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1 Wstęp

W artykule (Dąbrowski, 1992) przedstawiliśmy sprawozdanie z fragmentu ba
dań, których celem było poszukiwanie tych cech uzasadnień, które mogą pozy
tywnie oddziaływać na akceptowalność dowodów i czynić je w oczach uczniów 
bardziej przekonującymi. O dydaktycznej wadze tej problematyki świadczy 
dobitnie nasza szkolna codzienność (por. Nowecki, 1978). Jakże często zdarza 
się, że uczniowie po zapoznaniu się z dowodem twierdzenia, czasem bardzo 
prosto sformułowanego, dosłownie w chwilę później zachowują się tak, jakby 
nie wierzyli w jego tezę, a jego uzasadnienia nigdy nie analizowali. Najprost
szym i najczęstszym efektem takiego stanu rzeczy jest nieuświadomienie sobie 
przez uczniów konsekwencji dowodzonego faktu. Postawienie ich w sytuacji, w 
której w oczywisty sposób twierdzenie to by interweniowało, a jest to przecież 
kolej rzeczy typowa dla matematyki, prowadzi zwykle do zupełnego niezau
ważenia tych korelacji. Jakże często okazuje się, że pewne wywody logiczne 
i dowody twierdzeń matematycznych nie pozostawiają w świadomości ucznia 
żadnego śladu, chociaż były wysłuchane, zaś poszczególne składające się na nie 
konkluzje zostały zrozumiane, a niekiedy nawet mogą być w całości samodziel
nie przez uczącego się powtórzone. Zdarza się i tak, że dowiedziony już fakt 
jest akceptowany dopiero wówczas, gdy zostanie poddany pewnej dodatkowej 
empirycznej weryfikacji.

Na dydaktyczną skuteczność dowodu może oczywiście wpływać wiele róż
nych i różnorodnych czynników. Niektóre z nich, np. stosunek odbiorcy ar
gumentacji do osoby zapoznającej go z uzasadnieniem, miejsce i warunki, w
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jakich się to odbywa itp., mają charakter pozamatematyczny. We wspomnia
nych badaniach interesowały nas jedynie te cechy dowodów, które wiązały się 
z naturą i istotą wykorzystywanych w nich rozumowań, dotyczyły postaci i 
charakteru samych analizowanych argumentacji.

W niniejszym artykule przedstawimy relację z innego fragmentu poszu
kiwań cech rozumowań wpływających na to, że jedne uzasadnienia są dla 
uczniów bardziej przekonujące i łatwiej przez nich akceptowane niż inne (Dą
browski, 1986a). Ich linią tematyczną były dowody istnienia par odcinków 
niewspółmiernych i liczb niewymiernych. 0  wyborze takiego właśnie mate
matycznego kontekstu badań zadecydowały trzy czynniki. Pierwszy z nich — 
to historyczna ranga odkrycia par odcinków niewspółmiernych. Drugi — to 
związek nauki o liczbach niewymiernych z metodą rozumowania nie wprost, 
będącą dla wielu uczniów techniką dowodzenia prawie zupełnie obcą (por. No- 
wecki, 1978). Trzeci, być może najważniejszy — to znaczenie nauki o wielko
ściach niewspółmiernych i liczbach niewymiernych dla rozwoju matematycz
nego myślenia człowieka, dla procesu kształtowania matematycznej wiedzy 
uczniów. Tak jak w historycznym rozwoju matematyki odkrycie par odcin
ków niewspółmiernych było przełomem, tak dla każdego poznającego mate
matykę ponowne w nim uczestnictwo jest wielkim intelektualnym przeżyciem, 
po którym na matematykę, jej strukturę i pojęcia patrzy się już inaczej, głębiej.

Opisywane badania składały się z dwóch części. Pierwszą była próba od
tworzenia historycznego rozwoju nauki o odcinkach niewspółmiernych. Rzut 
oka w przeszłość nie tylko dostarcza informacji o warunkach, w jakich do
szło do odkrycia tych odcinków, oraz o postaci i ewolucji najstarszych dowo
dów stwierdzających ich istnienie, ale zwraca także uwagę na pewne prawi
dłowości, które — zgodnie z zasadą paralelizmu (Duda, 1982; Freudenthal, 
1985) — mogą mieć i dziś istotne znaczenie dla nauczania. Z tej części badań 
sformułujemy w paragrafie 2 jedynie wnioski, które posłużyły bezpośrednio 
do sformułowania hipotez dla badań eksperymentalnych. Druga część badań 
obejmowała eksperymenty, które miały służyć ocenie stopnia wiarygodności 
hipotez sformułowanych dzięki odwołaniu się do historii matematyki. Ekspe
rymenty składały się w swej typowej postaci z czterech następujących po sobie 
etapów. W p ierw szym  z nich dwaj uczniowie otrzymywali przygotowane na 
Uszkach różne dowody tego samego twierdzenia; większość z tych uzasadnień 
ma wielowiekowy rodowód. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z przed
stawionymi im argumentacjami oraz wybór jednej z nich w celu przekazania 
jej trzeciemu uczniowi. Etap ten miał zatem skłonić uczniów do zbudowania 
ich własnej hierarchii zaprezentowanych dowodów oraz ujawnienia kryteriów, 
którymi kierowali się w trakcie jej tworzenia. Oczekiwaliśmy, że perspektywa 
„nauczania” kolegi wpłynie pozytywnie na spontaniczność uczniowskich za-
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chowań i szczerość formułowanych opinii. D rugi etap eksperymentu obejmo
wał rozmowę osoby prowadzącej badania z uczestnikami etapu pierwszego. 
Jej zadaniem było sprawdzenie poziomu zrozumienia wybranego do przekazu 
dowodu oraz ponowne wskazanie tych cech analizowanych uzasadnień, które 
o dokonaniu takiego właśnie wyboru zadecydowały. Trzeci fragment ekspe
rymentu obejmował przekaz argumentacji. Uczniowie mogli teraz korzystać 
ze swoich notatek oraz fiszek zawierających trudne do szybkiego odręcznego 
odtworzenia rysunki, jednak nie z fiszek z tekstem dowodów. Etap ten miał 
umożliwić — przy okazji tej dość nietypowej i złożonej, ale chyba atrakcyj
nej dla uczniów i dobrze ich motywującej działalności — obserwację toku ich 
myślenia, wagi przykładanej przez nich do poszczególnych składających się 
na dowód wnioskowań, itp. Czw arty, ostatni fragment eksperymentu — to 
rozmowa osoby prowadzącej badania z „odbiorcą” argumentacji, służąca usta
leniu jego poziomu zrozumienia omawianego zagadnienia.

Przebieg całości badań empirycznych został utrwalony na taśmie magne
tofonowej, dzięki czemu eksperymenty nie tylko dostarczyły informacji o wy
borach dokonywanych przez uczestniczące w nich osoby, ale także pozwoliły 
na zebranie bogatego zestawu konkretnych uczniowskich wypowiedzi. Szcze
gółowa analiza tych „matematycznych dialogów” (paragraf 3), w której stara
liśmy się uwzględniać potencjalną figuratywność padających w nich zdań (por. 
Bauersfeld, Zawadowski, 1988; Otte, Zawadowski, 1985) pozwoliła, jak nam się 
wydaje, wniknąć w intencje i sposób myślenia wypowiadających je osób.

2 Sformułowanie hipotez

Badania nad wielkościami niewspółmiernymi i liczbami niewymiernymi towa
rzyszyły rozwojowi matematyki aż po początek XX wieku. Przez dwa tysiąc
lecia trwały dyskusje nad tym, czy liczba niewymierna ma sens wyłącznie jako 
wielkość geometryczna, istniejąca jedynie w połączeniu z konkretnymi odcin
kami, czy też jest „prawdziwą” liczbą. Wśród grona matematyków, którzy jako 
pierwsi zaczęli używać liczb niewymiernych w oderwaniu od ich geometrycz
nego kontekstu znaleźli się m.in. S. Stevin (1548-1620) i J. Wallis (1616-1703). 
Rzut oka na historyczne narodziny i rozwój nauki o wielkościach niewspółmier
nych skłania do refleksji nad sposobem wprowadzania w szkole pojęcia liczby 
niewymiernej i towarzyszących mu rozumowań. Historia ta wskazuje bowiem 
na potrzebę ogromnej ostrożności i dydaktycznej staranności w podejściu do 
argumentacji nie wprost, zwłaszcza zaś dowodów istnienia liczb niewymier
nych. Sugeruje ona równocześnie, na co — przy okazji rozumowań i uzasadnień 

warto zwrócić uwagę.
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Wśród licznych dowodów nie wprost występujących w Elementach Eukli
desa szczególnie interesujące jest uzasadnienie twierdzenia 12 z księgi IX, w 
którym, jak zauważył dopiero w XVI wieku wydawca i komentator Euklidesa 
Ch. Clavius (Jordan, 1937; Scholz, 1965), stosowany jest schemat

(~  P =* P) => V,

zwany regu łą  Claviusa. Jest prawdopodobne, że pierwsze dowody nie 
wprost, które pojawiły się w matematyce, a może i pierwsze w ogóle, wy
korzystywały właśnie regułę Claviusa.

