeden krok, którego głównym składnikiem była werbalizacja 
metody czy też jej formalizacja.

Te pierwsze „rekurencyjno-indukcyjne” dowody miały konkretny „material
ny” charakter. Były bardzo naturalne i opisowe, przystępne i niesformalizowa- 
ne. Warto i w naszych szkołach wykorzystywać tego typu rozumowania i to 
nie tylko ze względu na ich bezpośrednią wartość, ale również dla przygoto
wania późniejszego wprowadzenia sformalizowanej wersji indukcji matematycz
nej. Temu samemu celowi mogą służyć i inne typy rozumowań rekurencyjnych, 
np. wykorzystujące ograniczoność zbioru liczb naturalnych z dołu i możliwość 
„przejścia od n+1 do n” . Takie bazujące na intuicjach uczniów i nie wymagające
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żadnego formalnego aparatu uzasadnienia stanowczo zbyt rzadko pojawiają się 
w naszych szkołach.

Zanim przejdziemy do opisu organizacji części eksperymentalnej badań, 
przytoczmy jeszcze raz hipotezy sformułowane dzięki analizie początkowego o- 
kresu ewolucji dowodu matematycznego.

Na akceptowalność dowodów przez uczniów mogą wpływać następujące czyn
niki:

— symetria wykorzystywanego w nim postępowania, sytuacji, kon
figuracji itp.;
— wizualność i figuratywność argumentacji;
— wykorzystanie w nim dwóch lub większej liczby równoległych re
prezentacji, a wśród nich tej, która najlepiej nawiązuje do poziomu 
języka akceptowanego przez ucznia;
-— nadanie dowodowi postaci przykładu paradygmatycznego;
— wykorzystanie nieformalnego rozumowania rekurencyjnego, jeśli 
dowód wiąże się z naturą zbioru liczb naturalnych.

Wszystkie wymienione czynniki mogą korzystnie wpływać na akceptowalność 
dowodów niezależnie od wieku uczniów, choć oczywiście z uwzględnieniem różnic 
uwarunkowanych rozwojowo, oraz, poza ostatnim, niezależnie od matematycznej 
treści argumentacji.

4 Opis organizacji eksperymentów
Historia matematyki dostarcza informacji o trudnościach, na jakie w przeszłości 
napotykali nawet najwybitniejsi matematycy, i o sposobach ich pokonywania — 
sygnalizuje zjawiska godne zauważenia i warte zbadania. Nie może ona jednak 
być równocześnie kryterium dydaktycznej słuszności i użyteczności, ponieważ 
uczniowie końca XX wieku pracują w innych warunkach, niż działo się to w 
przeszłości, podlegają innym oddziaływaniom społecznym, istnieje inny kontekst 
analizowanych zjawisk. Dlatego też dla oceny stopnia wiarygodności przedsta
wionych hipotez zorganizowaliśmy serię eksperymentów dydaktycznych.

Jak uczy praktyka szkolna, na akceptowalność dowodu matematycznego 
przez ucznia mają wpływ także czynniki nie dotyczące bezpośrednio samego 
rozumowania, np. stosunek ucznia do osoby prezentującej argumentację, sposób 
w jaki ona to robi itp. Dla ograniczenia tych ważnych, lecz natury pozama- 
tematycznej, oddziaływań, zdecydowaliśmy się na zapoznawanie uczestników 
eksperymentów z poszczególnymi analizowanymi dowodami za pomocą tekstu i 
rysunków.

Chodziło przy tym o takie zorganizowanie badań, aby zmuszały one biorą
cych w nich udział uczniów do formułowania ocen poszczególnych analizowa
nych uzasadnień i wskazywania ich cech istotnych dla odbiorcy argumentacji, o
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stworzenie takich warunków, w których możliwa byłaby intensywna interakcja 
między uczestnikami i wymiana poglądów prowadząca być może nawet do pew
nego zobiektywizowania wypowiadanych przez uczniów opinii. Dobrą okazją do 
wywołania tego typu zachowań jest konieczność dokonania wyboru jednego do
wodu spośród kilku — zwłaszcza, gdy wybór ten ma służyć pewnemu istotnemu 
dla uczestników badań celowi, a dzięki temu jest silnie motywowany.

Te założenia doprowadziły ostatecznie do następującej pięcioetapowej orga
nizacji eksperymentów, których przebieg byl w całości utrwalany na taśmie ma
gnetofonowej :

— w pierwszym etapie dwaj uczniowie otrzymali przygotowane na fiszkach
1 różne dowody tego samego twierdzenia; ich zadaniem było zapoznanie się 
z podanymi wersjami i wybór jednej z nich w celu przekazania jej trzeciemu 
uczniowi; etap ten miał więc umożliwić ustalenie pewnej hierarchii prezento
wanych dowodów — od najlepszego, zdaniem uczniów, po najgorszy — oraz 
przyczyn, które do powstania tej hierarchii doprowadziły;

— gdy ostateczny wybór został już dokonany, następowała rozmowa osoby 
prowadzącej eksperyment z uczniami biorącymi udział w etapie pierwszym; jej 
celem było sprawdzenie stopnia zrozumienia wybranego dowodu oraz jaśniejsze 
sprecyzowanie kryteriów, którymi kierowali się w swej działalności uczniowie;

— trzeci etap obejmował przekaz dowodu; uczniowie mogli w nim posługiwać 
się swoimi notatkami, nie wolno im było natomiast korzystać bezpośrednio z 
fiszek; etap ten pozwalał prześledzić, przy okazji działalności dość nietypowej dla 
uczniów, ale chyba równocześnie wciągającej i absorbującej, , tok ich myślenia;

— kolejny fragment eksperymentu to rozmowa osoby prowadzącej badania 
z uczniem, którego z rozumowaniem zapoznano; jej zasadniczym zadaniem było 
zbadanie skuteczności przekazu;

’— piąty etap polegał na postawieniu całej trójki uczestników w sytuacji 
wiążącej się w oczywisty sposób z dowodzonym przez nich kilkakrotnie twier
dzeniem; miał on ujawnić, na ile bliski stał się uczniom uzasadniany fakt.

Punktem wyjścia badań było więc milczące założenie, że uczniowie, którzy 
od początku znali planowany przebieg eksperymentu, będą w swoich zachowa
niach i wypowiedziach szczerzy, zaś perspektywa nauczania kolegi skłoni ich do 
kierowania się przy wyborze dowodów czynnikami rzeczywiście dla nich istot
nymi.

Mówiąc o umiejętności dowodzenia, ma się na ogól na myśli trzy rodzaje 
aktywności: rozumienie dowodu, jego reprodukowanie oraz tworzenie. Bada
nia w przedstawionej wersji pozwalają obserwować uczniów od strony dwóch 
pierwszych. Żeby więc zebrać informacje również o trzeciej aktywności, część e- 
ksperymentów poddaliśmy niewielkiej modyfikacji. Polegała ona na tym, że nie
kiedy uczniowie mieli za zadanie przekazać dowód innego twierdzenia niż to, z k- 
tórego uzasadnieniami zostali zapoznani. Twierdzenia te były zawsze na tyle bli
skie tematycznie, żeby poszukiwany dowód mógł być zbudowany przez analogię

1 Wszystkie fiszki zamieszczono na str. 58-67.
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do każdego z rozumowań otrzymanych na liszkach. Dopuszczaliśmy również 
możliwość samodzielnego tworzenia uzasadnień przez uczestników badań.

W czasie trwania eksperymentów niektóre z nich zostały wzbogacone — na 
życzenie uczniów biorących w nich udział — o dodatkowe nieplanowane wcześ
niej rozmowy, dotyczące dalszych własności liczb naturalnych. Także i te frag
menty badań zostały utrwalone na taśmie magnetofonowej.

Przeprowadzone eksperymenty objęły swym zasięgiem osoby o dość zróż
nicowanym wieku i poziomie wiedzy matematycznej — od uczniów klasy IV 
szkoły podstawowej po studentki III roku Wydziału Pedagogicznego Uniwersy
tetu Warszawskiego. Dostarczyły one bardzo bogatego materiału i to materiału 
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze — danych o dokonanych wyborach i usta
lonych hierarchiach dowodów, o zachowaniu w czasie badań itd. Po wtóre — 
wielu godzin magnetofonowych nagrań prowadzonych rozmów, czyli ogromne
go zasobu konkretnych wypowiedzi, z zachowaniem nie tylko słów, ale i barwy 
głosu, intonacji itp.

O ile ocena pierwszego typu danych nie sprawiała większych kłopotów, to 
samo analizowanie utrwalonych rozmów wymagało opracowania metody poz
walającej na wywnioskowanie z nich, jaki był rzeczywisty przebieg uczniowskich 
rozumowań. W tym celu nagrane wypowiedzi poddaliśmy drobiazgowej ocenie, 
uwzględniając m.in. wskazówki płynące z teorii myślenia figuratywnego, zatem 
pamiętając o wyszukiwaniu i analizowaniu potencjalnych figur mowy i myślenia 
(por. Bauersfeld, Zawadowski 1988; Otte, Zawadowski 1985, Zawadowski 1988). 
Efekty tych poczynań przedstawiamy przy okazji omawiania przebiegu konkret
nych eksperymentów.

5 Omówienie przebiegu eksperymentów
W badaniach empirycznych dotyczących własności liczb naturalnych wzięli u- 
dział uczniowie klas IV, V i VII Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym k. 
Piaseczna, uczniowie klasy II o profilu ogólnym L.O. w Piasecznie i student
ki Wydziału Pedagogicznego UW. Przedstawimy dokładniej postać i przebieg 
eksperymentów przeprowadzonych w dwóch najmłodszych klasach, relację z po
zostałych ograniczając jedynie do przytoczenia niektórych ich fragmentów.

5.1 Badania z uczniami klasy V
Badania te oparte zostały na pitagorejskiej teorii parzystości i nieparzystości. 
Wzięło w nich udział trzech chłopców (Ul, U2, U3), którzy oceniani byli przez 
nauczyciela matematyki jako dobrzy. W ramach przygotowania do eksperymen
tów zapoznaliśmy ich z określeniami liczby parzystej i liczby nieparzystej oraz z 
wykorzystywanymi w dowodach sposobami ich reprezentowania. Badania objęły 
kilka następujących po sobie i łączących się tematycznie eksperymentów, w k- 
tórych brali udział wciąż ci sami uczniowie, pełniąc w ich trakcie różne funkcje.



31O  AKCEPTOWALNOŚCI DOWODÓW PRZEZ UCZNIÓW

Mieli oni do dyspozycji wszystkie pomoce, które mogły okazać się użyteczne, 
tzn. pionki, zastępujące pitagorejskie kamyczki, papierowe modele liczb parzy
stych i nieparzystych, nożyczki, itp.

Uczniowie Ul i U2 dostali do przeczytania fiszki o numerach 1, 2, 3, 4, 
na których zawarta jest odpowiedź na pytanie, dlaczego suma dwóch liczb pa
rzystych jest liczbą parzystą. Uzasadnienia z fiszek 1 i 2 są w swej naturze 
„pitagorejskie” . Dowód z fiszki 3 jest prostą modyfikacją poprzedniego — wy
korzystana w nich reprezentacja ma już nieco ogólniejszy charakter. Na fiszce 
4 zawarta jest argumentacja już w pełni' formalna. Zadaniem Ul i U2 było 
przeanalizowanie treści fiszek, udzielenie odpowiedzi na pytania — jaką liczbą, 
parzystą czy nieparzystą, jest suma dowolnej ilości liczb parzystych oraz dlacze
go tak jest, a następnie przekazanie ich uczniowi U3.

