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Obraz granicy funkcji ukształtowany 
w czasie zajęć z analizy matematycznej 

na pierwszym roku studiów

1 Cel i m etoda badań

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do badań nad rozumieniem teorii granic 
ciągów i funkcji1. Zawiera on omówienie sprawdzianu przeprowadzonego pod 
koniec roku akademickiego wśród studentów WSP w Kielcach (studia 5-let- 
nie). Sprawdzianem objęto 38 osób z I roku matematyki oraz 11 osób z I roku 
chemii, a więc studentów po kursie analizy matematycznej, w którego zakres 
wchodziła teoria granic ciągów i funkcji. Kontrolowani otrzymali do rozwiąza
nia zestaw pięciu zadań. Studentów poinformowano, że zadania nie są trudne, 
choć mogą im się wydać nietypowe. Na ich rozwiązanie przeznaczono 60 mi
nut. Bezpośrednio po sprawdzianie przeprowadzono dodatkowe rozmowy ze 
studentami, pytając o dalsze wyjaśnienia w przypadku tych odpowiedzi, które 
były trudne do zinterpretowania.

Badanie miało umożliwić zarysowanie obrazu granicy funkcji, posiadanego 
przez każdego ze studentów, który został ukształtowany w toku kursu analizy 
matematycznej2. Odniesiono się tylko do pewnych aspektów tego obrazu, a

1 Przez teorię granic ciągów i funkcji rozumiem teorię matematyczną zbudowaną w opar
ciu o pojęcie granicy funkcji w punkcie, tzn. system pojęć (np. pojęcie ciągłości), własności 
i twierdzeń związanych z pojęciem granicy funkcji w punkcie. Termin ten obejmuje proble
matykę dotyczącą granic oczywiście bez pojęcia pochodnej funkcji. Mówiąc o rozumieniu 
teorii granic ciągów i funkcji mam na myśli rozumienie samego pojęcia granicy funkcji (w 
tym również ciągu), jego własności, reguł operowania nim, algorytmów i twierdzeń z nim 
związanych; a także dostrzeganie zależności między elementami tej teorii i jej związków z 
innymi teoriami matematycznymi.

2Mówiąc o „obrazie pojęcia” ukształtowanym w umyśle studenta mam na myśli (porów
naj „concept image” w (Tali, Yinner, 1981, s.152) oraz „koncepcja pojęcia” w (Sierpińska,
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szczególnie do intuicji, jakie kontrolowani wiążą z pojęciem granicy3 i stoso
wania twierdzeń dotyczących działań algebraicznych na granicach. Sprawdzian 
miał pozwolić na wstępne wypracowanie problemów do badań obrazu granicy 
funkcji.

2 Z estaw  zadań

Zadanie 1. Wyjaśnij własnymi słowami, co znaczy, że

n4 -f n2 + 1
lim .n-+oo ną +  1

= 1 ( n e  N).

Zadanie 2. Czy są, a jeśli tak, to ile, liczby rzeczywiste spełniające nierówność

x4 + x2 + 1
x4 + 1

< 1,00007.

Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 3. Dany jest ciąg (an), gdzie an = (—| ) n. Oblicz granicę tego ciągu 
w punkcie no = 17.
Zadanie 4. Oceń poprawność rozumowania; odpowiedź uzasadnij, ajeśli po
pełniono błąd, wyjaśnij, na czym on polega:

a)

b)

lim 11 2 + ” =  um + A  + ... + ^
n-+oo 7i Ł n —*oo \ n *  71*

1 2 v n n
= lim — + hm -=■ + ...+  hm — = 0,

n—*• oo n *  n—*• oo u *  n—>• oo 77z

lim (y/x2 — x + 2 — y/x + 3) = lim \ fx 2 — x + 2 —
r—*-+oo x—̂-|-oo

lim \/x  + 3.
X —►-(-oo

Zadanie 5. Wyjaśnij, na czym polega błąd w niżej podanym rozumowaniu. 
Należy wyznaczyć granicę ciągu określonego za pomocą warunku: ai = 1;

1985, s.114)) strukturę poznawczą zawierającą wyobrażenia myślowe, które student wiąże z 
danym pojęciem, a także własności tego pojęcia i pewne reguły, schematy, strategie operowa
nia nim. Można więc przyjąć, że intuicja jest częścią obrazu pojęcia. Nie wszystkie elementy 
struktury, o której mowa, muszą być uświadomione, ponadto niektóre z nich mogą pozo
stawać w sprzeczności ze sobą. Określenie „obraz granicy funkcji posiadany przez studenta” 
odnosi się zatem nie tylko do rozumienia samego pojęcia, ale w zasadzie całej teorii granic 
ciągów i funkcji.

3 Intuicja matematyczna jest zjawiskiem złożonym. Mówiąc o intuicjach dotyczących gra
nicy ciągu czy funkcji mam na myśli tylko niektóre aspekty tego zjawiska, pewne wyobrażenia 
myślowe, które łączą z tym pojęciem studenci. Wyobrażenia związane np. ze zbliżaniem się 
w sensie ruchu, ze zmniejszaniem się odległości czy z otoczeniami.



O braz  g r a n ic y  fu n k c ji 7

an+i = 2an +  1. Ktoś rozumował następująco: „Niech g oznacza granicę 
danego ciągu. Wtedy lim^oo an = lim^oo an+i = </, czyli limn^oo fln = 
limn_f00(2an + 1) = 21imn_>00 an + 1. Otrzymujemy stąd równość g = 2g + 1, 
zatem g = —1”.
Zauważ, że a\ = 1, a2 = 3,03 = 7 , ... .

3 Uwagi o doborze zadań

W wielu publikacjach dydaktycy zwracają uwagę na powszechność występowa
nia wśród uczniów tendencji do stosowania wyuczonych algorytmów rozwiązy
wania zadań. Autorzy pracy (Ciosek, 1974) mówią o strategii przyporządkowa
nego schematu (zakwalifikowanie problemu do pewnego typu zadań i stosowa
nie schematu „przyporządkowanego” temu typowi) jako o bardzo często wy
bieranej drodze rozwiązywania zadań. Zdzisława Dybiec (1990) charakteryzuje 
specyficzną postawę myślową ukierunkowaną na postępowanie algorytmiczne. 
To potencjalnie błędotwórcze nastawienie autorka nazywa postawą powszech
nego algorytmizowania. Na jej powszechność ma niewątpliwie wpływ prefero
wanie w nauczaniu działań w płaszczyźnie struktur powierzchniowych. Pro
blem rozumienia matematyki przez większość uczniów w płaszczyźnie struktur 
powierzchniowych, a nie struktur głębokich, porusza Stefan Turnau (1986)4. 
Ze względu na częste występowanie zjawisk, o których mowa wyżej, zadania 
sprawdzianu zostały dobrane tak, by nie można było przy ich rozwiązywaniu 
posłużyć się algorytmem lub by zastosowanie wyuczonego schematu czyniło 
postępowanie zawiłym, co powinno skłonić badanych do refleksji.