G. Polya wypowiadając się na temat dowodzenia nie wprost zwraca uwagę 
na to, że:

... słuchając, takiego dowodu musimy przez cały czas skupiać naszą 
uwagę na fałszywym przypuszczeniu, które powinniśmy zapomnieć, a nie 
na prawdziwym twierdzeniu, które powinniśmy zapamiętać (Polya, 1964, 
s. 202 ).

Uważa również, że metoda reductio ad absurdum, w której wykazuje się 
fałszywość założenia przez wyprowadzenie zeń oczywistego absurdu, utrud
nia zapamiętanie czegoś rzeczywiście prawdziwego. Tymczasem rozumowanie 
stosujące regułę Claviusa obu tych niedostatków w zasadzie nie ma. Nie wy
maga ono szukania fałszywych następstw, bowiem dla udowodnienia zdania 
p pokazuje się, że wynika ono ze swojego zaprzeczenia. Co więcej, tym ostat
nim śladem, który pozostaje w pamięci, jest zdanie, do którego się dochodzi 
i prawdziwości którego się dowodziło. Może więc zastosowanie w argumenta
cjach nie wprost reguły Claviusa pozwoli na zwiększenie akceptowalności tych 
rozumowań przez uczniów, uczyni je dla nich bardziej przekonującymi?

Działalność autorów historycznie najwcześniejszych dowodów nie wprost 
sprowadzała się prawdopodobnie raczej do dokonania odkrycia sprzeczności, 
a nie świadomego jej poszukiwania. Było może tak, że w pewnych nowych 
przypadkach spontanicznie postępowali oni w naturalny, znany, wypróbowany 
sposób i naraz stwierdzali, że przebieg ich postępowania jest inny, niż miał 
być. Dochodziło do silnego konfliktu ich oczekiwań z „rzeczywistością” ma
tematyczną. Te pierwsze uzasadnienia dotyczące niewymierności polegałyby 
więc na szukaniu pewnej konkretnej, „namacalnej” sprzeczności, czy to w na
wiązaniu do znanych procesów, np. naprzemiennego odejmowania odcinków, 
czy też dokładnie zbadanych figur, np. kwadratów w rozumowaniu przypisywa
nym Pitagorasowi. Może więc dydaktyczna skuteczność dowodów nie wprost 
może zostać zwiększona dzięki ujawnianiu sprzeczności na pewnych łatwo wy- 
obrażalnych obiektach?
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Pierwsze dowody istnienia liczb niewymiernych, ściślej mówiąc par od
cinków niewspółmiernych, miały zasięg ograniczony do jednego konkretnego 
przypadku. Dopiero później, po okresie obcowania z tymi „pojedynczymi” 
rozumowaniami, nastąpił powolny proces zastępowania ich kolejnymi argu
mentacjami o wyższym stopniu ogólności i sformalizowania. Takie postępo
wanie m.in. ujawnia siłę i sens wprowadzanej symboliki i stosowanych metod. 
Może więc warto wykorzystywane dziś w szkołach dowody niewymierności /̂2, 
których główną zaletą jest ich paradygmatyczny charakter — bardzo rzadko 
zresztą, jak pokazuje praktyka, przez uczniów uświadamiany — poprzedzić in
nymi rozumowaniami, bardziej konkretnymi i szczegółowymi, a mniej ogólnymi 
i wyrafinowanymi? Może dzięki temu zabiegowi dzisiejsze dowody zyskają na 
zrozumiałości i akceptowalności, a także dzięki łatwiejszemu dostrzeżeniu ich 
paradygmatyczności — na pięknie, mocy i atrakcyjności?

Inną rzucającą się w oczy cechą najwcześniejszych historycznie uzasadnień 
istnienia odcinków niewspółmiernych jest ich poglądowy, wizualny charakter. 
Główną tego przyczyną jest wykorzystanie w nich geometrycznych reprezen
tacji badanych obiektów i odwołanie się do związanych z nimi geometrycznych 
intuicji. Zdaniem Freudentliala (1966; 1983) geometria, właśnie dzięki swojej 
wizualności, odgrywa w matematyce i w nauczaniu matematyki rolę wyjąt
kową. Podobnego zdania jest R. Thom:

Geometria jest [...] naturalnym i prawdopodobnie niemożliwym do za
stąpienia łącznikiem między zwykłym językiem a sformalizowanym żar
gonem matematycznym, w którym każdy obiekt jest zredukowany do 
symbolu, a grupa równoważności redukuje się do identyczności zapisa
nego symbolu z nim samym. Z tego punktu widzenia stadium myślenia 
geometrycznego jest, być może, etapem nie do pominięcia w normalnym 
rozwoju racjonalnej działalności człowieka. (Thom, 1974, s. 120).

I dalej:

... przejście od zwykłego myślenia do myślenia sformalizowanego za
chodzi w naturalny sposób poprzez myślenie geometryczne. Tak było w 
historii myśli ludzkiej, tak być powinno w normalnym rozwoju myślenia 
racjonalnego, jeśli oczywiście wierzyć prawu Ilaeckla [...] (Thom, 1974, s.
1 2 1 ).

Może więc. nie warto i nie należy rezygnować z uprawiania w szkole geometrii 
w jej „tradycyjnym” ujęciu oraz z wykorzystywania geometrycznych intuicji 
także poza samą geometrią?
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Jednak zbytnie „podporządkowanie się” geometrii i jej językowi opóźniło 
w przeszłości rozwój innych dyscyplin, np. algebry i arytmetyki, a nawet, 
zdaniem niektórych historyków (por. Van der Waerden, 1959), mogło być 
jedną z głównych przyczyn upadku matematyki greckiej. Również w proce
sie nauczania i uczenia się warto pamiętać o tym ostrzeżeniu. O jednym z 
możliwych sposobów uniknięcia tych niebezpieczeństw — sięganiu w rozu
mowaniach po kilka równoległych reprezentacji analizowanych obiektów — 
wspominaliśmy już przy okazji omawiania wyników innego fragmentu badań 
akceptowalności dowodów przez uczniów (Dąbrowski, 1992). W uzasadnie
niach wykorzystanych w eksperymentach (por. liszki) pojawiały się na ogół 
dwie wzajemnie się dopełniające i wspierające reprezentacje: geometryczna i 
arytmetyczno-symboliczna. Pierwsza posiada sporą dawkę wizualności, druga 
stwarza szansę na dokonanie uogólnień prezentowanych argumentacji. Zauwa
żenie ich wzajemnych związków pozwala dostrzec i zrozumieć powstające w 
tych dowodach nie wprost sprzeczności — przedstawione w nich procesy prze
biegają w różny sposób dla różnych reprezentacji tych samych obiektów.

Wykorzystanie w uzasadnieniu kilku równoległych reprezentacji nie jest 
jedynym zabiegiem, którego potencjalne znaczenie dla jego przystępności i 
dydaktycznej skuteczności jest sugerowane zarówno przez historyczny rozwój 
nauki o wielkościach niewspółmiernych, jak i przez narodziny oraz postać naj
wcześniejszych dowodów matematycznych (por. Dąbrowski, 1992). Kolejne —  
to wyeksponowanie szeroko rozumianej symetrii uzasadnienia oraz figuratyw
ności zastosowanej w nim argumentacji, która na ogół idzie w parze ze wspo
minaną już jej wizualnością.

Tak więc analiza historyczna pozwoliła na sformułowanie kilku hipotez 
heurystycznych i dydaktycznych odnoszących się bezpośrednio do metody ro
zumowania nie wprost oraz pierwszych dowodów dotyczących liczb niewymier
nych. Zbierzemy je obecnie.