Jeszcze przed zapoznaniem się z fiszkami padły pierwsze propozycje rozwią
zania postawionego przed uczniami problemu:

Ul: No to podamy jakiś przykład. Najprostszy.
U2: 2+2=4. Jeżeli dodamy dwie liczby parzyste, to 
Ul: będzie liczba parzysta.

Zatem tą najbardziej naturalną i nasuwającą się argumentacją było pokazanie na 
jednym „najprostszym” przykładzie. Jednak już w swej następnej wypowiedzi 
Ul proponuje bogatsze rozumowanie:

Ul: Zobacz. Bierzemy liczby parzyste. Do liczby jakiejkolwiek pa
rzystej dodajemy jakąkolwiek liczbę parzystą, to musi wyjść liczba 
parzysta. A dlaczego? No to wytłumaczymy na pasach. Jeśli każda 
po tej stronie ma połowę i po tej stronie ma połowę, i każdy ten pion 
musi mieć parę.

Uzasadnienie samodzielnie zbudowane przez Ul było prawdopodobnie bardzo 
bliskie temu z fiszki 2. Wspomniane „pasy” są chyba utworzoną przez nie
go nazwą dla modelu liczby parzystej — modelu prostokąta z narysowanymi 
wewnątrz kropkami. Przy okazji tej wypowiedzi warto zwrócić uwagę na ładne 
użycie zwrotu Jakakolwiek liczba” , który wyraźnie pełni funkcję kwantyfikatora 
ogólnego.

Dopiero po tych wstępnych uwagach uczniowie zainteresowali się fiszkami:

U2:... „Weźmy dwie dowolne liczby parzyste jak na rys. 1 i znajdźmy 
ich sumę” . [fiszka 3]
Ul: Jeżeli tu bez dzióbka, tzn. że każda ma swoją parę.
U2: Parzyste, tak.
Ul: Czyli parzysta plus parzysta to będzie parzysta. [U2 czyta 
pozostałe zdania tekstu z fiszki 3]
Ul: To po zsunięciu też będzie bez dzióbka — czyli też parzysta.
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Z przytoczonego fragmentu rozmowy widać, że argumentacja z fiszki 3 spotkała 
się z aprobatą uczniów. Zaakceptowali oni wykorzystany w niej model, co więcej, 
Ul „zobaczył” dzięki niemu te nienamalowane kropki, z których „każda ma 
swoją parę” . Przy okazji stworzył ładne figuratywne opowiadanie — określenie 
„bez dzióbka” .ma wyraźny metonimiczny charakter: kształt modelu zastępuje 
własność liczby przez model reprezentowanej.

W podobny sposób uczniowie odnieśli się do dowodu z fiszki 2, po czym 
zapoznali się z treścią fiszki 1:

U2: „Weźmy dwie liczby parzyste jak na rys. 1 i dodajmy je tak jak 
na rys. 2” .
Ul: Czyli wyjdzie liczba parzysta. Zgadza się.

U2: No pewnie, jak dodasz, to będą obie drużyny takie same.

W końcowej wypowiedzi U2 wystąpiło określenie „drużyna” sugerujące, że u- 
siluje on analizowany fakt umieścić w pewnej bliskiej mu rzeczywistej sytuacji. 

Do przeanalizowania pozostała jeszcze fiszka 4:

U2: O to będzie trudniejsze, [czyta liszkę 4] „Niech n i m są liczbami 
parzystymi. Ponieważ obie liczby są parzyste, można je przedstawić 
w postaci 7i =  2 • k, m =  2 . . . ”

Ul: 2- 1

U2: 2 -1
Ul: Czyli k i / są całkowite.
U2: Całkowite, ale już nie będą parzyste,..., nie parzyste. „Po
liczmy icli sumę /i-f 77i =  2-k +  2-l” czy tam 2-1, to będzie parzysta.
To się równa 2k +  2 • /

Ul: plus 1.
Ul, U2: To już będzie nieparzysta.
Ul: „Zatem suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą” , za
tem zgadza się.

Widać, że zarówno Ul jak i U2 żonglują symbolami, mimo że nie rozumieją, co 
się pod nimi kryje.

Po przeczytaniu fiszek przyszła kolej na odpowiedź na zasadnicze pytania 
tego eksperymentu:

Ul: Jaką liczbą, parzystą czy nieparzystą, jest suma dowolnej ilości 
liczb parzystych?

U2: Ponieważ każdy kamyczek ma swoją parę, czyli liczba parzysta.
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W trakcie rozmowy z osobą prowadzącą eksperyment obaj uczestnicy I etapu 
dokonali oceny poszczególnych dowodów. Ich zdaniem najlepsze było rozumo
wanie z fiszki 2 — „ten rysunek jest jakoś najwidoczniej uzasadniony” , zaraz 
potem to, które operowało pionkami (fiszka 1). Trochę trudniejsze było uzasa
dnienie z fiszki 3, natomiast dowód formalny zyskał jednoznaczną ocenę — „na 
literach słabo widać” . Ponieważ uczniowie nie byli jeszcze w pełni zdecydowani, 
jaki rodzaj argumentacji zaprezentują swojemu koledze, prowadzący pozostawił 
im jeszcze chwilę czasu do namysłu:

U2: No zobacz, jeżeli byłaby jakakolwiek liczba parzysta, patrz w 
tym prostokącie, i dodamy jakąkolwiek parzystą, i dalej, jeżeli wszy
stkie tak samo połączysz jak na tym przykładzie, to zawsze, nadal 
każda będzie miała swoją parę, jeżeli je połączysz.. .Będziesz miał 
kilkanaście takich kwadracików, po kilkaset przypuśćmy par i jeżeli 
te pary połączysz, zawsze nadal każdy kamyczek na górze będzie 
miał swoją parę na dole.
Ul: No tak, tzn. że musi być liczba parzysta.
U2: A jeżeli byłaby jedna chociaż liczba nieparzysta, chociaż jeden 
kamyczek byłby wyrwany, to suma byłaby liczbą nieparzystą, a dwa 
to byłaby też parzysta.

U2 formułuje, przez analogię do dodawania dwóch liczb parzystych, ogólne u- 
zasadnienie o wyraźnie paradygmatycznym charakterze. Na tyle angażuje się 
on w to, co robi, że zaczyna rozważać inne podobne zagadnienie — sumuje 
równocześnie liczby parzyste i nieparzyste. Przy czym używa ładnego figura
tywnego zwrotu: „chociaż jeden kamyczek wyrwany” , który ma akcentować 
przez swój metaforyczny sens obecność wśród składników liczby nieparzystej.

Uczniowie nie poprzestali na jednym dowodzie:
U2: Na samym początku masz liczbę parzystą, tzn. po tej i po tej 
stronie tyle samo pionków. Teraz będziesz dodawał liczby parzy
ste, po dwa, tzn. zawsze tu jeden i tu jeden, to nadal będzie liczba 
parzysta.. .i tak dalej. Czyli, jeżeli do każdej drużyny będziesz do
dawał po jednym osobniku, to zawsze będzie liczba parzysta — tu i 
tu, po tej i po tej stronie będzie po tyle samo zawsze.

Warto tę wypowiedź wzbogacić opisem czynności równocześnie wykonywanych 
przez U2, a odtworzonych w późniejszej rozmowie. Otóż brał on do każdej 
dłoni po jednym pionku i dołączał do tych już stojących. Zatem dodatkowo, 
enaktywnie, zapewniał zachowanie tej samej liczby pionków w obu częściach 
reprezentujących tworzoną dynamicznie sumę i z pełną świadomością, dzięki 
wyeksponowaniu symetrii swego postępowania, akcentował stałość parzystości 
tej liczby. Widać wyraźnie rekurencyjny charakter jego rozumowania. I znów 
uczniowie osadzają rozpatrywany problem w bardziej realnym kontekście sytu- 
acyjnym, co wiąże się z metonimicznym identyfikowaniem jedności i osobnika, 
liczby i drużyny.
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U2: A na tym nie udowodnimy. To z literami to ja nie wiem...
Ul: A na tym?
U2: Jeżeli będziemy dodawać liczby parzyste, tzn. prostokąty bez 
dzióbka, to zawsze otrzymamy prostokąt bez dzióbka, zawsze będzie 
liczba parzysta.

Jak widać, dowód algebraiczny jest jedynym, którego uczniowie nie usiłowali 
rozszerzyć przez analogię na interesującą ich ogólniejszą sytuację. Natomiast 
wzbogacona wersja rozumowania z fiszki 3 powstała dzięki zaakcentowaniu nie- 
zmienniczości kształtu tworzonej układanki i znów niesie ona w sobie ślad re- 
kurencji. A przy okazji widać, podobnie jak i w poprzednich dowodach, jak U2 
swobodnie przechodzi z liczb na odpowiadające im modele i odwrotnie. Cały 
czas „przeskakuje” z jednej reprezentacji na drugą, wiąże się to z bardzo wy
raźnym przeniesieniem referencji: „to zawsze otrzymamy prostokąt bez dzióbka, 
zawsze będzie liczba parzysta” .

Po przygotowaniu aż trzech uzasadnień uczniowie ponownie poprosili prowa
dzącego. Wbrew wcześniej ustalonej hierarchii do ostatecznego przekazu wybrali 
oni argumentację analogiczną do tej z fiszki 1. Rozpoczął się etap III ekspery
mentu:

U2: Mamy ci powiedzieć, dlaczego gdy będziesz dodawał ileś liczb 
parzystych, to będzie to liczba parzysta.
Ul, U2: Mamy parzystą liczbę zawodników. Weź ustaw pionki. 
Przyszło 6 osób, liczba parzysta, podzieliliśmy na 2, to po trzech 
zawodników, tu 3 i tu 3, potem przyszło — ja wiem?, powiedzmy 8 
osób, czyli po 4 do każdej drużyny — otrzymamy liczbę parzystą, 
bo każdy zawodnik ma swoją parę. I dalej dodamy jeszcze 10, czyli 
i tu 5 i tu 5. I dalej dodamy jeszcze 6, czyli tu 3 i tu 3.
U2: Jak byś nie liczył, to jest liczba parzysta. Każdy zawodnik ma 
ciągle swoją parę.

Ponownie we fragmencie tym mamy do czynienia z paradygmatycznym i reku- 
rencyjnym rozumowaniem, w którym znów pojawia się kwantyfikator ogólny — 
tym razem pod postacią słowa „ileś” .

Rozmowa z uczniem U3 pokazała, że zrozumiał on ideę argumentacji zapre
zentowanej przez jego kolegów. Ujawniła ona także jego zainteresowanie pozo
stałymi, stosowanymi w dowodach wizualnymi reprezentacjami liczb parzystych:

P: Gdybyś miał wykorzystać te karteczki, to których byś użył?
U3: Tych [modele prostokątów z kropkami i bez kropek].
P: Czy to przez pomyłkę — prostokąt bez kropek?
U3: To obojętne.
P: Jak byś to uzasadnił?
U3: Każde z tych kółeczek ma swoją parę.
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Mamy więc powrót do pierwszego wyboru uczniów Ul i U2, wzbogacony wspól
nym wykorzystaniem modeli z kropkami i bez, zatem jakby kolejny krok w 
stronę obiektywizacji rozumowania.

W ostatnim, V etapie eksperymentu uczniowie z dużą swobodą stosowali do
wodzone wcześniej twierdzenie, jednak trudno ustalić, na ile fakt ten byl efektem 
ich najświeższych doświadczeń, a na ile wcześniej zdobytej wiedzy.