Zadania 1, 2 i 3 dotyczą samego pojęcia granicy ciągu czy funkcji, zaś 
pozostałe 4 i 5 stosowania twierdzeń związanych z granicami.

Znaczenie pojęcia przekazuje jego definicja. Formalna definicja eliminuje 
pierwotne intuicje pozwalające objąć sens pojęcia jednym „chwytem myśli” , 
uniemożliwia myślenie skrótami. Język potoczny pozwala wyrazić intuicje sta
nowiące podstawę definicji. Mówią o tym autorzy prac (Thom, 1974; Krygow
ska, 1977b, s. 29; Treliński, 1991, s. 152). Umieszczenie w zestawie zadania 1 
miało na celu zbadanie, jakie wyobrażenia myślowe dotyczące granicy ciągu 
mają studenci, którzy omawiali już problematykę granic na zajęciach. Zda
rza się, iż pierwotne intuicje granicy mogą degenerować rozumienie pojęcia po 
rozpoczęciu systematycznej jego nauki. Zwraca na to uwagę Anna Sierpińska

4Według R. Skempa (1982) działać w płaszczyźnie struktur głębokich — znaczy uży
wać sensownie (odwołując się do znaczenia) pojęć matematycznych i ich związków w celu 
znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące tych pojęć. Działać w płaszczyźnie struktur 
powierzchniowych — znaczy używać symboli matematycznych (cyfr, liter, wykresów itp.) w 
celu „wyprodukowania” pewnych napisów łub wykresów jako odpowiedzi na dany problem.
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(1985, s. 164). Interesujące było to, czy w przypadku objętych sprawdzianem 
osób intuicje podobne do obserwowanych przez wspomnianą autorkę ujawnią 
się i jak wyobrażenia dotyczące granicy ciągu zostały ukształtowane w toku 
nauki. Zadanie 1 miało ponadto pozwolić ustalić, w jaki sposób student odfor- 
malizowuje dany zapis symboliczny, czy oddaje to sens pojęcia granicy, jakich 
używa zwrotów i czy przekazują one informacje możliwe do wykorzystywania 
w rozumowaniu.

Zadanie 2 miało na celu sprawdzenie umiejętności wykorzystywania gra
nicy funkcji do rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z tym 
pojęciem. Do odpowiedzi na postawione w zadaniu pytanie przy użyciu po
jęcia granicy konieczne jest operatywne rozumienie tego pojęcia, spontaniczne 
posługiwanie się nim w sytuacji, gdy treść zadania nie wskazuje na możliwość 
jego wykorzystania. Konieczna jest również umiejętność interpretacji definicji 
granicy funkcji, świadomość potrzeby odwołania się do definicji sformalizo
wanej lub odformalizowanej w postaci intuicji, ale takich, które przekazują 
informacje możliwe do wykorzystania w rozumowaniu i wystarczające do od
powiedzi na zadane pytanie. Pomocne przy poszukiwaniu tej odpowiedzi może 
być powiązanie granicy ciągu i funkcji i odwołanie się do zadania 1. Zadanie 
1 można wykorzystać do rozstrzygnięcia postawionego problemu w dwojaki 
sposób. Po pierwsze pytając, czy istnieją liczby naturalne spełniające podaną 
nierówność i opierając się bezpośrednio na zadaniu 1. Po drugie pośrednio, 
pokazując, że lim^+oo = 1 i wykorzystując ten fakt w rozumowaniu.
Obydwie drogi mogą doprowadzić do poprawnej odpowiedzi, iż liczb, o które 
pytano, jest nieskończenie wiele, choć oczywiście w obu przypadkach nie jest 
ich tyle samo, biorąc pod uwagę moc zbioru liczb naturalnych i rzeczywistych. 
Nierówność w zadaniu dobrano tak, by algorytmiczne poszukiwanie spełnia
jącej ją liczby różnej od 0 było uciążliwe nawet przy wykorzystaniu kalkulatora. 
W przypadku użycia kalkulatora pojawiają się trudności dwojakiego rodzaju. 
Przekształcenia i obliczenia numeryczne są żmudne. Ponadto postawione w 
zadaniu pytanie wymaga uświadomienia sobie jakiejś reguły wyznaczania ta
kich liczb, nie wystarczy bowiem wskazać jedną czy dwie liczby. Umieszczając 
zadanie 2 w zestawie chciano przekonać się, ilu studentów wybierze drogę 
„typową” (strategię przyporządkowanego schematu): „przeniesie” 1,00007 na 
drugą stronę nierówności, sprowadzi do wspólnego mianownika itd., i wreszcie 
zastosuje podstawienie x2 = t, t > 0. Takie postępowanie jest dość kłopotliwe 
w realizacji. Jego wybór rzuca pewne światło na poziom opanowania (a więc 
i rozumienia) granicy funkcji. Interesującym było również to, czy trudności 
w rozwiązywaniu nierówności skłonią studentów do refleksji i poszukiwania 
innego sposobu rozstrzygnięcia postawionego problemu. Konstrukcja zadań 1 
i 2 miała być wskazówką przy rozwiązywaniu zadania 2. Kwestią ważną było
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określenie, czy osoby, które dostrzegą możliwość posłużenia się. pojęciem gra
nicy, potrafią zinterpretować i wykorzystać zauważony fakt do odpowiedzi na 
zadane pytanie. Oczywiście można wskazać i inne sposoby rozwiązania zada
nia; np. odwołanie się do własności funkcji y = x . Przyjęto założenie, że 
jeżeli nikt z pierwszej z badanych grup (sprawdzian przeprowadzono w czte
rech grupach ćwiczeniowych) nie będzie poszukiwał odpowiedzi na postawione 
pytanie na innej drodze niż przyporządkowanego schematu, wtedy studentom 
z kolejnych grup zostanie podana wskazówka, by wykorzystali informacje za
warte w zestawie zadań.

Polecenie podane w zadaniu 3 dotyczy nieistniejącego pojęcia granicy cią
gu w punkcie należącym do zbioru liczb naturalnych. Formułując tak zadanie 
chciano zbadać, czy studenci zdają sobie sprawę z tego, jaki jest zakres stoso
wania pojęcia granicy funkcji w punkcie określony jego definicją, czy nie ulegną 
nasuwającej się analogii i nie przeniosą schematu postępowania odnoszącego 
się do funkcji ciągłej i pewnych punktów jej dziedziny na ciąg. Zadanie to może 
prowokować do popełnienia błędu. Jest ono inaczej sformułowane niż pozostałe 
— można powiedzieć, że jest to zadanie „na ostrożność”. Student może zacho
wać się „automatycznie” (wpaść w pułapkę) — użyć najbardziej pasującego 
schematu, sądząc, że jeżeli należy obliczyć, to musi istnieć pojęcie granicy 
ciągu w punkcie należącym do zbioru liczb naturalnych. Takie postępowanie 
nie świadczy w zasadzie o nierozumieniu pojęcia granicy, wskazuje jednak, iż 
studentowi brakuje doświadczenia, jego intuicje dotyczące granicy funkcji nie 
są dostatecznie rozwinięte, są jednostronne i niezbyt bogate, że posługuje się 
pojęciem w płaszczyźnie struktur powierzchniowych. Zygfryd Dyrszlag (1978, 
s. 74) zwraca uwagę na to, by kontrolując rozumienie pojęć matematycznych 
sprawdzać także to, jak uczniowie reagują na mylne sugestie, w tym na suge
stywne polecenia wykonania czynności niewykonalnej lub wskazania obiektu 
nieistniejącego.