Na akceptowalność tych dowodów przez uczniów mogą wpływać pozytyw
nie następujące czynniki:

— sięgnięcie w nich po rozumowania oparte na regule Claviusa;
— doprowadzenie do sprzeczności widocznej na łatwo wyobrażalnych obiek

tach;
— wykorzystanie w procesie nauczania geometrycznego kontekstu odkrycia 

liczb niewymiernych;
— poprzedzenie używanych dziś paradygmatycznych argumentacji doty

czących liczb niewymiernych uzasadnieniami bardziej konkretnymi i 
szczegółowymi.
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3 Przebieg i analiza eksperymentów

Opiszemy tu przebieg tylko dwu spośród kilku eksperymentów o analogicznym 
schemacie. W obydwu uczestniczyły uczennice klasy VII. W ramach przygo
towania do tych badań ich uczestniczki zostały zapoznane z algorytmem Eu
klidesa oraz z kilkoma prostymi przykładami rozumowania nie wprost (por. 
Mnich, 1977).

3.1

W pierwszym z eksperymentów uczennice Ul i U2 dostały do przeczytania 
liszki 1A i IB, 2A i 2B oraz 3. Ich zadaniem był wybór jednego z przedsta
wionych dowodów niewymierności pierwiastka z 2 i przekazania go uczennicy 
U3.

Zobaczmy, do jakich konsekwencji doprowadzi nas przypuszczenie, 
że a/2  jest liczbą wymierną, tzn.

a/2  = — (p,q — całkowite).
q

Ponieważ y/2 > 0, możemy przyjąć, że p i q są liczbami naturalnymi.
Narysujmy kwadrat o boku długości q. Zgodnie z twierdzeniem Pita

gorasa, długość przekątnej w tym kwadracie wynosi a/2  • </, zatem równa 
się p.

Czyli |AC| =  p i \AD\ =  ę, gdzie p i q są liczbami naturalnymi (rys.
!)•

Czy ułamek | można uprościć? Czy te dwie liczby mają wspólny 
dzielnik różny od 1? Poszukajmy, korzystając z algorytmu Euklidesa, 
ich największego wspólnego dzielnika, p — q — \AC\ — \AD\ =  |AC| — 
\AE\ =  \EC\ (rys. 1). Spośród liczb |ACj, \AD\, \EC\ wybieramy dwie 
najmniejsze i od większej z nich odejmujemy mniejszą: \AD\ -  \EC\ = 
\CD\ — \FD\ =  \CF\ (rys. 2). Powyższa równość wynika z tego, że:

-  trójkąty prostokątne A E F i  AD F mają po dwa boki parami równej 
długości, AF  jest wspólny i \AD\ = \AE\, więc na mocy tw. Pitagorasa
|£F| =  |F£>|;

-  trójkąt C E F  jest równoramienny, więc \CE\ — \EF\.
\CF\ -  \EC\ =  IAiCi| -  \AiDi\ =... (rys. 3), ponieważ trójkąt C E F  

można po obróceniu uzupełnić do kwadratu A\D\CiC, w którym prze
kątna ma długość |CF| a bok \EC\. Znowu więc od długości przekątnej
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kwadratu należy odjąć długość boku, czyli musimy powtórzyć czynności 
analogiczne do powyższych.

W  ich wyniku otrzymujemy liczby będące długościami przekątnej i 
boku kolejnego mniejszego kwadratu (rys. 4), itd.

Zatem algorytm Euklidesa zastosowany do liczb p i q nigdy się nie 
skończy, więc nie mogą to być dwie liczby naturalne.

Zatem \/2 nie może być liczbą wymierną.

Fiszka 1A
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Fiszka IB

Zobaczymy, do jakich konsekwencji doprowadzi nas przypuszczenie, 
że a/ 2 jest liczbą, wymierną, tzn.

V2 = -  (p, q -  całkowite).
q

Ponieważ y/2 > 0, możemy przyjąć, że p i q są liczbami naturalnymi.
Narysujmy kwadrat o boku długości q. Zgodnie z twierdzeniem Pita

gorasa, długość przekątnej w tym kwadracie wynosi \/2 •</, zatem równa
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się p. Czyli \AC\ =  p i \AB\ =  q, gdzie p i ę są liczbami naturalnymi 
(rys. 1).

Z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że |A6'|2 = \AB\2 +  15(712 = 2 • 
|A5|2. Ponieważ 2 • |A5|2 jest liczbą parzystą, więc |A(7|2 i \AC\ rów
nież muszą być liczbami parzystymi. Możemy więc odcinek AC podzielić 
na połowy, których długość, jako połowa liczby parzystej, jest liczbą na
turalną: \AC\ =  2 • Jv4C*iI (rys. 1).

Ale znowu \AB\2 = \ACX\2 + \C\B\2 = 2 • \ACX\2. Stąd \AB\ jest 
liczbą parzystą, zatem \ABX\, jako połowa liczby parzystej, jest liczbą 
naturalną:

\AB\ =  2 • \AB\ \ (rys. 2).

Teraz \ACX\2 =  |A5i|2 +  \B\CX\2 =  2 • |A5i|2, zatem \ACX\ można 
podzielić na połowy (rys. 3), itd.

Widać, że postępowanie to, w którym połowimy liczby naturalne 
p =  \AC\ i q =  \AB\ nie ma końca (rys. 4), a przecież dowolne liczby 
naturalne można dzielić przez 2 i otrzymywać kolejne mniejsze liczby 
naturalne jedynie skończoną liczbę razy.

Zatem \/2 nie może być liczbą wymierną.

Fiszka 2A

*  *
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Fiszka 2B

Zobaczmy, do jakich konsekwencji doprowadzi nas przypuszczenie, 
że \/2 jest liczbą wymierną, tzn.

y/2 = - ,  gdzie p i q są całkowite.

Możemy przyjąć, że p i q są względnie pierwsze.
Wówczas p2 =  2q2. Liczba stojąca po prawej stronie znaku równości 

jest parzysta, więc p2 i p są również parzyste.
Zatem p =  2k, gdzie k jest liczbą całkowitą. A stąd 2k2 =  q2, czyli q 

jest liczbą parzystą -  zatem p i q nie są względnie pierwsze.
Czyli \/2 nie może być liczbą wymierną.

Fiszka 3

Uczestniczki badań rozpoczęły swoją samodzielną pracę od zapoznania się 
z uzasadnieniem z liszki 3, które zainteresowało je tym, że „to jest krótkie” . 
Nie potrafiły jednak zrozumieć zastosowanej w nim symboliki. Jako następny, 
przeczytały dowód z liszek 2. Nie komentując go specjalnie uznały, że „to 
jest łatwe” . W momencie, gdy uczennice kończyły analizowanie argumenta
cji z liszek 1, do sali wszedł prowadzący i wywiązała się rozmowa na temat 
poszczególnych uzasadnień. Dziewczęta rozpoczęły od — początkowo dość nie-
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składnego — powtórzenia dowodu „z naprzemiennym odejmowaniem” . Jednak 
po chwili ich wypowiedzi stały się płynniejsze:

Ul: Można go obrócić obok, tak jak na rysunku, i powstaje kwadrat.
U l, U2: Mamy teraz kwadrat o boku A\D\ i przekątnej A\C\.
U2: Wtedy od A\C\ odejmujemy A\D\ i później znowu od tego większego 

odejmujemy tą...
P: Co przedstawiają rysunki?
U l, U2: Odejmujemy od większej mniejszą.
Ul: Odejmujemy od przekątnej bok.
U2: Otrzymujemy z tego odcinek.
Ul: Kwadrat.
U2: Kwadrat. No znowu odejmujemy i mamy trójkąt równoramienny, póź

niej znowu otrzymujemy kwadrat. Od przekątnej odejmujemy bok.
Ul, U2: Będziemy to powtarzać nieskończenie wiele razy i będziemy otrzy

mywać te mniejsze boki kwadratów.
P: Jak długo tak możemy robić?
U2: Ile kto chce.
U l: Nieskończenie.
Jak widać z tego fragmentu, obie uczestniczki badań podkreślają rekuren- 

cyjny charakter postępowania, w którym „odejmujemy od większej mniejszą” 
czy też „odejmujemy od przekątnej bok” . Mamy więc przy okazji zestawie
nie obu reprezentacji występujących w rozumowaniu. Widzą one też pewne 
niezmienniki tej procedury, np. to, że otrzymuje się w niej kolejne kwadraty 
czy też kolejne trójkąty równoramienne. Nie mają żadnych kłopotów z zauwa
żeniem, że przedstawiony na rysunkach proces jest nieskończony i wyrażają 
to m. in. przez metaforę potencjalnej nieskończoności mówiąc, że można go 
kontynuować „ile kto chce” . Natomiast pewne trudności wystąpiły przy okazji 
podsumowania całości argumentacji:

P: Co z tego wynika?
U2: q i p nie mogą być liczbami naturalnymi, bo gdyby były naturalne, to 

z tego algorytmu wyszłyby...
Ul: ...dwie liczby naturalne?
P: Dlaczego dwie? Po co jest algorytm Euklidesa?
U2: Żeby znaleźć największy wspólny dzielnik.
P: Czy możemy tutaj znaleźć ten dzielnik?
Ul, U2: Nie możemy.
Po omówieniu dowodu z Uszek 1, przyszła kolej na oba pozostałe.
P: Który z tych dowodów najbardziej wam się podoba?
Ul: Ten (wskazuje na liszki 2).
P: A co możecie powiedzieć o tym najkrótszym? (liszka 3)
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Ul: Nie wiemy nic.
U2: Nie wiemy, skąd się wzięło, że p = 2k.
P: Porównując te trzy dowody, co możecie powiedzieć o tym? (fiszka 3)
Ul: Dosyć łatwy, tylko nie rozumiemy tego podstawienia.
U2: Nie, to jest łatwe. Jeżeli p = 2k,2k2 =  q2,q2 musi być liczbą parzystą 

i wtedy te liczby nie są względnie pierwsze.
P: Dlaczego?
U l: Dadzą się jeszcze podzielić, bo obie są parzyste.
W  trakcie tej rozmowy U2 prawdopodobnie zrozumiała te fragmenty argu

mentacji, które uprzednio sprawiały jej trudność —  chodziło przede wszystkim 
o to, „skąd to k?” . Opinia Ul „dosyć łatwy” o dowodzie, o którym „nie wiemy 
nic” , jest nieco zastanawiająca...

Na zakończenie I etapu eksperymentu uczennice jeszcze raz powtórzyły, 
tym razem pod nieobecność prowadzącego, ustaloną przez siebie hierarchię 
zaprezentowanych uzasadnień:

U2: Bardzo fajne. To jest bardzo łatwe (liszki 2A i 2B).
U l: Najłatwiejsze z tych wszystkich. Ale to też nie było takie trudne —  z 

tym algorytmem Euklidesa.
U2: No, to (fiszka 3) też nie jest takie trudne. Tylko że bez rysunku jest 

trudniej wytłumaczyć.
U l: No.
U2: Łatwiej jest, jak jest rysunek, bo wtedy tak wszystko widać.
Do dalszego przekazu została wybrana argumentacja wykorzystująca twier

dzenie Pitagorasa. Rozmowa Ul i U2 z prowadzącym pokazała, że zrozumiały 
one zasadniczą ideę tego dowodu, zaś w miarę opowiadania o nim miały także 
coraz mniej kłopotów z poszczególnymi składającymi się na to uzasadnienie 
wnioskowaniami:

U l: Możemy założyć, że y/2 jest liczbą wymierną, J — to są liczby całko
wite, ponieważ \/2 > 0, to są liczby naturalne.

U l, U2: Mamy otrzymać kwadrat o boku q i przekątnej p =  y/2 • q. Z 
twierdzenia Pitagorasa wiemy, że |AC|2 = |AZ?|2 -f \BC\2 =  2\AB\2.

U2: 2\AB\2 jest liczbą parzystą, więc i |AC|2 musi być parzyste i \AC\ musi 
być parzyste. Możemy więc podzielić przez 2 otrzymując liczby naturalne.

U l: I znowu ta przekątna.
U2: Ten punkt...
U l: ... można podzielić na połowy.
P: Punkt?
U l: Przekątną można znowu podzielić na połowę, tego powstałego...
U2: Możemy udowodnić znowu, że \AB\ jest liczbą parzystą.
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Ul: Bo \AB\2 jest liczbą parzystą. Możemy więc ją podzielić na połowy 
(jako liczbę parzystą) i otrzymujemy liczby naturalne.

Początek, jak widać, jest dość „chropawy” , clioć uczennice konsekwentnie 
podkreślają „powtarzalność” kolejnych opisywanych operacji. I bezpośrednio 
dalej:

U2: Mamy trójkąt prostokątny. Przekątna tego kwadratu będzie liczbą pa
rzystą, można ją podzielić na połowy i połączyć z tym punktem otrzymując 
kwadrat. I znowu widzimy, że \AB\ jest liczbą parzystą i możemy ją dzielić. 
...Znowu otrzymujemy kwadrat i przekątna znowu będzie parzysta, dzieląc ją 
przez pół otrzymujemy liczby naturalne i tak można dalej powtarzać.

Zatem ponownie U2 nie ma kłopotu z zauważeniem rekurencyjnego cha
rakteru omawianego postępowania i w konsekwencji nieskończoności procesu 
połowienia kolejnych odcinków. Stara się także łączyć odcinki z odpowiada
jącymi im liczbami, co przejawia się przesuwaniem referencji z jednej repre
zentacji na drugą.

Na zakończenie tego etapu obie uczestniczki sformułowały także końcową 
sprzeczność pojawiającą się w tym rozumowaniu:

P: Co z tego wynika?
Ul: A liczbę naturalną można dzielić przez 2 i otrzymywać...
U2: Określoną liczbę razy.
P: I otrzymywać...?
Ul: ...otrzymywać liczbę naturalną.
P: Czemu służą te rysunki?
U2: Te odcinki obrazują liczby naturalne.
W tym ostatnim zdaniu U2, za pomocą prostego i dosłownego zwrotu, 

podkreśla związek istniejący między obu pojawiającymi się w dowodzie re
prezentacjami; można więc sądzić, że widzi ona równoległość i rolę, jaką ta 
równoległość odgrywa w uzasadnieniu.

W podobny sposób Ul i U2 przekazały to rozumowanie swojej koleżance 
w trakcie III etapu eksperymentu. Największy kłopot sprawiło im przekonanie 
U3, że pierwiastek z liczby parzystej także jest liczbą parzystą:

U2: To 2\AB\2 jest liczbą parzystą, bo to jest dwa razy wzięte. Jakby \AB\ 
było nieparzyste, to pomnożone przez 2 będzie zawsze parzyste. Np. 2*3. Więc 
\AC\2 też musi być liczbą parzystą.

Ul: \AC\ też musi być parzysta. ...
U2: Nie ma takiej liczby... Jak to powiedzieć ?...liczby parzystej, która 

podniesiona do kwadratu będzie nieparzysta. Rozumiesz?
Ul: Dwie liczby parzyste nie mogą być nieparzyste, np. 42 =  16.
Sądząc z podanego przykładu, Ul używa zwrotu „dwie liczby parzyste” 

jako metafory potęgi o parzystych podstawie i wykładniku. Chwilę wcześniej



20 Mirosław Dąbrowski

U2, poszukując przekonującego argumentu, zastąpiła spontanicznie rozważane 
twierdzenie twierdzeniem doń odwrotnym.

I znów, w miarę przytaczania kolejnych wnioskowań, obie „nauczające” 
uczennice nabierają pewności siebie, zaś ich wypowiedzi płynności i swobody:

U2: Tę liczbę parzystą znowu można podzielić na pół otrzymując dwie 
liczby naturalne. Powstał kwadrat, którego przekątna znowu będzie liczbą i 
tę przekątną znowu można podzielić na dwa i otrzymamy ... tutaj trójkąt 
prostokątny...

U l: ...i to się będzie powtarzało nieskończoną ilość, ilość razy. Czyli nie 
będzie...

U2: Możesz tak dzielić i dzielić, i nie wyjdzie ci jakiś konkretny...
U l: ... a liczbę naturalną, jeżeli podzielimy przez 2, to otrzymamy dzielnik.
U2: Nie. Liczbę naturalną można dzielić pewną określoną liczbę razy...
U l: ...i otrzymywać dwie liczby naturalne.
U2: Dowolną liczbę naturalną możemy dzielić na połowy jedynie skończoną 

liczbę razy, zatem y/2 jest liczbą niewymierną.
U2 formułując końcowy wniosek i mówiąc: „nie wyjdzie ci jakiś konkretny 

... ” porusza się najwyraźniej w obrębie geometrii i można przypuszczać, że tym 
słowem, którego jej zabrakło, był „odcinek” i to, być może, użyty w znaczeniu 
wspólnej miary. Zarówno przy okazji tego fragmentu przekazu, jak i poprzed
nich, można zauważyć, że uczennice nawiązując w swoich wypowiedziach do 
obu występujących w dowodzie reprezentacji często dokonują przesunięcia re
ferencji z jednej na drugą; stąd m.in. te dwie liczby naturalne powstające w 
wyniku dzielenia liczby parzystej przez 2 czy parzysta przekątna.