W kolejnym eksperymencie uczniowie U2 i U3 dostali do przeczytania fiszki z 
dowodami uzasadnianego już przez nich twierdzenia o sumie dowolnej ilości liczb 
parzystych. Argumentacje te miały analogiczną postać i analogiczny rodowód 
jak te z fiszek 1-4. Zadaniem U2 i U3 było odpowiedzieć na pytania, jaką liczbę 
dostaniemy, i dlaczego, gdy będziemy dodawać liczby nieparzyste, a następnie 
przekazać to Ul. Uczniowie, nie czytając fiszek, zaczęli samodzielnie analizować 
problem:

U2: ...Chcemy stworzyć drużyny na mecz. Przyszło najpierw 5, a 
później 9 zawodników. Chodź, ustawimy: ty ustaw 5, a ja 9. Czy 
można stworzyć drużyny takie, żeby każdy piłkarz miał swoją parę? 
Dodajesz liczby nieparzyste do siebie, wszystkich mieszasz i wtedy, 
aby się przekonać, że wyszła liczba parzysta, odejmujesz po jednym, 
tu i tu.

Jak na razie uczniowie ograniczyli się do sumowania dwóch liczb nieparzys
tych, którą to czynność po raz kolejny osadzili w bliskiej im rzeczywistości. W 
związku z tym w wypowiedziach U2 występują obok siebie aż trzy różne repre
zentacje: zawodnicy, o których mówi, symbolizujące ich pionki, które przesuwa, 
oraz ukrywające się za jednymi i drugimi liczby, o których powinien myśleć. 
Bardzo interesujące są operacje wykonywane przez niego na pionkach. Otóż po 
ich zsunięciu dzielił je na dwie części, odejmując równocześnie po dwa pionki i 
dołączając po jednym do każdej z tworzonych połówek — zatem ponownie, dzięki 
symetrii swego postępowania, eksponował zachowanie równoliczności pionków 
w trakcie tego podziału.

U3: Może inaczej. Zobacz, to bierzemy, daj te prostokąty z dziób
kami.
U3: Aha, o to mi chodzi, tak. Jeżeli dodamy dwie nieparzys
te. . .Jeden człowiek, który nie miał pary połączył się z człowiekiem, 
który też nie miał pary, tylko z innego zbioru. I już wszyscy mają 
parę.

To uzasadnienie, w którym uczniowie wykorzystali modele dwóch konkretnych 
liczb nieparzystych, ma wszelkie cechy ogólności. Widać, że wizualność repre
zentacji, po którą sięgnęli, była przy jego tworzeniu ogromnie im pomocna. I 
znów, podobnie jak poprzednio, we fragmencie tym występują obok siebie aż 
trzy rodzaje obiektów — trzy równolegle reprezentacje. U2 swobodnie prze
chodzi z jednej na drugą i, co jest typowe dla pojawiających się metonimii, 
rozmówca cały czas doskonale wyczuwa jego intencje.
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Po pobieżnym przejrzeniu fiszek uczniowie wybrali wstępnie do przekazu ro
zumowanie analogiczne do przytoczonego powyżej, tzn. wykorzystujące „prosto
kąty z dzióbkami” i narysowanymi w ich wnętrzu kropkami:

P: .. .Jak będziecie go przekonywać?...
U2: To na tym. Jeżeli będą np. trzy, to będzie liczba nieparzysta.
P: Dlaczego?
U2: Bo te po połączeniu dają parzystą, a jeżeli to dołączymy, to już 
będzie liczba nieparzysta.
P: A jak cztery?
U2: Cztery, to już będzie liczba parzysta.
P: Dlaczego?
U3: Bo to się z tym pokryje.
U2: Powtórzymy, tak samo.

I znów mamy do czynienia z zupełnie ogólną argumentacją o charakterze reku- 
rencyjnym, która jest ładnie i krótko podsumowana, i która nawiązuje swym. 
charakterem do indukcji matematycznej.

Ostatecznie uczniowie zdecydowali się na przekazanie koledze dwóch uzasad
nień. Etap „nauki” rozpoczął U3:

U3 [tłumaczy ustawiając równocześnie pionki]: Przyszło trzech za
wodników na mecz, nie mogą rozegrać meczu, ponieważ.. .nie mogą 
się podzielić na dwie równe części. Potem przyszło jeszcze 5 zawo
dników. Ci się podzielili i ten jest bez pary. Tutaj tak samo, dzielą 
się na dwa, zostaje jeden, dochodzą. I ten ma już parę. Wychodzi, 
mogą już grać mecz... Jak przyjdzie jeszcze 3 zawodników, to po 
jednym dojdzie do każdej drużyny i jeden znowu zostanie bez pa
ry. Przyjdzie jeszcze 5, więc dwóch dojdzie do każdej drużyny i ten 
jeden dojdzie do tego jednego, więc będą mogli do innych też.

Opowiadanie zaproponowane przez U3 jest znacznie plynniejsze, niż jego wcześ
niejsze wersje, zaś poszczególne konkluzje starannie motywowane. A jaki był 
efekt jego wysiłków?

P: To jaki stąd wniosek?
Ul: Jeżeli liczba nieparzysta jest, tzn. liczba nieparzysta zawodni
ków, i przyjdzie znowu liczba nieparzysta, to będzie liczba parzysta.
Czyli, jeżeli jest 3, potem 5, to będzie 8, czyli liczba parzysta. Czyli 
co druga liczba zawodników, to będzie liczba nieparzysta.
P: A kiedy mamy parzystą? Ile razy zawodnicy muszą przyjść, żeby 
była parzysta?
Ul: Dwa, [i natychmiast] liczbę parzystą.
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Wydaje się, że Ul uchwycił przede wszystkim rekurencję przedstawionego pro
cesu — rekurencję z krokiem dwa, która zachowuje własności otrzymywanych 
w wyniku dodawania liczb.

Również U2 przekazał koledze swoją wersję dowodu:

U2 [korzysta z modeli z kropkami]: Zobacz, jeżeli położysz kamienie, 
będą liczby nieparzyste, to te kamienie mają swoją parę i te tak 
samo, ale ten nie ma pary i ten nie ma pary. Po połączeniu już 
będzie liczba parzysta, ponieważ ten uzyskał parę, ten tak samo, to 
będzie wspólna.
Ul: Tak.
U2: A jeżeli dołączysz jeszcze [akcent] liczbę nieparzystą kamieni, to 
już jeden zostanie bez pary, a potem jeżeli znowu.. .A potem, jeżeli 
dołączysz jeszcze liczbę nieparzystą kamieni, to ten uzyska parę i ten 
uzyska parę i to będzie wspólna para i już będzie liczba parzysta, 
zawsze.
Ul: Tak, to to samo tylko innym sposobem.

U2 zaczął zatem od pokazania, że suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą 
parzystą, po czym dołączając do powstałej układanki po kolei następne mo
dele wyeksponował rekurencyjną naturę swego rozumowania. Widać, że stara 
się on akcentować ogólność swej argumentacji. Abstrahuje od ilości kropek na 
poszczególnych modelach, do zsumowanych już dwóch liczb nie dodaje trzeciej 
lecz jeszcze jedną, podkreśla cykliczność uzyskiwanych wyników. I znów w jego 
wypowiedziach można doszukać się indukcji matematycznej — wprawdzie bez 
symboliki, za to z werbalnym opisem i konkretną reprezentacją.

Przyszła kolej na ostatni etap tego eksperymentu:

P: Jaką liczbą, parzystą czy nieparzystą, jest taka suma: 11 -f 131 
+  71 -f 85 +  93 -}- 233 -f 297?
Ul [natychmiast]: Nieparzysta.
U2: Siedem.
P: Dlaczego?
Ul, 2, 3: Bo jest nieparzysta ilość tych liczb, liczb nieparzystych.
P: A jest sens dodawać, żeby się o tym przekonać?
Ul, 2, 3: Nie ma, bo tu jest liczba nieparzysta liczb nieparzystych, 
zawsze będzie nieparzysta.

W kolejnym eksperymencie uczniowie U2 i U3 dostali do przeczytania liszki 
5-8, na których zawarte były cztery, analogiczne w swym charakterze do poprze
dnich, uzasadnienia twierdzenia, że różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą 
parzystą. Ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania: jaką liczbą, i
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dlaczego, jest różnica dwóch liczb nieparzystych oraz przekazanie ich uczniowi 
U2.

Ul i U3 ponownie rozpoczęli od samodzielnego rozpatrzenia postawionego 
przed nimi problemu:

U3: Koledzy wybrali się na mecz i była ich nieparzysta ilość, nie 
mogli się podzielić na dwa zespoły. Trzech się zdenerwowało i o- 
deszlo. Wtedy zostanie czterech zawodników, czyli liczba parzysta, 
czyli mogli grać, każdy miał parę.
Ul: Tak, może innym sposobem, może będziemy odcinać z tych 
prostokątów z dzióbkami.
U3: Zawodnicy zebrali się na mecz. Odeszło trzech.
Ul: Odeszła liczba nieparzysta.
U3: Ale nie, odeszły trzy osoby [odcina] i już jest liczba parzysta, 
zorientowali się, że mogą już grać, bo każdy z nich może mieć parę.
Ul: Możemy odciąć liczbę nieparzystą, to ten pionek bez pary też 
odejdzie. I zostaje liczba parzysta.

Widać, że wypowiedzi Ul są jakby o jeden stopień ogólniejsze. U3 operując 
pionkami lub modelami z kropkami mówi o konkretnych liczbach zawodników, 
podczas gdy jego kolega akcentuje własności odpowiednich liczb naturalnych 
świadomie odrywając się od ich wartości. I znów padające wypowiedzi są bardzo 
figuratywne — „odciąć liczbę nieparzystą” itp.

Pierwsza z tych argumentacji wykorzystana ostatecznie w trakcie III etapu 
eksperymentu miała już nieco inną, staranniejszą i ogólniejszą, postać:

Ul: Mamy cię przekonać, że różnica dwóch liczb nieparzystych jest 
zawsze liczbą parzystą...
U3 [ustawiając pionki tłumaczy]: Miało przyjść na mecz 8 zawodni
ków powiedzmy. Jeden dostał karę od mamy, nie przyszedł. Przyszło 
7 zawodników. Nie mieli jak rozpocząć meczu. Trzech się zdener
wowało i odeszło. No i patrz. Tu jest siedmiu. Trzech odeszło. Po
zostali zorientowali się, że mogą już rozegrać mecz. Jak tych trzech 
odeszło, to ten jeden, który byl bez pary, odszedł. Czyli już wiado
mo, że jeżeli liczbę mamy nieparzystą i odejdzie liczba nieparzysta, 
to wtedy zostaje liczba parzysta.

Mimo użycia konkretnych liczb, U3 ładnie zaakcentował losowy charakter ich 
wyboru. Cale tłumaczenie jest dość eleganckie. Mamy w nim sformułowanie fak
tu, po którym następuje pokaz paradygmatycznego przykładu ilustrującego jego 
prawdziwość oraz końcowe podsumowujące uogólnienie, które, w odróżnieniu 
od zdań wcześniejszych, kilkakrotnie już powtarzanych, zachowało swoją figura
tywną naturę.
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Uczeń U2, który w tym eksperymencie byl odbiorcą tej argumentacji, streścił 

jej istotę w następujący sposób:

U2: ...Jak odejmiemy nieparzystą od nieparzystej, to w tej nie
parzystej brakuje jednego zawodnika, a tu odchodzi ten zawodnik i 
zostaje liczba parzysta.