Celem zadań 4a, 4b i 5 było określenie, jak stosowane są twierdzenia do
tyczące działań algebraicznych na granicach. Sformułowano je tak, by badać 
w sytuacji nietypowej stosowanie znanych, używanych często twierdzeń. Nie 
proszono w nich bowiem o obliczenie granicy, ale o ocenę poprawności poda
nego rozumowania, odszukanie w nim błędu i wyjaśnienie na czym on polega. 
Takie sytuacje mogą ujawnić rozumienie twierdzeń, a także pośrednio rozumie
nie pojęcia. W badaniu chodziło szczególnie o problem stosowania twierdzeń 
bez sprawdzania ich założeń. W zadaniu 4a — o niedostrzeganie faktu, iż w 
twierdzeniu o granicy sumy zakłada się, że liczba ciągów nie może zależeć od 
wskaźnika n, czy też, nie dotyczy ono nieskończonej liczby ciągów. W rozu
mowaniu podanym w zadaniu 4b zastosowano twierdzenie o granicy różnicy 
funkcji do funkcji o granicach niewłaściwych równych +oo (w punkcie + oo).
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Chodziło o to, czy student dostrzeże ten błąd. W zadaniu 5 przeprowadzono 
rozumowanie w taki sposób, jak gdyby granica g podanego ciągu była skoń
czona i stosowano twierdzenia o działaniach algebraicznych na granicach. W 
istocie ciąg jest rozbieżny do +oo. Interesujące było to, jak badany wyjaśni, 
gdzie tkwi błąd i na czym on polega. Mogą się pojawić dwie interpretacje 
zadania, co wynika z faktu, iż studenci poznali twierdzenia o działaniach alge
braicznych na granicach w wersji, w której zakłada się, że granice muszą być 
skończone. Kwestię działań na granicach niewłaściwych poruszały ewentualnie 
inne twierdzenia. W zależności od ich znajomości, błąd może zostać wskazany 
w innym miejscu rozumowania. Ciekawym problemem było również to, jak 
studenci, którzy potrafią dostrzec błąd w łatwiejszym zadaniu 4b, zachowają 
się w bardziej skomplikowanej sytuacji. Zadanie 5 zaczerpnięto z pracy (Mnich, 
1978).

4 Analiza sprawdzianu

Przeprowadzając analizę rozwiązań poszczegółnych zadań, odpowiedzi studen
tów podzielono na grupy reprezentujące podobny ich typ, wyróżniając tym 
samym pewne kategorie odpowiedzi i rozumienia granicy funkcji5. W analizie 
uwzględniono również dodatkowe wyjaśnienia uzyskane w czasie rozmów prze
prowadzonych po sprawdzianie. Przy nazwie każdej z kategorii zostanie podana 
liczba studentów, których odpowiedzi do niej zaliczono. Zbiorowe zestawienia 
typów odpowiedzi wyróżnionych w poszczegółnych zadaniach umieszczono w 
aneksie.

4.1 Zadanie 1

W zadaniu 1 odpowiedzi podzielono na kilka kategorii:
1. W yobrażenia związane z odległością
a) Wyrazy coraz mniej różnią się od 1 (2-m)6
Osoby, których odpowiedzi włączono do tej kategorii, udzieliły następującego 
wyjaśnienia: „im większe n, tym wyrazy ciągu coraz mniej różnią się od 1” i po

5Nazwy wyróżnionych kategorii starałam się dobierać tak, by oddawały istotę rozumowa
nia studenta. Wykorzystałam przy tym zwroty zaczerpnięte bezpośrednio z prac studentów 
lub, gdy było to trudne, sposób postępowania rozwiązujących. W przypadku, gdy w kategorii 
wyróżniłam podkategorie, to one spełniają podany wyżej warunek. Wówczas nazwa kategorii 
ma na celu przekazanie istoty wszystkich umieszczonych w niej podkategorii. Trzeba dodać, 
że użyte nazwy kategorii odpowiedzi są tylko propozycjami „roboczymi” i w toku dalszych 
badań będą zapewne jeszcze zmieniane i modyfikowane.

6Liczby w nawiasach oznaczają liczbę odpowiedzi danej kategorii, „m” i „ch” oznaczają 
odpowiednio kierunki studiów: matematyka i chemia.
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sprawdzianie nie potrafiły uzupełnić swych odpowiedzi ani ustosunkować się 
do tego, czy ta różnica stanie się równa zeru. Takie zachowanie może świadczyć
0 tym, iż studenci zapamiętali podany zwrot, ale nie zastanawiali się nad jego 
sensem.
b) Wyrazy nie stają się równe 1 (5-m, 3-ch)
Zaliczono tu odpowiedzi typu: „im większe n, tym wyrazy ciągu coraz mniej 
różnią się od 1, ale nigdy nie stają się równe 1”. Intuicje dotyczące granicy 
ciągu ujawnione u tych osób (również w wyniku rozmów) nie są błędne, choć 
opieranie się bezpośrednio na nich np. przy badaniu, czy ciąg ma granicę 
równą 1 lub rozważaniu problemów nie związanych bezpośrednio z granicami 
(chociażby typu zadania 2), może prowadzić do błędów.
c) Różnica dowolnie mała (1-m)
Znalazła się tu odpowiedź: „dla dostatecznie dużych n różnica między warto
ściami ciągu a liczbą 1 jest dowolnie mała, ale większa od 0”. Taka interpreta
cja rozważanego warunku oddaje już, w pewnej mierze, sens definicji granicy 
ciągu, zaś zwroty „dostatecznie duże” i „dowolnie mała” ukazują kwantyfi- 
katory. Może okazać się ona jednak zbyt mało precyzyjna, by można było 
wykorzystać ją w rozumowaniu.
d) Istnieje n (1-m)
Do podkategorii tej zaliczono następujące wyjaśnienie: „Ciąg an =
jest malejący. To, że lin in -^  = 1 znaczy, że dla każdej, nawet bardzo
małej liczby dodatniej c dodanej do jedynki znajdziemy takie n , że począwszy 
od niego będzie mniejsze od c-f-1, a większe od 1”. Student opisał for
malną definicję językiem czynności i operacji. Nie tylko zapamiętał on mecha
nicznie definicję granicy ciągu, ale wyobrażenia, które wiąże z tym pojęciem, 
dość dokładnie oddają jego sens i mogą zostać operatywnie wykorzystane.