Po zakończeniu przez Ul i U2 przekazu, a jeszcze przed rozpoczęciem IV 
etapu eksperymentu, U3 postanowiła powtórzyć dowód, aby przekonać się, czy 
dobrze go zrozumiała. W efekcie wszystkie trzy uczennice wspólnie odtworzyły 
go raz jeszcze, nawzajem wzbogacając swoje argumentacje:

U3: Tę parzystą dzielimy na pół...
U2: Mamy ten mały kwadrat.
U3: Przekątna jest liczbą parzystą.
U2: Musisz zawsze pamiętać, która jest liczbą parzystą. To łatwo zapa

miętać. Tutaj masz przekątną i ta przekątna jest zawsze liczbą parzystą z 
twierdzenia Pitagorasa...

U3: Dzieli się ją  na połowę i otrzymuje dwie liczby naturalne. Powstaje trój
kąt prostokątny, w którym ten bok jest liczbą parzystą, bo \AB\2 = 2\BC\2. 
Teraz dzieląc bok AB na połowę... powstanie znowu kwadrat, w którym prze
kątna \AC\\ jest liczbą parzystą, bo |AC'i|2 = 2\AB\\2, i tę przekątną można 
podzielić na pół, skoro jest liczbą parzystą... i znowu otrzyma się trójkąt pro
stokątny, ... i znowu otrzyma się kwadrat, i znowu..., to się będzie powtarzać.
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Raz dzielimy przekątną a raz bok na połowy.
Ul: I ta czynność powtarza się bez końca.
U3: Nieskończoną ilość razy, a liczbę naturalną można dzielić określoną 

liczbę razy, ona się skończy i w końcu kiedyś już nie będzie można podzielić.
Uczennice razem „czytają” rysunki i robią to, jak widać, sprawnie. U3 

swobodnie podkreśla rekurencyjny i nieskończony charakter wykorzystywanej 
w dowodzie procedury w jej geometrycznej wersji, przy czym nawiązuje także 
i do drugiej reprezentacji, co pozwala jej zauważyć powstającą sprzeczność. 
W zdaniu: „Raz dzielimy przekątną a raz bok na połowy” U3 używa „prze
kątnej” i „boku” jako obiektów zmiennych (por. Freudenthal, 1985) i przenosi 
te nazwy na coraz mniejsze fragmenty przekątnej i boku początkowego kwa
dratu. Zwrot „ona się skończy” odnoszący się do dzielonej liczby naturalnej 
jest prawdopodobnie efektem przesunięcia referencji z procesu dzielenia na 
liczbę.

Wydaje się, że wszystkie trzy uczennice prawidłowo zrozumiały analizo
wane uzasadnienie. Spostrzeżenie to potwierdza także przebieg rozmowy pro
wadzącego z U3, którą rozpoczyna ona od podkreślenia hipotetycznego cha
rakteru swej argumentacji:

P: Co mamy pokazać?
U3: Mamy udowodnić, że y/2 nie jest liczbą wymierną.
P: Jak sądzisz — jest, czy nie jest?
U3: Myślę, że nie jest, bo teraz udowodnię, że nie jest. Przyjmujemy, że 

y/2 jest liczbą wymierną. To tylko przyjęcie jest.
Po tym wstępie U3 płynnie powtórzyła kolejne wnioskowania składające 

się na dowód, po czym przeszła do sformułowania swojej końcowej konkluzji:
U3: ...A wiemy, że liczba naturalna ma jakąś swoją granicę, a tu można 

robić bez końca, więc...
P: Jaką granicę?
U3: Dzieli się do pewnego stopnia... Tu można dzielić bez końca.
P: Ile takich kwadracików można narysować ?
U3: Nieskończoną ilość razy.
P: Co z tego wynika ?
U3: Wynika, że p i q nie są liczbami naturalnymi, bo dzieli się je, dzieli 

bez końca. A skoro nie są liczbami naturalnymi, to y/2 nie może być liczbą 
wymierną.

U3 ładnie akcentuje powstającą sprzeczność i nadal mówi w sposób niedo- 
słowny. Sformułowanie: „liczba naturalna ma jakąś swoją granicę” jest traf
nie dobraną metaforą skończoności występującego w dowodzie procesu w jego 
arytmetycznej wersji, co wyjaśnia kolejną metaforę: „Dzieli się do pewnego 
stopnia” . Następnie świadomie przechodzi na reprezentację geometryczną, dla
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której „można dzielić bez końca” . Na zadane przez prowadzącego pytanie doty
czące liczby kwadratów, które można „narysować” , pada kolejna figuratywna 
odpowiedź: „Nieskończoną ilość razy” , która dotyczy już samego procesu.

I bezpośrednio dalej:
U3: ...Założyliśmy, że jest liczbą wymierną i p, ą liczby naturalne, wyszło, 

że p i q nie są naturalne, więc y/2 nie może być liczbą wymierną.
W tym ostatnim padającym w tym eksperymencie zdaniu U3 spontanicz

nie odtwarza, w jaki sposób przebiegało jej rozumowanie. Rozpoczęło się ono 
od przyjęcia założenia, że y/2 jest liczbą wymierną, co jest równoważne temu, 
że p i q, tzn. długość przekątnej i boku początkowego kwadratu, są liczbami 
naturalnymi, po czym „wyszło” , że p i q nie są naturalne, a to jest równo
znaczne z niewymiernością \/2. Jej tok myślenia był więc bardzo bliski regule 
Claviusa, a może nawet w swym zasadniczym fragmencie z nią identyczny.

3.2
W kolejnym eksperymencie, w którym uczestniczyły inne uczennice klasy VII, 
Ul i U2 dostały do przeczytania liszki o numerach 4A i 4B, 5A i 5B oraz 6. 
Ich zadaniem, podobnie jak poprzednio, był wybór jednego z przedstawionych 
dowodów niewymierności \/2 i przekazanie go U3.

Zobaczymy, do jakich konsekwencji doprowadzi nas przypuszczenie, 
że y/2 jest liczbą wymierną, tzn.

V2 =  -  (p , q — całkowite).
q

Ponieważ y/2 > 0, możemy przyjąć, że p i q są liczbami naturalnymi.
Narysujmy kwadrat o boku długości q. Zgodnie z tw. Pitagorasa 

długość przekątnej w tym kwadracie wynosi \f2 • </, zatem równa się p. 
Czyli \AC\ =  p i \ AB\ = q, gdzie p i q są liczbami naturalnymi (rys. 1).

p{uAKLC)  = 2p(UABCA{),

tzn. \AC\2 — 2 • \AB\2 (rys. 1). Ponieważ 2 • |i4Z?|2 jest liczbą parzystą, 
więc |AC'|2 i \AC\ też są parzyste. Zatem \DC\ jako połowa liczby pa
rzystej \AC\ (rys. 2), jest liczbą naturalną. Zbudujmy kwadrat o boku 
DC.

p(aABCA1) = 2 -p (uD CClA1),

tzn. \AB\2 =  2 • \ DC\2, czyli \AB\ jest liczbą parzystą, zatem długość 
odcinka |Aif?i| (rys. 3) jest liczbą naturalną: \AB\ = |AiC’| = 2-\AiB\\.
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Zbudujmy kwadrat o boku A\Bl.

p{oDCC\A\) = 2 -p (n A 1BiCiA2),

itd (rys. 4).
Widać, że postępowanie to, w którym połowimy liczby naturalne p i q 

(p = \ AC\,q = \ A B \) nie ma końca, a przecież dowolną, liczbę naturalną 
można dzielić przez 2 i otrzymywać w wyniku kolejne mniejsze liczby 
naturalne jedynie skończoną liczbę razy.

Zatem y/2 nie może być liczbą wymierną.

Fiszka 4A

z
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Z
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Załóżmy, że \/2 jest liczbą wymierną, tzn.

a/2  =  -  (p, q — całkowite).
<1

Ponieważ y/2 > 0, możemy przyjąć, że p i q są liczbami naturalnymi.
Narysujmy kwadrat o boku długości q. Długość przekątnej w tym 

kwadracie wynosi y/2 • q, zatem równa się p.
Czyli \AC\ = p i \AD\ = q, gdzie p i q są liczbami naturalnymi (rys.