5.2 Badania z uczniami klasy IV
Efekty badań empirycznych przeprowadzonych w klasie V skłoniły nas do po
wtórzenia ich z dziećmi nieco młodszymi. Zarówno przygotowanie do ekspery
mentów, w których wzięło udział trzech „czwórkowych” uczniów IV klasy, jak i 
wykorzystane w nich zestawy fiszek, były identyczne jak poprzednio. W pierw
szym z przeprowadzonej serii eksperymentów Ul i U2 najbardziej spodobały się 
argumentacje z fiszek 1 i 2. Ze znacznie mniejszą aprobatą spotkały się modele 
występujące na fiszce 3 — „na tym słabiej widać” . Dowodu wykorzystującego 
oznaczenia literowe uczniowie nie przeczytali wcale. Na potrzeby przekazu Ul
1 U2 opracowali własną metodę, która powstała na bazie obu uzasadnień im 
najbliższych — skorzystali z pionków, które łączyli w pary stojące jedna ze 
drugą. Zatem zwiększyli jakby dawkę enaktywności wiążącą się z reprezentacją 
wykorzystywaną w dowodzie z fiszki 2. Ich zachowanie w trakcie następnych 
etapów eksperymentu nie odbiegało od zachowania uczniów klasy V.

W kolejnym eksperymencie uczniowie U2 i U3 mieli za zadanie zapoznać 
kolegę ze zbudowanym przez nich, w oparciu o zaproponowane na liszkach wzor
ce, dowodem twierdzenia o sumowaniu liczb nieparzystych:

P: Naszym następnym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na py
tania: jaką liczbą — parzystą czy nieparzystą — jest suma dowolnej 
ilości liczb nieparzystych i dlaczego?
U3: Parzystą.

Nie czytając fiszek uczniowie zaczęli samodzielnie rozwiązywać postawiony 
przed nimi problem:

U3: Jeżeli dodamy 3 i 3, to wyjdzie nam liczba parzysta [ustawiają 
pionki], ale zaraz, jeżeli dodamy liczby nieparzyste dwie, to wyjdzie 
nam liczba parzysta, a teraz jeszcze raz dodamy liczbę nieparzystą, 
to wyjdzie nam nieparzysta. O zobacz, musimy dodawać tak i wy
chodzi nam nieparzysta, a tu jeszcze raz, czyli musimy dodawać 
nieparzyste liczby, nieparzystą ilość liczb nieparzystych do siebie.
U2: Czyli jak będziemy dodawać parzystą ilość liczb nieparzystych 
do siebie, to otrzymamy liczbę parzystą, ale jeżeli będziemy brać 
nieparzystą ilość liczb parzystych, nie nieparzystych, to nie otrzy
mamy liczby parzystej...
U3: tylko nieparzystą.
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Uczniowie ponownie odwołali się do zmodyfikowanego przez siebie sposobu 
przedstawiania liczb parzystych i nieparzystych, tzn. ustawiania pionków na 
podobieństwo modeli z kropkami, i postanowili skorzystać z niego w trakcie 
„nauczania” kolegi.

Rozpoczął śię II etap eksperymentu:

P: To jaką liczbą, parzystą czy nieparzystą, jest suma dowolnej ilości 
liczb nieparzystych?
U2: To zależy. Jeżeli będziemy dodawać liczby nieparzyste do niepa
rzystych, i jeżeli weźmiemy parzystą ilość tych liczb, to otrzymamy 
liczbę parzystą.
U3: A jeżeli weźmiemy nieparzystą ilość tych liczb, to otrzymamy 
liczbę nieparzystą.

Zatem odpowiedź na pierwsze pytanie została sformułowana w sposób bardzo 
elegancki.

P: No dobrze, ale dlaczego tak jest?
U3: Bo jak tu jest parzysta ilość liczb nieparzystych, to otrzymujemy 
tak, tak to przedstawimy [ustawia pionki, rys. 23].
P: Tak, ale może po kolei...To ta pierwsza liczba nieparzysta jak 
wygląda? [U3 ustawia pionki, rys. 24].

O o o o O o o o
o o o o o o o

Rys. 23 Rys. 24

U2: Dodajmy 3, i wtedy to już wyjdzie nam liczba parzysta, bo ten 
kamyczek znalazł swoją parę, bo tamten kamyczek też nie miał pary, 
a teraz już oba mają parę, czyli wyjdzie liczba parzysta [rys. 25].
P: Tak, a dalej.
U3: No np. mamy dodać nieparzystą ilość liczb nieparzystych, czyli 
do tego musimy dodać jeszcze 3, czyli wychodzi mi liczba nieparzysta 
[rys. 26].
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O o O
O O O o o O
o o o o o o

Rys. 25 Rys. 26

U3 zaczyna swoją wypowiedź od ustawienia pewnej „sumarycznej” liczby pa
rzystej, zaś prowadzący usiłuje nakłonić obu uczniów do pokazania, w jaki spo
sób doszli do tego wyniku. Opowiadanie U2 jest obiecujące — uzasadnia on, 
dzięki odwołaniu się do wykorzystywanej wizualnej reprezentacji, parzystość su
my dwóch liczb nieparzystych. Następna wypowiedź U3 jest dość szokująca — 
towarzyszące jej ustawienie pionków pozostaje w wyraźnej sprzeczności z tym, 
które on sam zaproponował wcześniej. Być może „zawiniło” tu trzykrotne doda
wanie do siebie liczby 3, które może zupełnie podświadomie kojarzyć się właśnie 
z konfiguracją z rys. 26. Bez względu na to, jaka była bezpośrednia przyczyna 
takiego ustawienia pionków, zachowanie U3 może sugerować, że dla niego ar
gumentacja wypływa z przyjętej, np. dzięki sprawdzeniu, prawdziwości faktu, a 
nie odwrotnie.

P: Ale ja tak od razu nie widzę, że to jest liczba nieparzysta. Może 
ustawiaj pionki tak jak poprzednio, albo poszukaj podobnych usta
wień na tych kartkach.
U2: No np. jeżeli tu są dwie liczby nieparzyste, dwa prostokąciki z 
dzióbkami. To w jednej i drugiej liczbie brakuje jednego kółeczka.
To jeśli dwie takie liczby dodamy, to tutaj powstanie coś takiego, 
czyli te kółeczka, w których jednego brakowało, możemy połączyć 
i już widać, że wszystkie mają parę, czyli jest to liczba parzysta 
[układa modele].
U3: A jeżeli będziemy dodawać trzy liczby nieparzyste, to jeżeli 
dodamy te dwie, to otrzymamy liczbę parzystą i teraz do parzystej 
liczby dodamy liczbę nieparzystą, to już wyjdzie nieparzysta.
P: A następną?
U2: To wtedy już wyjdzie parzysta, bo do nieparzystej dodamy 
nieparzystą i wyjdzie parzysta, a jeżeli jeszcze dodamy nieparzystą, 
to wyjdzie nieparzysta.
U3: To jedno kółeczko jest bez pary.

To zbudowane przez uczniów „na gorąco” uzasadnienie jest bardzo interesujące. 
Widać, że wykorzystane modele „ukierunkowały” ich poczynania. Podane przez
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nich rozumowanie jest ogólne i staranne. Chłopcy przerywają je w momen
cie, gdy przytaczane argumenty zaczęły się w oczywisty sposób powtarzać. 
Znów więc mamy do czynienia z rekurencją, która przemiennie eksponuje to, że 
„wszystkie mają parę” lub też „jedno kółeczko jest bez pary” , i znów rekurencją 
ta jest bliska nieformalnej indukcji matematycznej. Określenie „prostokąciki z 
dzióbkami” użyte przez U2 pojawiło się w trakcie przygotowania do ekspery
mentu i jest tu użyte w sposób metaforyczny, a może nawet w roli „lokalnego” 
idiomu.

Przyszła pora na przekazanie wybranego dowodu:

U3: Zobacz, jeżeli dodamy liczby nieparzyste do siebie, to jeżeli 
dodamy dwie liczby nieparzyste...
Ul: .. .to wyjdzie też liczba parzysta.
U3: Poczekaj, to w jednym brakuje jednego kółeczka, aby powstała 
liczba parzysta i w drugim brakuje jednego kółeczka, czyli po połą
czeniu jedno kółeczko zostaje z drugim, to jedno kółeczko uzupełni 
drugie kółeczko, już powstanie prostokącik i wyjdzie liczba parzysta.
A jeżeli dodamy trzecią liczbę nieparzystą, to znowu powstanie licz
ba nieparzysta, bo to jedno kółeczko nie ma swojej pary. A jeżeli 
dodamy znowu liczbę nieparzystą, to będzie już czwarta, to znowu 
dostaniemy liczbę parzystą, bo to kółeczko będzie miało już parę.
Ul: To będzie liczba parzysta.
U3: A jeżeli dodamy znowu liczbę nieparzystą, to znowu będzie 
brakowało jednego kółeczka i otrzymujemy liczbę nieparzystą.

U3 przytacza zgrabne rekurencyjne rozumowanie o absolutnej ogólności i to 
zarówno co do wartości wykorzystywanych liczb, jak i co do ich ilości. Ten 
ostatni efekt uzyskuje podkreślając cykliczność dalszego postępowania dzięki 
użyciu słów „znowu” i „już” . Ponownie w jego wypowiedzi pojawiają się figury, 
m.in. metonimiczna dominanta kształtu: Już powstanie prostokącik i wyjdzie 
liczba parzysta” .

A jaki był efekt powyższego przekazu?

P: To jaką liczbą, parzystą czy nieparzystą, jest suma liczb niepa
rzystych?
Ul: Nieparzystą.
P: To sam spróbuj dodać [podsuwa modele].
Ul: Jeżeli dodamy dwie liczby nieparzyste, to otrzymamy parzystą.
P: A wcześniej jak powiedziałeś?
Ul: Nie, to będzie parzysta. I dopiero później, jak dodamy liczbę 
nieparzystą, to wtedy wyjdzie nieparzysta, a jak dodamy jeszcze
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jedną nieparzystą, to wyjdzie parzysta i później jak dodamy nie
parzystą, to wyjdzie nieparzysta.
P: A co który raz wychodzi liczba parzysta?
Ul: Co 2, 4, . . . — parzysta.
P: A liczba nieparzysta kiedy wyjdzie?
Ul: Gdy będziemy dodawać nieparzystą ilość razy.

Pierwsza odpowiedź U1 prawdopodobnie miała metonimiczny charakter i świad
czy o poziomie jego wiedzy. Była ona raczej efektem przeniesienia przez stycz
ność ostatniej sytuacji występującej w opowiadaniu kolegi, zatem tej najśwież
szej w pamięci, o której być może wciąż jeszcze myślał. Można chyba przyjąć, 
że była to odpowiedź na inne pytanie.

Ostatni etap eksperymentu pokazał, że uczniowie swobodnie skorzystali z 
rozpatrywanych twierdzeń matematycznych, które, jak się wydaje, na początku 
nie były wcale dla nich takie oczywiste.

Trzeci eksperyment dotyczył odejmowania liczb nieparzystych. Ul i U3 po
nownie nie czytając fiszek (fiszki 5-8) rozpoczęli samodzielne poszukiwania:

Ul: No zaraz. Jeżeli weźmiemy sobie dwie liczby nieparzyste, np. 
od 5 odejmiemy 3, to będzie liczba parzysta. Ponieważ przy odejmo
waniu liczby nieparzystej od nieparzystej, to zawsze wyjdzie liczba 
parzysta.
U3: Ale czekaj, zastanówmy się czy zawsze.
Ul: Zawsze, na pewno.
U3: Np. 173 — 171 równa się parzysta. .. .Jeżeli od liczby nieparzy
stej odejmiemy nieparzystą, to otrzymamy parzystą. Ułóżmy przy
kład; 5 — 1 = 4 [ustawiają pionki].