Intuicje dotyczące granicy ciągu związane ze zmniejszaniem się odległości 
ukształtowały się zapewne w trakcie nauki o tym pojęciu. W większości przy
padków nie są one dostatecznie rozwinięte. Ważne jednak, że nie zawierają 
elementów mogących blokować rozumienie pojęcia granicy i mogą się rozwijać 
we „właściwym” kierunku.
2. Definicja (2-m)
Do tej kategorii zaliczono odpowiedzi osób, które przytoczyły formalnie defi
nicję i zapisały słowami wprost to, co jest w niej zawarte. Wyjaśnienia te nie 
ujawniają w zasadzie intuicji granicy ciągu, a tylko formalne rozumienie po
jęcia. Może to świadczyć o tym, iż ich autorzy przyswoili mechanicznie definicję
1 mają tylko-wyobrażenia z nią związane lub nie potrafili wypowiedzieć swych 
wyobrażeń w sposób odformalizowany. Możliwe jest również, iż uważają oni, że 
sens pojęcia najdokładniej przekazuje jego definicja i dlatego podali formalną
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definicję.
3. Intuicje związane z ruchem
a) Wyrazy dążą do 1 (3-m, 1-ch)
Znalazły się tu odpowiedzi studentów, którzy stwierdzili, iż „wyrazy ciągu dążą 
do 1, gdy n dąży do nieskończoności” lub „przy n dążącym do nieskończoności 
wyrazy ciągu zbliżają się do 1” i po sprawdzianie nie potrafili ustosunkować 
się do tego, czy wyrazy „osiągają” 1, tzn. czy granica ciągu jest równa jego 
wartości dla pewnego wskaźnika. Zwroty „dążą”, „zbliżają się” wyjaśniali od
wołując się do typowego rysunku (wyrazy — punkty (n, an) umieszczone w 
układzie współrzędnych i prosta y= l), często dodawali: „widać, jak te punkty 
dążą do tej prostej” .
b) Wyrazy nie osiągają 1 (12-m, 2-ch)
Do tej grupy zaliczono odpowiedzi typu: „wyrazy ciągu dążą do 1, ale nigdy jej 
nie osiągają” lub „gdy n dąży do nieskończoności, wyrazy ciągu zbliżają się do 
1, ale nie docierają do 1”. Z rozmów z ich autorami wynika, że zwroty „nigdy 
nie osiągają”, „nie docierają do 1” wyrażają nieskończoność tego procesu. 
Słowa „dążą”, „zbliżają się” wyjaśniali oni tak jak poprzednia grupa.

Na częste występowanie podobnych intuicji wśród uczniów i studentów 
zwrócili uwagę autorzy prac (Tali, Vinner, 1981), (Cornu, 1988), (Williams, 
1991). Wyobrażenia związane z ruchem mają źródło w intuicjach pierwot
nych, ukształtowanych samoistnie jeszcze przed wprowadzeniem pojęcia gra
nicy, które badała Sierpińska (1985). Wspomniana autorka podkreśla, że te 
pierwotne intuicje mogą degenerować, blokować rozumienie granicy ciągu po 
rozpoczęciu systematycznej nauki o tym pojęciu. W przypadku osób, których 
odpowiedzi zaliczono do rozważanej kategorii, można przypuszczać, że oka
zały się one trwalsze niż intuicje kształtowane w szkole i w czasie studiów 
i prawdopodobnie były przeszkodami w rozumieniu pojęcia granicy. Intuicje 
związane z ruchem nie przekazują informacji możliwych do wykorzystania w 
rozumowaniu.
4. Mechaniczny rachunek
a) Schemat (3-m, 1-ch)
W tej podkategorii znalazły się wyjaśnienia badanych, którzy napisali jedy
nie, jak oblicza się podaną w zadaniu granicę (oczywiście bez wykorzystania 
definicji) i później nie potrafili uzupełnić swych odpowiedzi. Takie zachowanie 
może świadczyć o omijaniu trudności. Student, nie wiedząc, jak odpowiedzieć 
na postawione pytanie, pisze to, co wie.
b) Granica wynosi 1 (4-m, 2-ch)
Zaliczono tu odpowiedzi typu: „przy n dążącym do nieskończoności granica da
nego ciągu wynosi 1”. Osoby, które podały takie wyjaśnienie, w zasadzie tylko 
zapisały słowami wzór, nie zastanawiając się dalej nad jego znaczeniem. Po
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zakończeniu sprawdzianu, poproszone o rozwinięcie swoich odpowiedzi, albo 
nic nie potrafiły do nich dodać, albo chciały pokazać, jak oblicza się podaną 
granicę.

Postępowanie osób, których odpowiedzi zaliczono do kategorii „Mecha
niczny rachunek”, nasuwa przypuszczenie, iż „lim” jest dla nich tylko „pu
stym” symbolem, zetknięcie z którym jest bodźcem do mechanicznych obli
czeń. Student rozszyfrowując go, nie odwołuje się ani do intuicji, ani do defi
nicji pojęcia.
5. y = l  je st asym pto tą  (2-m)
Znalazła się tu następująca odpowiedź: „granica danego ciągu wynosi 1, tzn., 
że y= l jest asymptotą poziomą hiperboli, na której leży ciąg”. Rozumienie 
granicy ciągu w taki sposób może być wynikiem poglądowych zabiegów, które 
miały przybliżać pojęcie granicy w nauczaniu szkolnym (mówi o nich Sierpiń
ska (1992, s. 87), można je również dostrzec w podręcznikach szkolnych) lub 
doświadczeń związanych z badaniem przebiegu zmienności funkcji.
6. W artość rów na 1 (3-m, 2-ch)
Do tej grupy zaliczono wyjaśnienia typu: „przy n dążącym do nieskończono
ści wyrazy ciągu dążą do 1,-aż w nieskończoności są równe jeden” lub „war
tość wyrażenia dla bardzo dużego ii jest równa 1” lub „wartość wyrażenia 
w nieskończoności jest równa 1”. Osoby, które udzieliły takich odpowiedzi, 
utożsamiają więc granicę z wartością ciągu dla bardzo dużego wskaźnika lub 
„w nieskończoności”. Podobne intuicje dotyczące granicy ciągu obserwowała 
u uczniów nie znających jeszcze tego pojęcia Sierpińska (1985), wiążąc je ze 
znakiem „=” użytym w symbolicznym zapisie określonej granicy. Badani przez 
nią licealiści sami posłużyli się nim do oznaczenia przejścia do granicy. Wy
nikało to (według Sierpińskiej) z ich intuicyjnego pojmowania tego działania 
jako „wyidealizowanej prawie-równości”. Autorka zastanawiała się, „czy może 
być też na odwrót: symbol „=” w oznaczeniu granicy sprowokuje taką kon
cepcję tego pojęcia” i stanie się przeszkodą w rozwijaniu jego rozumienia. 
Prawdopodobnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku studentów, 
których odpowiedzi zaliczono do tej kategorii. Wyjaśnienia, których udzie
lili po sprawdzianie, nasunęły przypuszczenie, że znak „=” mógł wpłynąć na 
błędne ukształtowanie rozumienia granicy ciągu jako wartości dla bardzo du
żego wskaźnika. Mogły to spowodować również doświadczenia zdobyte podczas 
rozważania granicy funkcji ciągłej w punkcie skupienia dziedziny należącym 
do niej. Intuicje, o których mowa, związane są prawdopodobnie także z ro
zumieniem nieskończoności. „Nieskończony”, oznacza dla części z tych osób 
„bardzo wielki”, a granicą jest „ostatnia” wartość ciągu. Szerzej na temat ro
zumienia nieskończoności przez uczniów i związanych z tym koncepcji granicy 
pisze Sierpińska (1987).
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4.2 Zadanie 2