!)•
Załóżmy dodatkowo, że kwadrat ABCD  z rysunku 1 jest najmniej

szym kwadratem, w którym przekątna i bok mają długości wyrażające 
się liczbami naturalnymi, tzn. ułamek J był sprowadzony do najprostszej 
postaci.

Zaznaczmy punkt E taki, że \AE\ = \AD\, poprowadźmy odcinek 
EF  prostopadły do AC i odcinek AF  (rys. 1). Porównajmy trójkąty 
prostokątne ADF  i AEF.  Bok AF  jest dla nich wspólny, \AD\ =  \AE\, 
zatem zgodnie z tw. Pitagorasa

\EF\ = \FD\.
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Prostokątny i równoramienny trójkąt CE F  można uzupełnić do kwa
dratu CEFG,  w którym:

\EC\ =  \AC\ - \AE\ = \AC\ -  \AD\‘

\CF\ =  \DC\ -  \DF\ = \AD\ -  \EC\ (rys. 2).

Długość jego boku i przekątnej wyrażają się więc liczbami naturalnymi, 
wbrew założeniu, że ABCD  jest najmniejszym kwadratem o tej własno
ści.

Zatem y/2 nie może być liczbą wymierną.

Fiszka 5A

*  »
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Fiszka 5B

Zobaczmy, do jakich konsekwencji doprowadzi nas przypuszczenie, 
że y/2 jest liczbą wymierną, tzn., że

V2 = -  (/; i q są liczbami całkowitymi),

czyli że

Zatem
p2 = 2q2, czyli p-p  = 2 • q • q.

Czynnik 2 nie występuje w iloczynie p • p wcale lub występuje parzystą 
liczbę razy, bo tę samą liczbę razy w pierwszym czynniku co i w drugim; 
w iloczynie zaś 2 • q • q nieparzystą liczbę razy. Stąd wynika, że iloczyny 
te nie mogą być równe.

Zatem \/2 nie jest liczbą wymierną.

Fiszka (1
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Dziewczęta rozpoczęły samodzielną pracę od zapoznania się z uzasadnie
niem z liszek 5A i 5B, po czym przeszły do liszki 6. Pomimo pierwszego wraże
nia — „to jest dość łatwe” — okazało się, że nie były one w stanie zrozumieć 
tej argumentacji:

U2: ...Masz np. 2 • 2 • p • p, wtedy masz dwa razy tę dwójkę, czyli parzysta 
liczba, ale dlaczego akurat tak ?... Zobacz, tu pisze: „...czynnik 2 nie występuje 
w iloczynie” , no nie ma tej dwójki — no nie? — a jak mi tu nie występuje? 
Kiedy może występować parzystą liczbę razy?

Widać z tych kilku zdań, że U2 traktuje ten dowód w sposób bardzo kon
kretny. Skupia ona uwagę na ” dwójce” -znaku graficznym, a nie znaczeniu 
tego znaku. W podobnie konkretny, wręcz materialny sposób odnosiły się obie 
uczennice do „czynnika 2” , zaś dla zgłębienia istoty tego uzasadnienia próbo
wały dokonywać przeróżnych operacji „na literkach” :

U2: ...A może tak: to wszystko do kwadratu...
U l: ...będzie 4/xy2 przez to..., teraz by nam wyszło — to na tę stronę, będzie 

2 • 2p2 = q • q...
U2: I tu mamy parzystą, a tu nieparzystą liczbę, ale dlaczego akurat tu 

parzystą?
Dowód ten okazał się więc dla uczestniczek badań zdecydowanie zbyt trudny.

Pozostało im jeszcze do przeanalizowania rozumowanie z liszek 4A i 4B. 
Zaczęły je czytać porównując tekst z rysunkami i nie robiąc w zasadzie żadnych 
uwag. Dopiero po zapoznaniu się z całością uzasadnienia dokonały wspólnie 
jego podsumowania:

U2: Tak, bo każdą liczbę naturalną to się dzieli, dzieli, dzieli przez 2 i 
później już koniec. Będziemy dzielić parzystą na pół, będzie naturalna, znowu 
parzysta i tak bez końca.

Ul: Będziemy w ten sposób otrzymywali mniejsze liczby naturalne nie
skończoną liczbę razy, jeżeli będziemy dzielić przez 2.

U2: To chyba nie jest liczbą naturalną, bo się nie kończy.
U l: Dlatego nie jest liczbą wymierną.
U2 w swojej pierwszej wypowiedzi mówi o dwóch różnych reprezentacjach 

i dwóch różnych sposobach przebiegu postępowania w zależności od tego, ja 
kiego rodzaju obiekty są w nim wykorzystywane. W zestawieniu z następnymi 
konkluzjami stwarza to nadzieję, że obie uczennice przynajmniej fragmenta
rycznie zrozumiały tę argumentację.

W trakcie rozmowy z prowadzącym, Ul i U2 oceniły poszczególne dowody:
P: Który wybrałyście ?
U2: Ten z rysunkiem.
P: Dlaczego ?
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U2: W tym nie wiemy dlaczego ten czynnik, że tu musi być parzyste, a 
tu nieparzyste. A w tym (fiszki 5A i 5B) jest za dużo tego..., tu jest cale to 
wyjaśnienie... i my właśnie tego nie rozumiemy. Tutaj całe te równania... Ja 
nie rozumiem tego, że ten kwadrat miał być najmniejszym kwadratem o tej 
własności. 0  jakiej własności?

P: Przekątna i bok są liczbami naturalnymi.
U2: To nie może być mniejszy? Ja nie rozumiem tego!
Zatem najwyższą ocenę uczestniczek badań zyskało uzasadnienie z Uszek 

4A i 4B, choć — jak wynika z kolejnych wypowiedzi U2 — decydujący wpływ 
na taki wybór miały nie jego zalety, lecz... niezrozumienie obu pozostałych. 
U2 mówi także kilka interesujących rzeczy o argumentacji z fiszek 5A i 5B, 
w której trudności sprawiają nie tylko „równania” , ale najprawdopodobniej 
także sam sposób przeprowadzenia dowodu nie wprost, tzn. przyjęcie w nim 
pewnego dodatkowego założenia.

Chwilę później uczennice jeszcze raz wróciły do uzasadnienia z fiszki 6:
Ul, U2: Co do tego, to tutaj: „czynnik 2 nie występuje...” , nie wiemy dla

czego. Stąd wynika wniosek, ale tego nie widzimy. Tutaj nie ma rzeczywiście, 
a tutaj jest, ...ale ja  tego nie rozumiem.

Napisy składające się na ten wniosek są więc nadal dla nich obce i niezro
zumiale, co ładnie one same wyrażają: „tego nie widzimy” .

W trakcie omawiania argumentacji wybranej przez Ul i U2 do przekazu 
okazało się, że i ona sprawia im sporo trudności. Jednak stopniowo, w miarę za
dawania przez prowadzącego kolejnych pomocniczych pytań, obie uczestniczki 
badań, a zwłaszcza U2, zaczęły mówić coraz więcej, coraz śmielej i coraz lepiej:

U2: Czyli jCAj2 musi być parzystą i \CAi\ też będzie liczbą parzystą. Mo
żemy więc przekątną tego kwadratu podzielić i połowa będzie liczbą naturalną. 
Oznaczymy ten punkt B\, budujemy kwadrat o przekątnej, która była bokiem 
tamtego kwadratu i przekątna tego kwadratu będzie liczbą parzystą i znowu 
możemy ją podzielić na pól otrzymując liczbę naturalną i budując kwadrat 
możemy stwierdzić, że ta liczba będzie liczbą parzystą, i znowu można budo
wać.

Widać, że U2 akcentuje możliwość kontynuowania opisywanego przez nią 
postępowania, m.in. formułując zasadę budowania kolejnych kwadratów. W  
jej słowach daje się zauważyć ślad zrozumienia nie tylko ogólnej idei dowodu, 
ale także niektórych składających się na niego jako całość szczegółów.

I dalej:
Ul: Ta czynność będzie powtarzała się nieskończenie wiele razy, a liczba 

wymierna dzieli się przez 2 do pewnego momentu.
U2: Liczba naturalna.
Ul: A tutaj cały czas będzie można dzielić.
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Wydaje się, że Ul dostrzega przede wszystkim geometryczną reprezenta
cję występującą w podsumowanym przez nią uzasadnieniu i nieskończoność 
wykorzystywanego w nim postępowania „połowienia” odcinków. Można przy
puszczać, że łatwiej przyszło jej „czytanie” rysunków niż czytanie tekstu.