Jak widać, uczniowie poprzestają na razie na prostym sprawdzeniu, które 
wzmacnia ich przekonanie, że różnica dwóch liczb nieparzystych jest „zawsze, 
na pewno” liczbą parzystą. Sięgają po pionki po to, aby, jak sami mówią, 
„ułożyć przykład” . Rozmowa z prowadzącym skłoniła jednak obu uczestników 
eksperymentu do poszukania innej argumentacji:

Ul: Na tych pionkach. Wychodzi liczba parzysta, bo tu 2 i tu 2.
Albo tutaj [model z kropkami], tutaj mamy 11 — no na przykład.
U3: No bo przy tym odcinaniu zabiera się to jedno kółeczko, które 
nam przeszkadzało, i jakąś liczbę parzystą kółek. .. .To jedno kółecz
ko, które nam przeszkadzało, odcina się razem z jakąś liczbą parzystą 
i zostaje liczba parzysta.
P: Na pewno parzysta?
Ul: Bo to jedno kółeczko, które nam przeszkadzało, odcina się z 
kawałkiem liczby parzystej.
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Tym razem wypowiedzi uczniów są znacznie bogatsze. Ul korzysta wpierw 
z pionków i buduje pewne ustawienie, które mogło, choć nie musiało, mieć 
dla niego charakter paradygmatyczny, po czym sięga po modele z kropkami. 
Wykorzystując je chłopcy tworzą interesujące paradygmatyczne rozumowanie. 
Dla zaakcentowania jego ogólności U3 kilkakrotnie stosuje zwrot „jakaś liczba” 
jako substytut kwantyfikatora ogólnego. Ich stworzona ad hoc argumentacja 
zawiera sporą dawkę figuratywności. Metonimicznie podstawiają liczbę za jej 
model lub odwrotnie, myśląc o odejmowaniu liczb metaforycznie przedstawiają 
to działanie, zgodnie z sugestiami liszek 6 i 7, poprzez cięcie modelu, zaś zwrot 
„odcina się z kawałkiem liczby parzystej” jest figurą wielokrotną. W sposób 
metonimiczny liczba jest w nim zastępowana modelem, czyli kawałkiem papie
ru odpowiedniego kształtu. To przesunięcie referencji pozwala na wykonanie 
pewnej czynności — odcięcia fragmentu modelu, co jest metaforą odejmowania 
liczb. I ponownie kartka jest zastępowana przez reprezentowaną przez siebie 
liczbę — stąd „kawałek” liczby parzystej. Zatem powstał cały łańcuch wzaje
mnie się wspierających figur — metonimia, metafora, metonimia (por. Otte, 
Zawadowski 1985).

Do przekazu uczniowie wybrali przytoczone wyżej uzasadnienie:

U l:.. .jeżeli od liczby nieparzystej odejmiemy liczbę nieparzystą, to 
otrzymamy zawsze liczbę parzystą.
U3: No zobacz. Weźmiemy sobie tę liczbę, tu jest 15 kółeczek i 7 
odejmujesz, to ci zostaje 8 kółeczek, czyli to jedno kółeczko, które 
ci przeszkadzało, odciąłeś i ta reszta pokrywa się z liczbą parzystą, 
czyli teraz każde kółeczko pokrywa się z innym, czyli wychodzi liczba 
parzysta.

W porównaniu z poprzednią ta wypowiedź U3 posiada dwie nowe cechy. Jest 
ona mniej figuratywna — wynika to ze ściślejszego rozgraniczenia wykorzysty
wanych reprezentacji. Robi także wrażenie mniej ogólnej — U3 przytoczył w 
niej konkretne liczby, czego nie czynił poprzednio. Na rolę, jaką pełnią one w 
tym uzasadnieniu, rzuca dodatkowe światło dalszy ciąg rozmowy:

P: Zrozumiałeś?
U2: Tak, tylko ty mówisz 7 a tutaj jest 5.

Po chwili U2 powtórzył rozumowanie kolegi:

U2: Weźmiemy liczbę nieparzystą 7 i odejmiemy liczbę nieparzystą 
3, to odjęliśmy to jedno kółeczko bez pary i wychodzi nam 4, czyli 
każde kółeczko ma swoją parę.

Trudno powiedzieć, mimo doboru innych liczb, czy mamy tu do czynienia z 
ilustracją ogólnej prawidłowości czy też jedynie sprawdzeniem jeszcze jednego 
przykładu.
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Ostatnim elementem składowym badań z udziałem uczniów klasy IV była 
rozmowa na temat sumowania kolejnych początkowych liczb nieparzystych. 
Chłopcom pokazano, w jaki sposób można przedstawić rozpatrywane sumy 
(por. rys. 12). Ze względu na chóralny udział uczniów w rozmowie nie udało się 
zidentyfikować autorów poszczególnych padających wypowiedzi, stąd będziemy 
używać tylko dwóch identyfikatorów — P i U.

Uczestnicy badań dość szybko dostrzegli wspólny kształt powstających na 
tablicy konfiguracji kropek, a w chwilę później także „wymiary” ich boków:

P: Czy mogę dalej na tym samym rysunku rysować?
U: Tak, tylko trzeba przedłużyć wynik.
P: W co te kamyczki się układają?
U: W kwadrat.
P: Tak, a ile jest tych kamyczków w tym kwadracie?
U: 6 • 6 =  36.
P: Gdy tu dodamy jeszcze 13, czy to też będzie kwadrat?
U: Tak.
P: Ten następny kwadrat z ilu będzie zbudowany kamyków?
U: 7 -7  =  49.
P: Tak, ale od czego to zależy, że tu jest l 2,22,32,42, . ..
U: Bo obwody się stale zwiększają.

Ta ostatnia wypowiedź ma wyraźnie figuratywny charakter. W przytoczonym 
rozumowaniu nie chodzi przecież o obwód, lecz co najwyżej o liczbę kółek zazna
czonych „blisko” brzegu pewnego kwadratu, na podobieństwo którego rysunek 
się wykonuje. A ponieważ to podobieństwo jest świadomie eksponowane, mamy 
tu do czynienia z metonimią połączoną z metaforą. Przy okazji warto zauważyć, 
że ten „zwiększający się obwód” jest zmiennym obiektem będącym substytutem 
matematycznego pojęcia zmiennej. Zdaniem H. Freudenthala posługiwanie się 
tego rodzaju „zmiennymi przedmiotami myślowymi” (Freudenthal 1985) jest 
typowe dla sytuacji, w której uczniowie odczuwają potrzebę pojęcia zmiennej, z 
którym to pojęciem ich nie zapoznano, a sami nie są w stanie go stworzyć. Ponie
waż zastosowanie liter zamiast liczb jest operacją dość abstrakcyjną, szukają in
nego rozwiązania powołując do życia „drużyny” , „zawodników” czy „obwody” .

P: To ile to będzie: 1+34-5+7+9-1-11-1-13+15?
U: 82.
P: Dlaczego?
U: Bo 8 liczb.
P: A jak weźmiemy 68 takich liczb?
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U: To będzie 682.
P: A jak 129 liczb nieparzystych?

U: To 1292.
P: A jak weźmiemy n liczb nieparzystych, tak sobie nazwijmy ich 
ilość, to ile będzie?

U: n2.

Jak widać uczniowie na tyle dobrze zrozumieli sens proponowanego postępo
wania rekurencyjnego, że wnioski z niego wypływające swobodnie zastosowali 
w kilku „wyobrażonych” sytuacjach, a nawet dokonali pewnego symbolicznego 
uogólnienia.

5.3 Badania z uczniami klasy VII

W podobnej rozmowie wzięło udział trzech uczniów klasy VII. Jej tematem były 
kolejno dwa twierdzenia nawiązujące do pitagorejskiej teorii liczb figuralnych:

P: Mamy udowodnić następujące twierdzenie: kwadrat dowolnej licz
by parzystej dzieli się przez 4. Pierwsza liczba parzysta to ...

U: 2.
P: 22 = 4. Następna liczba...

U: 4.
P: Kwadrat liczby 4?

U: 16.
P: Dzieli się przez 4.

U: Rzeczywiście.

Sposób postępowania prowadzącego byl taki sam, jak we wszystkich innych 
rozmowach tego typu, tzn. wykonywane obliczenia ilustrował on za pomocą 
odpowiednich konfiguracji kropek (por. rys. 17).

P: A jak ten kwadrat został utworzony z poprzedniego? Tak, żebyś
my mogli to zrobić na jednym rysunku...

U: Dookoła dorysowaliśmy kropki.

Już wcześniej prawdziwość rozważanego faktu sprawdzono dla dwóch począt
kowych (bez 0) liczb parzystych. Natomiast w powyższej wypowiedzi ucznia 
zostało sformułowane enaktywne indukcyjne przejście do następnej liczby pa
rzystej .
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P: . . .  62 — dzieli się?

U: Tak [odpowiedziom towarzyszy dorysowywanie kolejnych kółek].
P: 82 — dzieli się?

U: Tak.
P: A 642 dzieli się przez 4?

U: Tak, bo 64 jest liczbą parzystą.

P: A 2122dzieli się przez 4?

U: Tak, bo 212 jest liczbą parzystą. W każdej ćwiartce przybywa
tyle samo.

Uczniowie odpowiedzieli najpierw na dwa pytania, przy których mogli jeszcze 
pomóc sobie enaktywnie, po czym przyszła kolej na problemy do rozwiązania 
„w wyobraźni” . I tu ich reakcja jest bardzo interesująca. W odpowiedziach 
pojawiło się słowo „bo” , które może wskazywać na to, że uczestnicy rozmowy 
korzystają już z uzasadnianego twierdzenia. Może to oznaczać, że uwierzyli oni 
w jego prawdziwość. Ostatnia wypowiedź: „w każdej ćwiartce przybywa tyle 
samo” sugeruje, że „zobaczyli” oni nie tylko wspomniane indukcyjne przejście, 
ale również i to, że zachowuje ono zasadniczą własność, o którą w twierdzeniu 
chodzi, tzn. identyczną liczbę kropek w każdej z powstających części. Zatem 
ich rozumowanie nabrało charakteru indukcyjnego, przy czym słowa „indukcja” 
używamy w znaczeniu indukcji matematycznej a nie doświadczalnej. O jeszcze 
jednej rzeczy warto wspomnieć przy okazji analizowanej rozmowy — uczniowie 
ładnie dostrzegli i wykorzystali symetrię proponowanego postępowania i budo
wanych konfiguracji kropek. Świadczy o tym także ich zachowanie w trakcie 
samodzielnego uzasadniania, że kwadrat dowolnej liczby nieparzystej zmniej
szony o 1 dzieli się przez 4:

U: To najpierw odjąć, a potem wziąć kwadrat?...

U: Kwadrat musisz wziąć najpierw, a potem odjąć 1.

P: Zacznijcie od liczby 3.

U: To dzieli się.

P: Spróbujcie to narysować.

U: Jedno kółeczko trzeba wyrzucić.

U: To środkowe.

U: To skrajne. . . .

P: Dzieli się?

U: Tak dzieli się (rys. 27).
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rys. 27

Wydaje się, że uczeń, który sporządził rys. 27 zrobił to przez analogię z uzasa
dnieniem poprzedniego twierdzenia. Jego argumentacja jest znacznie bardziej 
naturalna i prostsza niż ta prawdopodobnie pochodząca od Pitagorejczyków 
(por. rys. 18). Jest to m.in. konsekwencją wykorzystania łatwiejszego rodzaju 
symetrii, co z kolei stało się możliwe dzięki „rozcięciu” kółeczek na połowy — 
każde z nich jest „idealnie” okrągłe, zatem można je podzielić na dwie identyczne 
części.