W pierwszej z badanych grup ćwiczeniowych studentów matematyki (gr. I — 
14 osób) nikt nie poszukiwał innej drogi odpowiedzi na postawione w zada
niu pytanie niż schematyczne rozwiązywanie nierówności. W związku z tym 
w następnej grupie (gr. II — 11 osób), po zauważeniu, że piszący postępują 
podobnie, podano dodatkową wskazówkę, sugerując wykorzystanie innej in
formacji zawartej w zestawie zadań. Przy czym zaznaczono, że nie wystarczy 
tylko powołać się na pewien fakt, ale trzeba dokładnie wyjaśnić, jak otrzymano 
w oparciu o niego odpowiedź na zadane pytanie. W trzeciej z badanych grup 
(gr. III — l3 osób) podano tę wskazówkę przed rozpoczęciem pracy nad zada
niami. W przypadku studentów chemii (gr. IV — 11 osób) postąpiono tak, jak 
w grupie II. Ponieważ dodatkowa wskazówka uczyniła problem każdorazowo 
innym, zatem poszczególne grupy ćwiczeniowe będą analizowane oddzielnie. 

Analiza zadania pozwoliła wyróżnić kilka kategorii odpowiedzi:
1. G ranica (6-gr.II, 9-gr.III, 5-gr.IV)
Zaliczono tu odpowiedzi osób, które najpierw próbowały rozwiązać nierów
ność stosując znany schemat, a następnie wykorzystały w rozumowaniu fakt, 
iż limx_,+00 - = 1 (4-gr.II, 5-gr.III, 4-gr.IV) oraz osób, które od razu
odwołały się do podanego faktu. Dwóch studentów (gr.III) udzieliło poprawnie 
odpowiedzi na postawione pytanie. Kategoria „Granica” zostanie szczegółowo 
omówiona łącznie dla wszystkich grup ćwiczeniowych w dalszej części arty
kułu.
2. W łasności funkcji (1-gr.II)
Znalazło się tu rozumowanie: „Funkcja f ( x ) = * dla x = 0 przyjmuje 
wartość 1, dla x = 1 wartość |  i jest ciągła. Zatem przyjmuje nieskończenie 
wiele wartości większych od 1 i mniejszych od 1,00007. Ponieważ /  jest różno- 
wartościowa dla i  G (0,1) — co zostało pokazane — więc istnieje nieskoń
czenie wiele argumentów, dla których funkcja /  przyjmuje wartości mniejsze 
od 1,00007”’. Student nie odwołał się do pojęcia granicy, znalazł inną niż za
stosowanie schematu drogę rozwiązania zadania. Odpowiedź ta nie wnosi więc 
niczego co można by uwzględnić w analizie rozumienia przez jej autora pojęcia 
granicy.
3. Schem at (12-gr.I, 4-gr.II, 4-gr.III, 4-gr.IV)
Do tej kategorii włączono odpowiedzi studentów, którzy próbowali rozstrzy
gnąć sformułowany w zadaniu problem stosując schemat rozwiązywania nie
równości tego typu (była o nim mowa wcześniej). Tylko dwie osoby (1-gr.I, 
l-gr.IV) otrzymały poprawne rozwiązanie nierówności, pozostałe nie potra
fiły wyznaczyć zbioru, do którego należy x po podstawieniu, x2 = f, t > 0. 
U żadnego z tych studentów nie zauważono jakiejkolwiek próby innego po-
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stępowania. Trudności w rozwiązywaniu nierówności nie skłoniły nikogo do 
refleksji nad zadaniem, do rozumowania pojęciowego, globalnego. Warto do
dać, że osoby, które poprawnie rozwiązały nierówność, poprzestały tylko na 
tym, nie udzielając odpowiedzi na postawione pytanie. Zachowanie studen
tów, których rozwiązania zaliczono do rozważanej kategorii, może świadczyć 
o tym, iż nie analizowali oni dokładnie problemu i nie zastanawiali się nad 
jego istotą. Zakwalifikowali go do pewnego typu zadań, których wiele już po
przednio rozwiązali, i zastosowali znany schemat postępowania. Ani zadanie 
1, ani sugestywna „nazwa” sprawdzianu, który określono jako „Zestaw zadań 
kontrolujących rozumienie granicy ciągu i funkcji”, ani też wskazówka w przy
padku grupy II, III i IV nie skłoniła ich do innego spojrzenia na postawiony 
problem.
4. Liczba 0 (1-gr.I, l-gr.IV)
Osoby, których rozwiązania tu zaliczono, podały jedynie, że liczba 0 spełnia 
podaną nierówność i nie zastanawiały się (nie zanotowały jakichkolwiek prób) 
nad odpowiedzią na drugą część postawionego w zadaniu pytania.
5. B rak odpowiedzi (1-gr.I, l-gr.IV)

4.2.1 Analiza kategorii „Granica”

Do rozstrzygnięcia rozważanego problemu można było bezpośrednio wykorzy
stać zadanie 1. Wystarczyło przytoczyć fakt w nim podany i odpowiednio 
go skomentować w oparciu o pojęcie granicy ciągu. W komentarzu tym mo
żna było posłużyć się wyjaśnieniem podanym w zadaniu 1, jkx1 warunkiem, że 
było ono wystarczające do stwierdzenia, że nierówność < 1,00007 jest
spełniona dla wszystkich liczb naturalnych większych od pewnej liczby. Żaden 
z badanych studentów nie odwołał się w ten sposób do zadania 1. Osoby, 
których odpowiedzi zaliczono do tej kategorii, zauważyły po wskazówce (nikt 
nie dostrzegł tego wcześniej — pytano o to po sprawdzianie) możliwość wy
korzystania w zadaniu 2 faktu, iż limx_+oo x = 1. Większość z nich
pokazała najpierw, jak policzyć tę granicę, a następnie przeprowadziła rozu
mowanie. Kategorię „Granica” można podzielić na pewne podkategorie:
1. Istnieje 8 (1-m)
Student przeprowadził następujące rozumowanie: „Takich liczb jest nieskoń
czenie wiele. Ponieważ limar_++00 y = 1> zatem dla każdego c > 0 istnieje
8 taka, że dla x > 1 A x > 8 — jest mniejsze od c -f 1, a większe od
1. Czyli dla'C = 0,00007 również. Wystarczy zatem wziąć odpowiednio duże 
x , aby nierówność była spełniona dla wszystkich liczb większych od niego”. 
Odformalizował on definicję granicy funkcji w taki sposób, że mógł to sfor
mułowanie operatywnie wykorzystać. Jest to ta sama osoba, której odpowiedź
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w zadaniu 1 została zaliczona do podkategorii „Istnieje n” wyszczególnionej 
w kategorii „Wyobrażenia związane z odległością”. Dowodzi to, że opanowała 
ona pojęcie granicy nie tylko na poziomie definicyjnym (podaje warunki defi
nicyjne), ale również na poziomie jego operatywnego wykorzystania.
2. Z wykresu można odczytać (1-m)
Rozwiązujący zadanie podał następujące rozumowanie: lim^+oo x = 1-
Zatem dla dużych ar, im x jest większe, tym wartości funkcji są coraz bliższe 
1, ale nigdy jej nie osiągają. Na wykresie wygląda to tak:

rys. 1

Może to nie jest dokładnie wykres funkcji y = , bo trzeba by zbadać
inne jej własności, ale na pewno dla dużych x tak będzie. Więc z wykresu mo
żna odczytać, że liczb spełniających daną nierówność jest nieskończenie wiele, 
bo są to wszystkie liczby większe od pewnego x. I wszystkie liczby mniejsze 
od pewnego x, bo lim ^-oo  Ł = 1”. W przypadku tej osoby intuicje 
dotyczące granicy funkcji wiążą się również z wykresem funkcji. Wiedziała 
ona, jak przedstawić graficznie fakt, że funkcja przy x —> -j-oo ma określoną 
granicę. Narysowanie wykresu pozwoliło jej na odczytanie z niego odpowiedzi 
na postawione w zadaniu pytanie.
3. Definicja (1-m)
Do tej kategorii zaliczono odpowiedź osoby, która podała formalnie definicję, 
ale nie potrafiła wyprowadzić z niej wniosków dotyczących podanej nierówno
ści. Jest to ten sam student, który w zadaniu 1 przytoczył definicję i zapisał
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ją wprost słowami. Może to świadczyć o tym, iż pojęcie granicy funkcji opano
wał jedynie na poziomie definicyjnym — potrafi podać definicję, ale nie umie 
odpowiednio jej zinterpretować i wykorzystać w zadaniu.
4. P rom ień  m niejszy od 0,00007 (2-m)
Włączono tu odpowiedzi typu: „limx_>+00 = 1- Zatem istnieje taki
punkt xo G R , że dla liczb większych od xq wartości funkcji będą należały 
do otoczenia 1 o promieniu mniejszym od 0,00007”. Ich autorzy próbowali 
zinterpretować definicję granicy funkcji w taki sposób, by wykorzystać to do 
odpowiedzi na postawione w zadaniu pytanie. Popełnili jednak błąd w jej in
terpretacji w języku otoczeń („promień mniejszy od 0,00007”) i ostatecznie nie 
odpowiedzieli na pytanie. W podanym odformalizowaniu definicji, pomimo po
pełnionego błędu, widać, że osoby te „czują” intuicyjnie istotę pojęcia granicy 
funkcji. Postępują według schematu definicji Cauchy’ego. Intuicje otoczeniowe 
pojęcia granicy, które tu się ujawniły, nie pojawiły się w zadaniu 1.
5. Istn ie ją  (1-m, 1-ch)
Znalazło się tu wyjaśnienie: „Takie liczby istnieją ponieważ lim^+oo x*^x̂ 1 = 
1, więc wartości funkcji dążą do 1, gdy x dąży do oo”. Tego typu odpowiedz, 
może świadczyć o omijaniu trudności. Student nie wie, jak wyprowadzić wnio
ski dla danej nierówności z zauważonego faktu, więc pisze to, co wie, i to, co 
przypuszcza, że powinien otrzymać, mimo że proszono o dokładne uzasadnie
nie.
6. 1 < 1,00007 (8-m, 3-ch)
Do tej grupy zaliczono rozumowania typu: „Takich liczb jest nieskończenie 
wiele, ponieważ wartość wyrażenia maleje i stale zbliża się do 1, bo 
linig-E+oo x a?4+i+1 =: I? oraz 1 < 1,00007. Istnieje nieskończenie wiele liczb 
większych od 1 i mniejszych od 1,00007”. Studenci, którzy udzielili takiego 
wyjaśnienia, oparli swe rozumowanie na intuicjach związanych z odległością 
typu: „Wartości coraz mniej różnią się od 1”, „Wartości nie stają się równe 
1”, bądź związanych z ruchem podobnych do ujawnionych w zadaniu 1. Zatem 
opieranie się bezpośrednio na takich wyobrażeniach nie pozwoliło na poprawną 
odpowiedź na postawione w zadaniu pytanie. Dwie spośród tych osób (2-m) 
przedstawiły ponadto te intuicje na wykresie funkcji, ale nie potrafiły wyko
rzystać tego do rozstrzygnięcia rozważanego problemu.
7. W artość rów na 1 (1-m, 1-ch)
Do tej kategorii zaliczono odpowiedzi typu: „lim^+oo = 1. Zatem
nierówność jest spełniona dla bardzo dużych, a:, bo wyrażenie x jest
równe 1 dla bardzo dużego x (w nieskończoności)” . Udzieliły ich te same osoby, 
które w zadaniu 1 ujawniły podobne intuicje dotyczące granicy ciągu. Nie 
rozumieją one zatem pojęcia granicy i pojęcia nieskończoności.
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4.3 Zadanie 3

W zadaniu 3 odpowiedzi podzielono na następujące grupy:
1. N ie je s t punk tem  skupienia
a) Punkty odosobnione (l*m)
Osoba, której odpowiedź tworzy tę kategorię, odniosła się do zadania następu
jąco: „Nie wiem, co tu zrobić. Chyba zapomniałem, jak się liczy granicę ciągu 
w punkcie. Może będzie to — p r  jak dla funkcji. Albo nic takiego nie ma. Ciąg 
jest trochę skaczący, a jego punkty są odosobnione, więc na pewno tego nie 
ma” . Student zastanawia się, nawiązuje do granicy funkcji w punkcie. Nie po
daje wprost, że punkt ten musi być punktem skupienia dziedziny, choć stara 
się to wyrazić pisząc, iż „punkty ciągu są odosobnione”. Po zastanowieniu nie 
ulega mylnej sugestii.
b) Ciąg nie jest ciągły w otoczeniu «o (1-ch)
Student nie uległ sugestii. Rozumował on w taki sposób: „Granicy ciągu w 
punkcie uq nie można obliczyć choćby dlatego, że ciąg nie jest ciągły w do
wolnym otoczeniu punktu no = 17 (a musi tak być, bo to wynika z definicji 
granicy)”. Zwrot „ciąg nie jest ciągły w dowolnym otoczeniu punktu nQ” jest 
odbiciem intuicji związanych z punktem izolowanym i punktem skupienia dzie
dziny.
c) Ciąg nie jest funkcją ciągłą (1-m)
Zaliczono tu odpowiedź:„Ciąg nie jest funkcją ciągłą w swej dziedzinie, zatem 
nie możemy obliczyć granicy w punkcie no- Możemy ewentualnie podać war
tość (an) w iiq = 17,ai7 = ( — 5)17”. Wypowiedź ta eksponuje pewne intuicje 
ciągłości (ciągłość funkcji, której dziedzina nie zawiera punktów izolowanych).