W oparciu o dotychczasowy przebieg eksperymentu nie można jednoznacz
nie ustalić, jak dalece ona i jej koleżanka wniknęły w istotę dowodu, z którym 
zaczęły zapoznawać U3:

U2: Mamy ci wytłumaczyć, udowodnić, że \/2 jest liczbą niewymierną.
Ul: Zakładamy, że y/2 jest liczbą wymierną i \/2 to jest
U2: Tak nie zrozumie. Popatrz, tu masz kwadrat ABCA\ i bok tego kwa

dratu nazwiemy literką q, przekątna tego kwadratu z twierdzenia Pitagorasa 
to jest \/2 razy bok. Tu jest y/2 razy bok. I to równa się p.

Ul: p i q są naturalne.
Zatem U2 rozpoczyna od świadomego podkreślenia wizualności uzasadnie

nia, z którym wspólnie z Ul mają zapoznać U3. Może jej zachowanie świadczy 
o tym, że i ona wiele skorzystała dzięki rysunkom? Inną świadomie ekspo
nowaną przez Ul i U2 cechą przekazywanej argumentacji był rekurencyjny 
charakter wykorzystywanego w niej postępowania:

U2: Ponieważ przekątna jest liczbą parzystą, można ją podzielić przez 2 i 
otrzymamy liczby naturalne.

Ul: I na takiej samej zasadzie dzielimy przekątną powstałego kwadratu.
U2: Jesteśmy w tym momencie. Mamy teraz kwadrat DAiC\C i przekątną 

tego kwadratu będzie bok tego kwadratu. Ta przekątna będzie liczbą parzy
stą... Jeśli jest liczbą parzystą i podzielimy ją znowu na pół, to otrzymamy 
liczbę naturalną i wtedy budujemy znowu następny kwadrat, w którym prze
kątną będzie bok tego kwadratu. I ta przekątna będzie liczbą parzystą, dlatego 
bo znowu, na tej samej zasadzie.

U2 stara się w swoim opowiadaniu uwzględnić jakby logiczne przesłanki 
poszczególnych konkluzji — „na tej samej zasadzie” , „znowu przekonasz się, 
że...” . Zwraca także uwagę na różne funkcje pełnione kolejno przez te same 
obiekty — bok, przekątna; naturalna, parzysta. Zabiegi te miały pomóc U3 
w zauważeniu nieskończonego charakteru analizowanego postępowania w jego 
geometrycznej wersji.

U2:1 możemy tak dzielić i dzielić nieskończenie wiele razy. Cały czas będzie 
ci wychodziło, że połowa liczby parzystej jest liczbą naturalną, później znowu 
przekonasz się, że ta liczba naturalna dzieli się przez 2 określoną... no do 
pewnego momentu, a potem już nie da się podzielić, a tutaj dzieli się przez 
cały czas. Jeżeli p i q to są dwie liczby naturalne, to \/2 jest wymierny. ...Tutaj 
właśnie widzimy, że cały czas się dzieli.

U3: Wymierne, to są takie, które się dają dzielić?
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U2: Wymierne to są takie, które się dają wymierzyć, np. 2; a \/2 to masz 
1 przecinek coś tam, coś tam, coś tam i cały czas to coś tam wychodzi... i to 
jest niewymierne.

Pytanie zadane przez U3 zakłóca końcowy, a dla rozumowania nie wprost 
zarazem najważniejszy, fragment przekazu. Skłania ono U2 do próby wyjaśnie
nia, a może zdefiniowania, pojęcia liczby niewymiernej i robi to ona opisując 
je metaforycznie.

Po chwili U3 powtórzyła w rozmowie z koleżankami ogólną ideę uzasad
nienia, z którym ją zapoznały:

U3: ...i potem znowu dzielimy tę przekątną na pół i znowu otrzymujemy 
z tego liczby naturalne, później znowu budujemy z tego kwadrat i znowu się 
dzieli i znowu, znowu, znowu itd.

U2: Co z tego wynika?
U3: I dzieli się bez końca i y/2 nie może być liczbą wymierną.
U2: Dlaczego? Posłuchaj: dzieli się i dzieli, a wiesz, że liczby naturalne 

można dzielić do pewnego momentu.
U3: A to się ciągnie, czyli y/2 nie może być liczbą wymierną.
Wydaje się więc, że U3 dostrzega zarówno rekurencję wykorzystywanego w 

rozumowaniu postępowania, jak i jego nieskończoność w geometrycznej wersji. 
Formułuje również ostateczną konkluzję, choć chyba trudno orzec, czy rzeczy
wiście wyraźnie zobaczyła rodzącą się sprzeczność. W wypowiedziach uczennic 
— zarówno w tym fragmencie rozmów, jak i w poprzednich — pojawiają się 
figury mowy typowe dla całości opisywanych badań: „a to się ciągnie” itp.

Przyszła kolej na IV etap eksperymentu:
P: Co koleżanki chciały ci wytłumaczyć?
U3: Pierwiastek z dwóch nie jest liczbą wymierną. Próbowały mi to pokazać 

na podstawie tych rysunków kwadratów.
Dalszy ciąg rozumowania przytoczonego przez U3 zawierał wiele usterek 

występujących zwłaszcza tam, gdzie zadawane przez prowadzącego pytania do
tyczyły wprost reprezentacji arytmetycznej. Znacznie mniejsze kłopoty miała 
ona z mówieniem o odcinkach, czyli o reprezentacji geometrycznej, do której 
walorów odwołała się już w swojej pierwszej, zacytowanej wyżej, wypowiedzi.

U3: Jeżeli | AC\2 jest liczbą parzystą, to \ AC\ będzie liczbą parzystą i można 
ją dzielić.Tę przekątną dzielimy na pół i otrzymujemy bok tego kwadratu, 
narysuje się ten kwadrat i znowu wyjdzie przekątna CA\. Ta przekątna także 
jest liczbą parzystą ... da się dzielić, znowu dzieli się ją na pół i powstaje 
następny kwadrat, ten malutki. W tym kwadracie |AiCi|2 =  2\A\B\\2 i znowu 
dzieli się na pół, i tak można robić w nieskończoność. A liczbę naturalną, jeśli 
się będzie dzieliło, to w końcu będzie taki moment, w którym już nie będzie 
można jej dzielić, a tutaj cały czas będzie można to robić. Dlatego pierwiastek
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z dwóch nie może być liczbą...
Zatem w tym końcowym fragmencie odtwarzanej argumentacji U3 dość 

ładnie przedstawia celowość poszczególnych wykonywanych kroków konstruk
cji, czasami nawet stara się motywować swoje konkluzje, jednak ostateczny 
wniosek nie zostaje przez nią w pełni sformułowany, co najprawdopodobniej 
jest efektem wcześniejszych jej trudności w zauważeniu równoległości obu re
prezentacji występujących w tym dowodzie. Udaje się to zrobić dopiero przy 
pomocy prowadzącego:

P: Skąd się wziął \/2?
U3: Pierwiastek z dwóch? Tu? Kiedy chcieliśmy pokazać związek między 

przekątną i bokiem kwadratu.
P: Przyjęliśmy tam...
U3: Ze przekątna i bok są liczbami naturalnymi.
P: I dzieliliśmy...
U3: ...w nieskończoność.
P: A dla liczb naturalnych...
U3: ...powinno to mieć koniec.

4 Zakończenie

Próbę oceny przeprowadzonych badań empirycznych oraz poczynionych spo
strzeżeń rozpocznijmy od podsumowania sześciu eksperymentów, w których 
wzięły udział uczennice klasy VII (tylko dwa z nich zostały omówione w para
grafie 2). Uczestniczki tych eksperymentów trzykrotnie wybrały do przekazu 
dowody bazujące na rysunkach z liszki 2B i trzykrotnie te, które korzystały z 
liszki 4B, i to bez względu na to, czy uzasadniany fakt był sformułowany w 
obrębie geometrii, czy też poza nią. I pomimo tego, że nie wszędzie mieliśmy 
do czynienia z pełnym ich zrozumieniem, należy uznać, że te dwie argumen
tacje, bardzo sobie bliskie co do charakteru, były dla osób biorących udział w 
badaniach łatwiejsze, atrakcyjniejsze i bardziej przekonujące od innych.