5.4 Badania z uczniami klasy II licealnej

W badaniach, w których uczestniczyli uczniowie II klasy o profilu ogólnym li
ceum ogólnokształcącego, wzięło udział dwóch uczniów (Ul, U2) i uczennica 
(U3). Cała trójka należała do najlepszych ■„matematyków” w klasie. Znali o- 
ni już zasadę indukcji matematycznej i wielokrotnie ją stosowali. W jednym 
z eksperymentów Ul i U3 dostali do przeczytania zestawy fiszek dotyczących 
sumowania kolejnych początkowych liczb naturalnych i kolejnych początkowych 
liczb nieparzystych. W ich skład, oprócz fiszek 9 i 10, wchodziły także fiszki 
z indukcyjnymi dowodami obu tych twierdzeń. Prześledźmy, w jaki sposób 
uczniowie odnieśli się do zaprezentowanych im dowodów kamyczkowych:

U3: To z tymi kropkami jest łatwe do dowodzenia, to jest łatwe do 
zrozumienia.

Ul: Ty wolisz kropki !!!???

U3: Tak.

Ul: Ja nie mogę się połapać w tych kropkach.

U3: To jest łatwe.

Ul: Mnie się one wydają dziwne.

Jak wynika z tych kilku przytoczonych zdań, początkowe opinie uczestników ba
dań były dość rozbieżne. Ul, być może zachęcony postawą koleżanki, postanowił 
jednak przyjrzeć się bliżej argumentacjom z „kropkami” :
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Ul [czyta fiszkę 9]: „Przedstawmy za pom ocą...” . Wiesz, o co tu 
chodzi? „Suma n kolejnych liczb naturalnych wyraża się wzorem 
n ■ (n +  l ) /2 ” [czyta dwa razy]. Jakaś liczba i do niej dodane i 
podzielone przez 2, to normalne, np. 2 -3 /2 .. .nie rozumiem. „Suma 
n początkowych.. . ” [trzy razy czyta]. O co tu chodzi? Suma jakiejś 
liczby n początkowej wyraża się wzorem, czyli 1 +  2 -f 3 +  n, o co 
chodzi? Niech będzie 7-8/2 =  28 [liczy kropki]. Rzeczywiście, wiesz, 
to jest dobre! Już wiem, o co tu chodzi.

Po chwili zainteresowanie uczniów zwróciło się w stronę twierdzenia o sumie 
początkowych kolejnych liczb nieparzystych i dowodu z fiszki 10:

Ul: Ty to dobrze rozumiesz?
U3: Tak. .. .Bierzemy 1 =  l 2. Następna liczba
nieparzysta 3. Suma 1+3, dwa składniki, 22 = 4, 1 +  3 +  5 =  9 =  32 
— tyle, ile kropek w rzędzie, tyle składników do kwadratu.

Końcowa wypowiedź U3 sugeruje, że rzeczywiście zrozumiała ona to kamyczkowe 
uzasadnienie. Mówi o nim używając prostego, ale równocześnie figuratywnego 
języka. Zwrot: „tyle składników do kwadratu” ma metonimiczny charakter — 
wiąże się on z przesunięciem referencji z dodawanych liczb na ich liczbę.

Ul: Ja indukcję wolę, bo ją umiem, rozumiesz, a to jest no... 
wiesz.. .ja to umiem. Dlatego to jest dziwne, kropki, bo tego się 
nie stosowało.. .To jest taka zabawa, że ja się jednak będę bawił 
kropkami, tylko najpierw muszę je zrozumieć. Dziwne, ale może i 
dobre.
U3: Ten dowód dla nieparzystych jest lepszy z kamyczkami.

Ul, podobnie jak i wcześniej, jest bardzo szczery w swoich wypowiedziach. 
Dające się zauważyć w jego zachowaniu zmiany, to najprawdopodobniej efekt 
wpływu koleżanki, która jest konsekwentną zwolenniczką dowodów kamyczko
wych:

Ul: Kropki powinny być łatwiejsze, ale dla mnie...
U3: Są łatwe, ja zrobię dla nieparzystych. . . .
Ul [po ponownym przeczytaniu fiszki 9]: Aha! To jest łatwe! To 
jest bardzo łatwe! Jeżeli to jest to, to jest 2 razy co to, czyli to jest 
n; n(n +  1), np. 4 -5 . A więc wszystko jest jasne.
U3: Tutaj mamy n, np. n =  4, a tutaj mamy n +  1 czyli 5.
Ul: To cale jest n(n +  1), a tutaj jest jednych tyle co drugich, czyli 
bierzemy połowę. Tych jest zawsze o 1 więcej niż tych, czyli suma 
kolejnych liczb.. .zgadza się.
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Powtarzając przeczytaną argumentację, Ul używa ogólnych oznaczeń, akcentu
je przykładowy dobór liczb, do których się odwołuje, zatem chyba rzeczywiście 
doznał pewnego olśnienia i zaczął widzieć rzeczy ogólne na szczegółowych. Od
krywa pewną strukturę, która zostaje zachowana przy dołączaniu kolejnych liczb 
— „Tych jest zawsze o 1 więcej niż tych” i być może ta stałość pozwoliła mu 
zrozumieć paradygmatyczność rozumowania z fiszki 9, a nawet coś więcej:

U3: Sprawdźmy jeszcze sumę kolejnych liczb nieparzystych. Naj
pierw bierzemy 1, to jest jedna kropka, l 2 =  1, zgadza się. Potem 
bierzemy n =  2, to jest trzy kropki.
Ul: Ale zobacz, my to zaczęliśmy robić tak, jak metodą indukcji 
matematycznej.

W trakcie drugiego etapu eksperymentu jego uczestnicy powtórzyli jeszcze raz 
te dowody, które najbardziej im się spodobały:

U3: Suma liczb nieparzystych 1+3 +  ...+(277 — 1) = n2. 1 to kwadrat 
o boku 1; 1+3 — użyliśmy czterech kropek i otrzymaliśmy kwadrat
0 boku 2; 1+3+5 — kwadrat o boku 3 i dalej tak samo.
P: Dlaczego nie wybrałaś indukcji?
U3: Bo to mi się wydaje łatwiejsze, bardziej widoczne. Łatwiej mi 
będzie przekazać.
Ul: Ona jest zwolenniczką kropek. Ja już też. To rzeczywiście jest 
fajne.

Jak widać, uczennica akcentuje rekurencyjny charakter swego postępowania i 
niezmienność kształtu powstających rysunków. Przy okazji uzasadnia swój wy
bór m.in. tym, że argumentacja kamyczkowa jest „bardziej widoczna” . Również 
Ul deklaruje się już jako sympatyk tego typu rozumowań.

P: A to drugie twierdzenie — indukcyjnie czy też kropki?
U3: Też kropki. Mamy kolejne liczby: 1+2+3+..., ustawiamy krop- ' 
ki. Tu również mamy takie ustawienie, tylko odwrotnie. Otrzyma
liśmy prostokąt o wymiarach n (n + 1). Interesuje nas połowa— czyli
1 +  2 +  . . .  +  ri — 71(7 1+  l ) /2 . ..
Ul: Nie, to jest jednak łatwe, proste, uniwersalne jednak.

U3 przytaczając dowód metaforycznie przedstawia dodawanie liczb poprzez 
„ustawianie kropek” , akcentując także symetrię powstającej konfiguracji.

W etapie „nauczania” uczniowie skorzystali ostatecznie, mimo początkowych 
trudności Ul, z dowodów kamyczkowych, które zostały przekazane w sposób 
analogiczny do zaprezentowanego w rozmowie z prowadzącym przez U3. U2 nie 
miał żadnych kłopotów z zaakceptowaniem przedstawionych mu rozumowań.
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5.5 Badania ze studentkami pedagogiki

Tej samej tematyce, tzn. sumowaniu kolejnych początkowych liczb naturalnych, 
poświęcony był jeden z serii eksperymentów, w których wzięły udział student
ki III roku Wydziału Pedagogicznego UW. Oprócz dowodu z fiszki 9 i dowodu 
indukcyjnego analizowanego faktu, dostały one do przeczytania jeszcze trzecią 
fiszkę, na której jego prawdziwość była uzasadniona dzięki wykorzystaniu wzoru 
na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Przedstawimy fragmen
ty I etapu eksperymentu.

Jego uczestniczki, z których jedna (SI) uczęszczała w szkole średniej do klasy 
o profilu matematyczno-fizycznym, zaś druga (S2) — biologiczno-chemicznym, 
rozpoczęły od przeczytania dowodu indukcyjnego — ich jedynym komenta
rzem do tego tekstu był wybuch śmiechu. Następnie przeszły do argumentacji 
bazującej na wzorze na sumę ciągu arytmetycznego:

SI: Pierwszy plus ostatni i dzielony przez 2. Razy liczba wyrazów.
S2: Pierwszy jest 1. Jakiś tam jest n.

SI: Ostatni jest n.

S2: Ostatni jest n. Tylko, czy to jest wzór na sumę wyrazów ciągu?
SI: Nie wiem, nie pamiętam.
S2: Też nie wiem. Wtedy to byłby prosty wzór, tylko że ja np. nie 
wiem, dlaczego tu jest przez 2.
SI: Bo taki jest wzór.
S2: No, jeśli jest wzór, no to tak.

Jak widać, obie studentki w dość bierny sposób podeszły do analizowanego u- 
zasadnienia. Do nieco większej aktywności pobudziło je rozumowanie z fiszki 9:

SI: Poczekaj . . .  n +  1.. .Ano dobrze. Każdy rząd się składa z n + 1 .
Bo jeśli to będzie n, to tu zawsze będzie dodana jedna kropka. Bo tu 
chodzi o „każdy rząd się składa” . Prawda? Czyli tu będzie zawsze 
liczba n, tak jak tu czerwone jest ta klamra i plus 1. I tu w każdym 
kolejnym rzędzie będzie ta różnica o ten 1.

Zatem SI jakby zaczynała dostrzegać rekurencyjną naturę postępowania pro
wadzącego do powstania konfiguracji kropek.

S2; No dodaliśmy te czerwone kropki [rysunek na fiszce byl dwuko- 
lorowy].
SI: Zęby uzyskać prostokąt.
S2: n poziomych rzędów, aha, te czerwone są po prostu n poziome 
rzędy i [razem] tutaj zawsze jest o 1...
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SI: uzupełniony ten prostokąt. Stąd każdy rząd będzie o 1 większy, 
no bo to jest n. Tam na górze pierwszy rząd jest n. . . .  I żeby 
otrzymać prostokąt dorysowaliśmy .. .odwrotnie . . .  No tak, żeby o- 
trzymać prostokąt dorysowaliśmy, żeby mieć n-f 1 w każdym rzędzie.

Obie studentki w metonimiczny sposób przenoszą się z jednej reprezentacji do 
drugiej — z kropek do liczb i odwrotnie. Równocześnie daje się zauważyć, 
że SI powoli zaczyna uświadamiać sobie związki między rysunkiem a ogólną 
rozważaną sytuacją:

SI: No tak, kropek czerwonych jest tyle samo co niebieskich, widać 
z tego, że jest tyle samo.

S2: No tak.
SI: No, bo jakby patrzeć z kolei z punktu widzenia niebieskich kro
pek, to by było tak samo n-f 1 na dole, prawda, jakbyśmy odwrócili.