Wyobrażenia zawarte w punktach b) i c) omawianej kategorii to w zasadzie 
te same intuicje, choć trochę inaczej wyrażone słowami. Akcent jest położony 
na dziedzinę i ciągłość funkcji. Student chce liczyć granice tylko dla funkcji 
ciągłych. Widać tu mieszanie pojęcia granicy i ciągłości funkcji. Przy czym w 
punkcie b) akcent położony jest na to, że punkt 17 jest izolowany, zaś w c) na 
ciągłość funkcji.
2. N ie m a sensu (3-ch)
Dwaj studenci chemii stwierdzili, iż zadanie nie ma sensu; w wyjaśnieniu po 
sprawdzianie dodali jedynie, że nigdy nie widzieli takiego zadania. Zapamię
tali oni, że nie liczy się granicy ciągu w punkcie należącym do zbioru liczb 
naturalnych, choć nie potrafili wyjaśnić, dlaczego się tego nie robi. Trzeci z 
rozwiązujących, którego stwierdzenie zaliczono do tej kategorii, nie uległ myl
nej sugestii podając następującą odpowiedź: „Treść tego zadania jest źle po
dana. To jest ciąg, a nie funkcja”. W rozmowie po sprawdzianie okazało się, że 
student wie, iż istnieje pojęcie granicy funkcji w punkcie, ale nie ma pojęcia
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granicy ciągu w punkcie należącym do zbioru liczb naturalnych. Nie potrafił 
jednak tego wyjaśnić. Z rozmowy wynikało, iż pisząc „to jest ciąg, a nie funk
cja” chciał wyrazić to, o czym była mowa wyżej, a nie kwestionować fakt, że 
ciąg jest funkcją. Osoby, których odpowiedzi włączono do tej grupy, nie uległy 
mylnej sugestii, można powiedzieć „mechanicznie”, nie zastanawiając się nad 
sensem rozważanych pojęć.
3. G ranica istnieje
Do tej kategorii zaliczono odpowiedzi badanych, którzy uznali, iż granica ciągu 
(an) w punkcie no należącym do zbioru liczb naturalnych istnieje, i że:

a) J S t ( - s )  = ( 4 )  (29-m, 4-cli)
Osoby te postąpiły więc tak, jak przy obliczaniu granicy funkcji ciągłej w 
punkcie skupienia dziedziny należącym do niej. Charakter błędu eksponuje 
specyficzny sposób myślenia. Student nie zastanawia się nad sensem zadania, 
bo skoro należy obliczyć, więc sądzi, że na pewno istnieje takie pojęcie. Szuka 
schematu najbardziej pasującego i dającego „ładny” wynik. Możliwe, że część 
osób, których odpowiedzi zaliczono do tej podkategorii, zdawała sobie sprawę, 
iż algorytm ten odnosi się tylko do wybranych funkcji i pewnych punktów ich 
dziedzin, jednak chęć rozwiązania zadania, jego sformułowanie i nasuwającaN 
się analogia, skłoniła je do zastosowania go do ciągu. Takie postępowanie wska
zuje, iż ich intuicje dotyczące granicy funkcji nie są dostatecznie rozwinięte, 
że posługują się oni pojęciem w płaszczyźnie struktur powierzchniowych. Za
pewne jednak niektórzy studenci, których odpowiedzi włączono do tej grupy, 
nie rozumieją pojęcia granicy funkcji w punkcie xo, nie są świadomi, iż xo 
musi być punktem skupienia dziedziny, natomiast wszystkie punkty zbioru 
liczb naturalnych są odosobnione. Sprowadzają oni istotę pojęcia do oblicza
nia Wartości funkcji w danym punkcie. Warto zwrócić jeszcze uwagę na liczby 
osób, które tak postąpiły. Jest to ponad 75% studentów matematyki, ale tylko 
prawie 40% studentów chemii. Może to być wynikiem stylu pracy na zajęciach, 
na których prawdopodobnie bardziej akcentowano pewną ostrożność przy po
sługiwaniu się analogiami.
b) = 0  (4-m, 1-ch)
Osoby te podały, iż granicą, o którą pytano w zadaniu, jest zero, uzasadniając 
to tym, że lim n-^  an = 0. „Rozszerzyły” zatem zakres pojęcia granicy cią
gu. Niektórzy studenci uczynili to opierając się zapewne na wiedzy o granicy 
funkcji, która może istnieć w nieskończoności i w punktach skupienia dziedziny, 
inni dlatego, iż granica ciągu, jeżeli istnieje, to jest dokładnie jedna.
4. B rak odpow iedzi (3-m, 2-ch)
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4.4 U w agi dotyczące zadań 1, 2 i 3

Żaden ze studentów, którego wyjaśnienie w zadaniu 1 zaliczono do katego
rii „Mechaniczny rachunek” i podkategorii „Wyrazy dążą. do 1”, wyróżnionej 
wśród intuicji związanych z ruchem (patrz tabela 1), nie zinterpretował faktu, 
że limx_,+oo x = 1 (nawet, gdy to zauważył) w sposób pozwalający mu
odpowiedzieć na postawione w zadaniu 2 pytanie. Nikt nie odwołał się do defi
nicji granicy, funkcji, nieliczni oparli się na intuicjach dotyczących tego pojęcia 
związanych z ruchem. Takie postępowanie może nasuwać przypuszczenie, iż 
„lim” jest symbolem, pod którym kryje się jedynie ustalona liczba, oderwana 
od swego znaczenia lub tylko związana z mechanicznym rachunkiem. Student 
rozszyfrowując go (w zadaniu 1 lub 2), nie widzi konieczności odwołania się 
do definicji granicy funkcji (niekoniecznie sformalizowanej), rozumie więc po
jęcie jedynie w płaszczyźnie struktur powierzchniowych. Potwierdza to również 
zadanie 3. Większość badanych (patrz tabela 4) „tworzy” pewnego rodzaju 
uniwersalne pojęcie „granicy” (można je zilustrować słowami jednej z nich: 
„granica w punkcie równa się wartości w tym punkcie”), oderwane od sensu 
pojęcia granicy funkcji w punkcie, a oparte na schemacie odnoszącym się do 
funkcji ciągłej. W związku z powyższymi uwagami dotyczącymi postrzegania 
„lim” jako „pustego” symbolu warto jeszcze dodać, iż zapewne dla niektórych 
studentów zakodowana jest w nim cała historia tworzenia się obrazu granicy 
funkcji. W konkretnej sytuacji „lim” uruchamia pewne aspekty tego obrazu: 
w zadaniach 1, 2 i 3 intuicje związane z pojęciem, w zadaniach 4 i 5 stronę 
algebraiczną.