Z zachowania i wypowiedzi uczennic można wywnioskować, że zwróciły 
one przede wszystkim uwagę na rekurencyjną naturę wykorzystywanego w 
tych uzasadnieniach postępowania. Dostrzegły one zarówno niezmienniki tej 
rekurencji, jak i różnice w jej przebiegu w zależności od rodzaju obiektów, 
dla których się ją stosuje. Wiązało się to także z zauważeniem równoległości 
reprezentacji występujących w tych rozumowaniach, choć w wypowiedziach 
uczestniczek badań dominowała reprezentacja geometryczna. W jednym z eks
perymentów związek powtarzalności wykonywanych operacji z nieskończono
ścią geometrycznego procesu połowienia odcinków został przez „nauczycielki”
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dodatkowo en aktywnie zaakcentowany:
U2: To jest kwadrat. Ta przekątna jest liczbą parzystą, liczbę parzystą 

można podzielić na pól, więc dzielisz. Jeżeli dzielisz na pół, otrzymasz liczbę 
naturalną. I tutaj zajmiemy się tylko tą częścią, a tą nie, to znowu ta przekątna 
jest liczbą parzystą i znowu dzielimy na pół, tutaj ta naturalna to już nas nie 
obchodzi, i znowu zatykasz (por. rysunek 1), i znowu na pół, i znowu na pół, 
rozumiesz?

Duża wizualność tych dowodów, uzyskana dzięki nadaniu im postaci „hi
storyjek obrazkowych” , w połączeniu z innymi wymienionymi już ich cechami, 
przyczyniła się do tego, że uczestniczki badań nie miały specjalnych kłopotów 
z zauważeniem powstających w tych rozumowaniach nie wprost sprzeczności i 
wyciągnięciem z nich odpowiednich wniosków. Mogło na to mieć wpływ także 
wykorzystanie w nich reguły Claviusa, która, jak się wydaje, na ogół została 
przez uczennice zaakceptowana.

Wypowiedzi wszystkich uczestniczek badań obfitowały w sformułowania 
niedosłowne — stale dokonywały one metonimicznego przesunięcia referencji 
z jednej reprezentacji na drugą, chętnie wyrażały swoje myśli w sposób meta
foryczny. W oderwaniu od kontekstu, w jakim figury te się pojawiały, i rysun
ków, którym na ogół towarzyszyły, wydają się one „bełkotem” ; dopiero bliższe 
przyjrzenie się im pozwala wydobyć kryjący się w nich sens, pozwala ujawnić 
intencje wypowiadających je osób. Te figury myślenia występowały wszędzie 
tam, gdzie — jak wynika z zachowania uczennic — rodziło się zrozumienie 
analizowanego uzasadnienia, czy też poziom tego zrozumienia ulegał zmianie. 
W kolejnych fragmentach utrwalonych rozmów daje się zauważyć pewną ewo
lucję języka używanego przez uczestniczki badań, która — jak się wydaje — 
była efektem coraz głębszego wnikania w istotę rozpatrywanego zagadnienia:
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im dłużej mówiły one na konkretny temat, tym trafniejsze, lepiej umotywo
wane i łatwiejsze do zrozumienia dla obserwatora z zewnątrz były padające 
sformułowania. Z rozumieniem ich nie miały natomiast żadnego kłopotu same 
uczennice: zauważenie całości problemu dzięki dostrzeżeniu i wypowiedzeniu 
pewnej figury myślenia w istotny sposób wpływało na ich zachowanie, było 
dla nich silnie przekonujące.

Eksperymenty dostarczyły także bogatych informacji o matematycznej co
dzienności biorących w nich udział osób. Okazało się, że ich uczestniczki miały 
na ogół ogromne kłopoty z wykorzystywaną w dowodach symboliką mate
matyczną, którą traktowały bardzo konkretnie — skupiając się na znakach, 
zamiast na ich znaczeniu. Występujące kilkakrotnie u uczennic klasy VII zja
wisko utożsamiania zrozumienia dowodu z możliwością pamięciowego odtwa
rzania jego treści dało także znać o sobie w trakcie eksperymentów, w których 
brali udział licealiści. W jednym z nich, podczas analizowania uzasadnienia, 
padła następująca „podsumowująca” wypowiedź:

Ul: Znaczy wiesz, to-to mi nie przemawia jakoś. I zresztą w ogóle za bardzo 
nie rozumiem. To znaczy rozumiem to; jak przyjdzie mu wytłumaczyć, to 
wytłumaczę mu, ale...

Uczestnicy innego eksperymentu, po zapoznaniu się z treścią fiszek, wybrali 
do przekazu dowód znany im już z lekcji matematyki sprzed kilku miesięcy. 
Rozmowa z prowadzącym ujawniła, że podjęli oni tę decyzję, chociaż nie potra
fili wyjaśnić, na czym polega sprzeczność wykorzystywana w tym najbardziej 
chyba reprezentatywnym szkolnym przykładzie rozumowania nie wprost:

P: W czym jest ta sprzeczność?
U2: Musi być sprzeczność, bo jeśli to są liczby całkowite, to liczby całkowite 

nie są liczbami niewymiernymi. ...
U l: Aha, jeżeli są liczby parzyste, to jest sprzeczność, bo liczba parzysta 

nie jest liczbą niewymierną. ... Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. ... Nie ma.
U2: My tego nie możemy udowodnić, ale jest sprzeczność.
Ul: Nie, to nie mogła być sprzeczność, że 2k2 =  </2?
U2: Nie, tu jest sprzeczność, że y/2 =  ...
U l: Ja nie wiem, 2 ..., ja nie wiem.
Należy sądzić, że opisane zachowania nie były przypadkowymi aktami, 

lecz raczej typowym i prawdopodobnie dość rozpowszechnionym sposobem 
„obrony” . Jak się wydaje, uczennice klasy VII zaczynały go dopiero stosować, 
podczas gdy dla licealistów biorących udział w badaniach stał się on chyba 
już codziennością. Porównanie zachowania się uczniów klasy I liceum i klasy 
VII szkoły podstawowej pokazuje, że ci pierwsi mieli często większe kłopoty 
ze zrozumieniem zaprezentowanych im uzasadnień niż ich młodsze koleżanki; 
niekiedy postępowali oni tak, jakby ich bogatsza wiedza i praktyka szkolna,
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zamiast im pomóc, utrudniały im raczej wywiązanie się z zadania.
Przeprowadzone eksperymenty po raz kolejny zwracają uwagę na nieko

rzystne zjawiska, których obecność w naszych szkołach stała się bezpośrednią 
przyczyną zainicjowania opisywanych w tym artykule badań. Sugerują one 
również, że wizualność argumentacji, zauważenie równoległości występujących 
w niej reprezentacji, rekurencja wykorzystywanego w niej postępowania, ak
centująca jego nieskończoność, wyeksponowanie pewnej figury myślenia odda
jącej istotę uzasadnionego faktu, czy wreszcie sięgnięcie po regułę Claviusa w 
przypadku rozumowania nie wprost — to te cechy dowodów, których wykorzy
stywanie w procesie nauczania może zasięg tych zjawisk zmniejszyć, wpływa
jąc pozytywnie na siłę przekonującą tych dowodów i ich akceptowalność przez 
uczniów.
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On the acceptance of proofs by students; the case 
of existence proofs of irrational numbers

S u m m a r y

This is another (see Dąbrowski, M., On the acceptance of proofs by students; the 
case of proofs of certain properties of natural numbers, Dydaktyka Matematyki  14, 
1-70) peace of search for attributes of reasonings, which determine a greater convin
cing power and acceptability of some proofs. The theme here was existence proofs of 
pairs of non-commensurable line segments and of irrational numbers. The reported 
research consisted of two parts. The first part was an attempt to recover the histori
cal development of the knowledge of non-commensurable line segments. Conclusions 
helped to formulate hypotheses for experimental research, which makes the second 
part.

Experiments typically proceeded in four stages. In the first stage two students 
were given sheets of paper with different proofs of the same statement; most proofs 
were many centuries old. Each student was asked to study those proofs and to select 
one, which he considered most suitable to be explained to a third pupil. In the second 
stage the researcher interviewed the two participants of the first stage. The interview 
was intended to check the understanding of the selected proof, as well as to disclose 
its attributes that had determined selection. The third stage consisted in a collective 
explanation of the argumentation to a third student, with the use of notes, but not 
of the original sheets of paper, which was observed by the researcher. And in the 
fourth stage the researcher interviewed the ’’ receiver” of the explanation to see how 
well (s)he understood the proof.

The following attributes of a proof were singled out, which seem to be important 
factors of acceptability and convincing power of proofs for young students:

-  a visual character of the argumentation,
-  obtrusive parallelism of representations,
-  recurrent procedure that stresses its infinity,
-  an exposed figure of thinking, which reflects the core of what
-  using Clavius rule in indirect proofs.