S2: Czyli jest dwa razy więcej.

Tym razem SI wyraźnie odwołuje się do symetrii zbudowanej konfiguracji, a' 
może raczej postępowania, które do jej powstania doprowadziło. Zatem akcen
tuje tę symetrię i argument ten, jak wynika z wypowiedzi S2, odnosi zamierzony 
skutek.

S2: Czyli, co w tym wypadku tutaj jest to n?

SI: n jest to ilość niebieskich kropek jak gdyby w pionie, ściana 
pionowa, a n -f 1 jest ściana pozioma.

S2 od początku eksperymentu ma kłopoty z symboliką matematyczną. Ko
leżanka usiłuje jej pomóc interpretując metaforycznie n jako „ścianę pionową” 
— jest to świadome użycie figury.

Czytając po raz kolejny fiszkę 9 studentki zdecydowały się zastąpić ikoniczną 
wersję analizowanego uzasadnienia jego wersją enaktywną — zaczynają ustawiać 
pionki:

SI: Mamy tutaj ścianę, która równa się n, prawda? I chcemy w 
tej chwili utworzyć prostokąt, dobudować prostokąt, żeby otrzymać 
...n o  zbudować drugi trójkąt, żeby otrzymać prostokąt. ...ściana 
pionowa tego trójkąta równa się n, ponieważ to jest w tym wzorze, 
ilość wyrazów tego ciągu równa się ostatniej liczbie.

Ponownie kolejna obfitująca w metonimie wypowiedź SI. Widać także, że do
strzega ona następną regularność — zauważa mianowicie związek liczby skład
ników z wartością ostatniego z nich.

I w chwilę później:
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SI: I teraz otrzymujemy prostokąt. Z tym, że ściana pozioma...
S2: . . .  to jest n +  1...
SI: .. .inne jest dłuższa i równa się n +  1. Są dwie ściany krótsze, 
które równają się n, i dwie ściany dłuższe, które równają się n +  1.
Czyli ilość wszystkich pionków równa się (n + l)n.
S2: Bo gdyby było bez tej jednej, to byłoby n2, tak?
SI: Tak, ale to nas nie interesuje. Bo chodzi nam o dobudowanie 
takiego samego trójkąta. Ale ponieważ interesuje nas tylko połowa, 
czyli musimy to (n +  l)n podzielić przez 2. I wtedy otrzymujemy 
sumę n początkowych kolejnych liczb.

Wydaje się, że SI już swobodnie operuje równocześnie dwiema reprezentacjami, 
dostrzega ich równoległość — w jednym zdaniu mówi o dobudowaniu trójkąta, 
zaraz w następnych — o wynikającej z tego potrzebie podzielenia iloczynu 
n(n +  1) przez 2 i konsekwencjach tego działania.

S2: No tak, czyli najpierw ustawiamy ciąg liczb, których jest n, tak, 
który równa się n.

SI: Tzn. ustawiamy kolejne, ilustrujemy kolejne wyrazy tego ciągu.
S2: Później dobudowujemy taki sam trójkąt, żeby utworzyć prosto
kąt i widzimy, że tutaj jest n, a ten bok jest dłuższy o 1.
SI: ii +  1.
S2: Czyli .. .czyli pole?
SI: Pole, ilość tych wszystkich pionków.

W powyższym fragmencie rozmowy S2 mocno akcentuje enaktywność i wizu- 
alność rozpatrywanego uzasadnienia. W ostatniej jej wypowiedzi pojawia się 
„pole” , które być może jest zlą analogią albo też przesunięciem referencji z o- 
biektu na związaną z nim wartość liczbową. Figura ta nie zyskuje aprobaty 
SI, która szybko zastępuje ją zwrotem dosłownym — „ilość tych wszystkich 
pionków” .

Do przekazu studentki wybrały, podobnie jak uczestnicy poprzednio opisa
nego eksperymentu, kamyczkową wersję dowodu twierdzenia o sumie kolejnych 
początkowych liczb naturalnych.

6 Zakończenie
Spróbujmy ocenić przedstawione eksperymenty oraz podsumować poczynione 
uwagi i spostrzeżenia.

Cztery typy dowodów powtarzające się w zestawach fiszek wykorzystanych w 
badaniach, w których wzięli udział uczniowie klas IV i V, zostały uporządkowane
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zgodnie z rosnącą abstrakcyjnością i ogólnością oraz malejącą enaktywnością. 
Enaktywność ta nie ograniczała się do samego działania, lecz odnosiła się do 
działania, które ma pewne znaczenie symboliczne, np. związane z szukaniem 
jakichś niezmienników i towarzyszących im operacji. Widać, że uczestnicy tych 
eksperymentów.sięgali najchętniej właśnie po te rozumowania, które są najbar
dziej konkretne, enaktywne i wizualne. W stworzonej przez siebie hierarchii 
zaprezentowanych dowodów najwyżej postawili uzasadnienia operujące pionka
mi i modelami z kropkami, różniąc się jedynie stopniem akceptacji modeli bez 
kropek.

Argumentując uczniowie poszukiwali pewnych operacji, które wydobywały 
i zachowywały własności wykorzystywanych obiektów istotne dla rozważanego 
faktu. Zatem akcentowali zachowanie kształtu, gdy dosuwali do siebie modele 
bez kropek; równoliczność pionków, gdy dostawiali po jednym do obu części 
tworzonej układanki itp. Wydaje się, że ta niezmienniczość, istotnie łącząca 
się z rekurencyjną naturą operacji ją pokazujących, miała istotne znaczenie dla 
akceptowalności poszczególnych uzasadnień oraz dla ich skuteczności w trakcie 
przekazu. W swych spontanicznych rekurencyjnych rozumowaniach uczniowie 
niekiedy zbliżali się do nieformalnej wersji indukcji matematycznej.

Z przebiegu tych eksperymentów wynika, że ich uczestnicy na ogół dobrze 
zrozumieli sens zaproponowanych na Uszkach przykładów paradygmatycznych. 
Najpierw dotarły do nich właśnie te argumentacje, które pozwalały im widzieć 
rzeczy ogólne na szczegółowych i te właśnie wybierali do przekazu. Dla pod
kreślenia ogólności swoich rozważań wielokrotnie wykorzystywali sformułowania 
zastępujące kwantyfikator ogólny — „ileś tam” , „jakakolwiek” . Niekiedy odwo
ływali się do „losowego” wybierania liczb występujących w tworzonych uzasa
dnieniach — budowali „losowe” przykłady paradygmatyczne. Widać, że dowody 
algebraiczne były dla nich niezrozumiałe, choć uczniowie klasy V starali się to 
ukrywać manipulując symbolami.

Ich wypowiedzi zawierają wiele różnorakich figur — na ogół podwójnych, 
które łączą w sobie cechy metonimii i metafory. Można dostrzec, że układają 
się one w pewne łańcuchy — jedne pociągają za sobą następne. Gdy spojrzy
my na te eksperymenty jako na pewną całość, możemy zauważyć, jak uczniowie 
tworzą na własny użytek pewien figuratywny język, pewną symbolikę. Wi
dać, że brakuje im słów, nie posiadają terminologii pozwalającej na adekwatne 
wyrażanie myśli, zatem biorą zwroty, które są „pod ręką” , nadają im pewien 
sens i zaczynają je stosować we właściwych kontekstach sytuacyjnych. Słowa 
te nabierają zaakceptowanego przez wszystkich uczestników rozmów znaczenia. 
Powstaje więc, na swój sposób symboliczny, język. Jest on oczywiście gorszy od 
języka matematycznego, ale jest uczniom bardzo bliski i jest dla nich naturalny, 
podczas gdy symbolika matematyczna jest dla nich jeszcze, ze względu na swój 
charakter, nieosiągalna.

Kilkakrotnie przy okazji tworzenia lub odtwarzania dowodów widać było u 
uczniów dążenie do zobaczenia pewnej symetrii, która odnosiła się do wystę
pującej w argumentacji reprezentacji „czynnościowej” , tzn. enaktywnej lub iko-
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nicznej. Widać było, że dostrzeżenie tej symetrii ułatwiało uczestnikom badań 
akceptację uzasadnienia, zaś fakt jej obecności niekiedy był bardzo wyraźnie i 
świadomie akcentowany, np. w sposób enaktywny.

Wiele spośród zaobserwowanych zjawisk mogło zaistnieć tylko dzięki wyko
rzystaniu w poszczególnych uzasadnieniach dwóch lub większej liczby równo
ległych reprezentacji. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że porów
nanie tych reprezentacji i zauważenie istniejących między nimi analogii oraz ich 
wzajemnej odpowiedniości miało dla uczniów istotne znaczenie. Równoległość 
ta pozwala na lokowanie fragmentów dowodów w takim kontekście, do którego 
najlepiej one pasują, który w konkretnych warunkach jest najbardziej dydak
tycznie cenny, wykorzystanie tej reprezentacji, której użycie najbardziej ułatwia 
zobaczenie danej prawidłowości. Uczestnicy badań bardzo chętnie korzystali 
z tych możliwości, niekiedy dodatkowo dołączając reprezentacje samodzielnie 
przez siebie tworzone.

Większość ze spostrzeżeń sformułowanych dotychczas dotyczy również po
zostałych eksperymentów — niezależnie od wieku osób biorących w nich udział. 
Widać to także na przykładzie przytoczonych fragmentów. Uczestnicy ekspery
mentów chętnie odwoływali się do tych uzasadnień, w których oprócz reprezen
tacji symbolicznej pojawiały się inne, bardziej wizualne sposoby przedstawiania 
obiektów, chętnie sięgali w swych argumentacjach po ruch lub obraz. Kilkakrot
nie dało się zauważyć, ża działania wykonane w obrębie reprezentacji enaktywnej 
czy ikonicznej pozwoliły lepiej i głębiej wniknąć w sens i istotę pojawiającej się 
w rozumowaniu symboliki matematycznej. Zobaczenie równoległości reprezen
tacji stwarzało sytuację, w której na reprezentację symboliczną „przenosiła” się 
wizualność tej drugiej. Uczestnicy badań często odwoływali się do zauważonej 
symetrii sytuacji czy konfiguracji, przy czym była to symetria natury seman
tycznej, tzn. odnosiła się ona do pewnego wewnętrznego obrazu, a nie tylko 
narysowanych kropek czy ustawionych pionków.

Jak widzieliśmy, najmłodsi uczniowie bardzo szybko i bez oporów zaakcep
towali argumentacje mające postać przykładów paradygmatycznych. Uczniowie 
szkoły średniej i studentki pełną ich aprobatę musieli poprzedzić pewnym okre
sem „oswajania się” , co jednak nie przeszkodziło im ostatecznie docenić walorów 
takich rozumowań. W wypowiedziach wszystkich badanych osób występowały, 
choć z różnym nasileniem, metonimie i metafory. Pojawiały się one zazwyczaj 
tam, gdzie dostrzegano, w mniej lub bardziej świadomy sposób, równoległość 
reprezentacji wykorzystywanych w rozpatrywanym dowodzie. W ślad za jej 
zobaczeniem szedł figuratywny sposób wysławiania się i rozumowania. Kilka
krotnie dało się zauważyć, jak w miarę pogłębiającego się rozumienia analizowa
nego uzasadnienia następowała ewolucja padających wypowiedzi. Początkowo 
w miejsce jednych figur pojawiały się inne, później te ostatnie były zastępowane 
sformułowaniami dosłownymi.

Sposób zorganizowania przedstawionych badań oraz nie pozbawiona pewnej 
dawki subiektywizmu metoda analizowania zgromadzonego materiału empirycz
nego zmuszają do ostrożności przy formułowaniu wypływających z tych badań
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wniosków. Uważamy jednak, że przeprowadzone eksperymenty potwierdzają 
słuszność sformułowanych hipotez. Wydaje się, że na akceptowalność dowodu 
przez uczniów, i to w znacznej mierze niezależnie od ich wieku, mogą wpłynąć 
pozytywnie takie cechy uzasadnienia jak: jego wizualność i figuratywność, sy
metria wykorzystywanego w nim postępowania, sięgnięcie w nim po dwie lub 
większą liczbę równoległych reprezentacji, nadanie mu postaci przykładu para- 
dygmatycznego oraz wykorzystanie w nim rozumowania rekurencyjnego, o ile 
matematyczna treść rozpatrywanego faktu na to pozwala.
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Suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą

Dlaczego? *

Weźmy dwie liczby parzyste, np. te z rysunku 1, i dodajmy je do 
siebie tak, jak na rysunku 2.
Jako sumę dostajemy liczbę z rysunku 3, która składa się z dwóch 
identycznych części, zatem jest liczbą parzystą.
Suma dwóch liczb parzystych jest więc liczbą parzystą.
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Suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą

Dlaczego?

Weźmy dwie liczby parzyste, np. te z rysunku 1, i znajdźmy ich 
sumę. wystarczy w tym celu zsunąć je tak, jak na rysunku 2.
Widać, że uzyskana liczba jest liczbą parzystą.
Suma dwóch liczb parzystych jest więc liczbą parzystą.
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Suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą 

Dlaczego?

Weźmy dwie dowolne liczby parzyste (rysunek 1) i znajdźmy ich 
sumę. Wystarczy w tym celu zsunąć je tak, jak na rysunku 2. 
Widać, że uzyskana liczba jest liczbą parzystą.
Zatem suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą.

Rys. 1

Rys. 2

Fiszka 3
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Suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą 

Dlaczego?

Niech m i n są liczbami parzystymi. Ponieważ obie liczby są parzyste, 
można je przedstawić w postaci:

m =  2 • k i n =  2 • / (k, l - liczby całkowite).

Policzmy ich sumę:

iii -f ?i — 2 • k Ą-2 - I — 2 • (Är 4- /)•

Zatem suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą.

Fiszka 4



62 M ir o s ł a w  D ą b r o w s k i

Różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą

Dlaczego?

Weźmy dwie liczby parzyste, np. te z rysunku 1, i od górnej odej
mijmy dolną. Dla znalezienia tej różnicy wystarczy odjąć od siebie 
odpowiednie połówki tych liczb (rysunek 2).
Widać, że otrzymana liczba składa się z dwóch identycznych części, 
jest więc liczbą parzystą (rysunek 3).
Zatem różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą.

ooooo OOOOO

ooo
Rys. 1

ooo

ooooo ooooo

ooo
Rys. 2

ooo

oo
Rys. 3

oo
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Różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą

Dlaczego?

Weźmy dwie liczby parzyste, np. te z rysunku 1, i znajdźmy ich 
różnicą. Można to zrobić „odcinając” mniejszą liczbę od większej 
(rysunek 2).
Widać, że otrzymana różnica jest liczbą parzystą.
Różnica dwóch liczb parzystych jest więc liczbą parzystą.

O O O O 0 o o o
o o o o o o o o

Rys. 1

O OlO o o 
o o!o o o

Rys. 2
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Różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą 

Dlaczego?

Weźmy dwie dowolne liczby parzyste (rysunek 1) i znajdźmy ich 
różnicą. Możemy to zrobić „odcinając” mniejszą liczbę od większej 
(rysunek 2 ).
Widać, że otrzymana różnica jest liczbą parzystą.
Zatem różnica dwóch dowolnych liczb parzystych jest liczbą 
parzystą.

Rys. 1

Rys. 2

Fiszka 7
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Różnica dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą

Dlaczego?

Niech m i n są dowolnymi liczbami parzystymi. Ponieważ obie są 
parzyste, można je przedstawić w postaci:

m = 2 • k i n =  2 • / (k, ł - liczby całkowite).

Policzmy ich różnicę:

m — n =  2 • k -  2 • / =  2 • (k — /).

Różnica dwóch dowolnych liczb parzystych jest więc liczbą parzystą.

Fiszka 8
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TWIERDZENIE:
Suma n początkowych kolejnych liczb naturalnych wyraża się wzo
rem:

1 +  2 +  • • • +  71
n ■ (n +  1 )

2

DOWOD:
Przedstawmy za pomocą odpowiednio ustawionych pionków lub nary
sowanych kropek sumę dowolnej liczby początkowych kolejnych liczb 
naturalnych (rys. 1). Uzupełnijmy tę układankę czy rysunek do 
prostokąta -  tak jak na rysunku 2 .
Porstokąt ten składa się z n poziomych rzędów po n +  1 kropek w 
każdym. Jest więc zbudowany z n ■ (n +  1) kropek i ich liczba jest 
dwukrotnie większa od interesującej nas sumy -  kropek czerwonych 
jest tyle samo co niebieskich.
Zatem dla dowolnego naturalnego n zachodzi wzór:

+
2

71 '

+
n

1 +  2 +  • • • +  n 71 • (71 +  1)

2
n

/---------A---------S
1 + 2 +  • • • -f 71

0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

O • • • • • 
O O • • • •
o  o  o  • • •
o  o  o  o  • • 
o  o  o  o  o  •

Rys. 1 Rys. 2
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TWIERDZENIE:
Suma n początkowych kolejnych liczb nieparzystych wyraża się wzo
rem:

1 T 3 -f- 5 + • • • 4* (2n — 1) = n2,
DOWÓD:
Dla policznia sumy kolejnych liczb nieparzystych przedstawimy pro
ces ich dodawania za pomocą kropek — tak jak na rysunku.
Widać, że kropki te układają się zawsze na podobieństwo kwadratu, 
którego bok zawiera ich tyle, ile liczb dodano.
Zatem suma kolejnych początkowych liczb nieparzystych równa się 
kwadaratowi ich liczby, tzn.:

1 +  3 +  5 +  • • • + (2n -  1) = n2.N-----------------v----------------- '
n liczb

O 1

IX i+*

O O O O 
O O O O 
O O O C) 
0 -0 -0  (!)

1+3+5+7

O O O 
O O O 
O-©-®

1+3+5

O O O O © 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O
oe-e-o-è

1+3+5+7+9

Fiszka 10



M irosław Dąbrowski

On the acceptance of proofs by students; the case of 
proofs of certain properties of natural numbers

S u m m a r y

The article is a report of a fragment of research that aimed at identifying those 
features of a proof that make it more easily accepted and more convincing 
for the students. The proofs chosen for the research concerned properties of 
natural numbers and, formally, would be based on the principle of mathematical 
induction. The reason why such proofs were chosen for the research was that 
historically the earliest deductive theory was the arithmetic of Pythagoreans 
whose methods of argumentation were very close to the method of induction.

The article is composed of two parts. The first part is devoted to an historical 
analysis of the development of the notion and method of proof in mathematics. 
It is claimed that the identification of certain regularities in this historical deve
lopment is helpful in the understanding and design of the processes of developing 
in students the ability to do proofs. The second part is concerned with an ex
perimental research: a certain number of students are put in situations where 
they have to make a choice between several proofs of a given property of natural 
numbers. Some of the proofs offered to the students are inspired by the ancient 
historical proofs.

Hypotlieses.The following are hypotheses on which the experiments with 
students were built.

1 . The intermediate stage of paradigmatic examples. On the basis of the 
historical study it is hypothesized that betwen the verification of a theorem 
on a few examples and the formal proof there are several intermediate 
stages. In one of these stages the “proof’ consists in an explanation on 
the basis of a paradigmatic example. The first Chinese proof of the so- 
called Pythagorean theorem had exactly this form of explanation on a 
paradigmatic example. Such a paradigmatic example is “illuminating” in 
the sense that it allows to grasp the “reason” why something is true, as 
well as to see the general in the particular.

2. The method of parallel representations. The oldest historical mathemati
cal justifications have a very visual character. However, too much stress on 
visualization in teaching mathematical proofs at school can be dangerous 
for many reasons. One way out of the dilemma is to use several different 
representations (e.g. an enactive, an iconic and a symbolic representation) 
in one reasoning and interpret one within another - we call this method 
the method of parallel representations.

3. The role of figurative speech in understanding and constructing mathema
tical proofs. In its beginnings mathematics had an important figurative 
character. It can be clearly seen in the arithmetic of Pythagoreans. This is
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also a salient feature of the spontaneous mathematical speech of students, 
at any level of study. Teachers should be more aware of this fact and take 
it into account in their interpretations of the students’ explanations and 
reasonings. A metaphor is a symptom of a developing concept; a meto
nymy - one of an intense thinking process. Correcting the student at this 
point may lead to a block of understanding and/or of thinking.

4. Difficulties related to the method of mathematical induction. The notion 
of mathematical induction seems to be fraught with contradictions. The 
first is related to the meaning of the word induction itself: “mathematical 
induction” seems to be, in fact, an oxymoron. The second is that, for 
many students, a proof by mathematical induction is one in which you 
assume what you have to prove and then you prove it . The principle of 
mathematical induction is logically complicated. However, the reasonings 
of the Pythagoreans, albeit very close to mathematical induction, seem 
to be quite accessible and meaningful for today’s students. These first 
reasonings, which we might call “recursive-inductive” , had a very concrete 
or material character. They were descriptive and informal.

The organisation o f  experiments. The students that have taken part in 
the experiments were: elementary school grade 4 , 5 and 7 (10, 11 and 13 years 
old) students, grade 2 general profile lyceum students (16 years old), and some 
university students of pedagogy. Normally, two students would be given up to 
4 different proofs of the same property of natural numbers (like: the sum of 
two even numbers is an even number). They were asked to get acquainted with 
these proofs and make a choice of one of them for communicating it to a third 
student. The students were interviewed two times: once after they would have 
made their choice, and a second time after they would have communicated the 
proof to a third student. A last stage of the experiment consisted in putting 
all three students in a situation of proving a fact similar to the one they were 
discussing in the previous stages.

Observations. All participants of the experiments have shown a preference 
for those arguments which were the most concrete, enactive and visual. It must 
be mentioned, however, that the “enactivity” of a representation was not limited 
to an action itself but was related to an action that had some symbolic mea
ning, for example, a meaning related to the search for some invariants. In their 
arguments the students were looking for operations that would preserve certain 
properties of objects they were considering. For example, they were stressing the 
need to preserve the shape when they were pulling together the representations 
of odd or even numbers in form of “rectangles with (or without) a beak” . It se
ems that this invariance played an important role in the acceptance of a proof by 
students. More generally, the acceptability of a proof by students, independen
tly of their age, was determined by such features as visuality and figurativeness, 
a certain symmetry (regularity) of the procedure, the use of two or more parallel 
representations, inclusion of a paradigmatic example, use of recursive reasoning
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(if applicable). The students seemed to have grasped rather well the meaning 
of the paradigmatic examples. These were the proofs they would choose for 
communication. The algebraic proofs were the least popular and certainly the 
least understood. The students’ reasonings contained many various figures of 
speech, very often coming together in chains (metaphor-metonymy-metaphor). 
Students were creating for themselves a certain figurative language which, in 
the given group, served similar purposes as the symbolic language of mathema
ticians. In their spontaneous recursive reasonings the students were sometimes 
very close to an informal version of a proof by mathematical induction.