Postępowanie wielu osób (głównie w zadaniu 2 — patrz tabela 2) świad
czy o tym, iż studenci dzielą matematykę na izolowane fragmenty, wiedza ich 
jest „poszufladkowana”. Nikt z grupy I nie poszukiwał innej drogi rozwiąza
nia zadania’2 niż przyporządkowanie schematu. Wystarczyła jednak drobna 
sugestia i w następnych grupach wiele osób próbowało przekroczyć te ramy, 
choć równie wiele nie potrafiło jej wykorzystać. Dowodzi to tego, że pojęcie 
granicy nie weszło w związki z innymi pojęciami, nie przeorganizowało do
tychczasowej wiedzy studenta, dotychczasowych schematów, które utrwaliły 
się i „skostniały”. Granica funkcji stała się tylko narzędziem do numerycznych 
obliczeń; operacja „przechodzenia do granicy” została opanowana jednokie
runkowo, student nie umie jej odwrócić. W bardziej nietypowej sytuacji, gdy 
treść zadania nie sugeruje możliwości wykorzystania tego pojęcia, potrzebna 
jest wskazówka, choć i ona nie zawsze pomaga.

Większość badanych, rozpoczynając pracę nad zadaniem 2, najpierw po
szukiwała, przy pomocy kalkulatora, jednej lub kilku liczb różnych od 0 speł
niających podaną nierówność (zwykle dla x równego 2, 3 lub 4), sugerując
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się zapewne pierwszą częścią pytania. Nie zauważono jakichkolwiek prób wy
pracowania algorytmu, który pozwoliłby odpowiedzieć na drugą jego część. 
Obserwowana obecnie wśród studentów postawa powszechnego posługiwania 
się kalkulatorem przy rozwiązywaniu niemal każdego zadania charakteryzuje 
się tym, iż jej istotą jest jedynie rachunek. Liczenie jest celem samym w sobie, 
rzadko bywa traktowane jako podbudowa do dalszych rozważań. Świadczy to 
o nierozumieniu roli kalkulatora i rachunku. Taka postawa może eliminować 
intuicje wielu pojęć matematycznych. Jest to kwestia warta szerszego rozwa
żenia w badaniach nad rozumieniem pojęć matematycznych, w tym również 
pojęcia granicy.

Warto zwrócić uwagę na to, iż w zadaniu 3 żadna z osób, które posłużyły 
się pojęciem granicy funkcji w punkcie 2o, nie zapamiętała, że musi być 
punktem skupienia dziedziny funkcji. Związane jest to zapewne z błędnymi 
intuicjami zbliżania się tylko wartości funkcji do liczby yo będącej granicą. 
Student nie łączy zbliżania się do yo wartości funkcji ze zbliżaniem się ar
gumentów do xq, dostrzega jedynie skupianie się wartości funkcji. Źródłem 
takich intuicji są, być może, jeszcze intuicje pierwotne związane z ruchem lub 
też intuicje ukształtowane w czasie rozważania granicy ciągu. W przypadku 
ciągów fakt, że +oo jest punktem skupienia dziedziny, nie jest eksponowany 
(choć jest to kwestia interesująca, mogąca ujawnić trudności w rozumieniu 
nieskończoności). Schemat graficzny (prosta i zbliżające się do niej punkty) 
ma zapewne również wpływ na tworzenie się takich intuicji.

4.5 Zadanie 4a

Analizując odpowiedzi studentów wyłoniono następujące kategorie:
1. Nieskończona ilość ciągów (1-m)
Osoba, której odpowiedź tworzy tę kategorię, dostrzegła błąd w podanym 
rozumowaniu i wyjaśniła jego istotę następująco:
„Rozumowanie jest niepoprawne, gdyż nie można sumy nieskończonej trakto
wać tak, jak sumę skończoną. Twierdzenie mówiące, że granica sumy ciągów 
jest równa sumie granic jest prawdziwe tylko dla skończonej ilości ciągów zbie
żnych”. Takie postępowanie w dość trudnym zadaniu (nikt inny nie dostrzegł 
błędu) nasuwa przypuszczenie, że student zwraca uwagę na spełnienie zało
żeń twierdzeń, jest świadomy, iż w podanym zapisie liczba ciągów zależy od 
wskaźnika 7&’i kryje on w sobie nieskończoną ilość ciągów, oraz że twierdzenia 
o sumie granic nie można uogólniać na nieskończoną liczbę ciągów.
2. Inna „poprawna” metoda
a) Suma n-kolejnych liczb naturalnych (19-m, 1-ch)
Do tej grupy zaliczono odpowiedzi osób, które obliczyły w znany sposób (ko-



22 M a łg o r za ta  P r zen io sło

rzystając z tego, że Vne;v 1 + 2 -f ... + n = podaną granicę otrzymując
^ i na podstawie niezgodności wyników stwierdziły niepoprawność podanego 
rozumowania. Powody takiego postępowania mogły być co najmniej dwa:
— Student zapoznał się z rozumowaniem, ale nie potrafił się do niego usto
sunkować, więc odwołał się do tego, co wiedział na temat granicy podanego 
ciągu. Obliczył ją inną, „poprawną” (zwrot zaczerpnięty z analizowanych prac) 
metodą; poprawną, bo taki schemat zapamiętał i z niezgodności wyników wy
wnioskował, że rozumowanie jest niepoprawne. Takie postępowanie dało mu 
częściową odpowiedź na zadane pytanie.
— Student iiie analizował w ogóle podanego rozumowania tylko od razu po
stępował wyuczoną drogą. Przypuszczenie to potwierdza fakt, że spośród dwu
dziestu osób — pięć poza obliczeniem granicy dodało, że rozumowanie jest nie
poprawne, bowiem „nie można stosować twierdzenia o granicy ilorazu dwóch 
ciągów zbieżnych, ponieważ ciągi an = 1 + 2 4-... + n i bn = n2 są rozbieżne”. 
Osoby te zapamiętały nie tylko „poprawny” schemat postępowania przy ob
liczaniu takiej granicy, ale i to, czego im robić nie wolno. Powołały się więc 
na to bez zastanowienia, czy w podanym rozumowaniu twierdzenie o granicy 
ilorazu zastosowano do ciągów (an) i (bn).
Być może stwierdzenie niepoprawności rozumowania skłoniło studenta do po
szukiwania błędu w nim popełnionego, ale nie potrafił go wykryć. Możliwe 
jednak, że rozwiązujący poprzestał na takim ustaleniu niepoprawności rozu
mowania omijając trudność poszukiwania błędu, wskazując ewentualnie, iż 
błąd w rozumowaniu to „zły” wynik, 
b) Twierdzenie o granicy ilorazu (1-m, 1-c.h)
Dwóch studentów nie ustosunkowało się do podanego rozumowania, a podało 
tylko, iż „aby policzyć granicę ciągu an = 1 należy skorzystać z twier
dzenia o granicy ilorazu ciągów”. Podobnie więc jak badani, o których była 
mowa w punkcie a), poszukiwali oni innej metody obliczenia granicy poda
nego ciągu. W tym przypadku okazała się ona niepoprawną. Takie postępo
wanie świadczy również o chęci zastosowania twierdzenia o granicy ilorazu do 
ciągów rozbieżnych.
3. Rozumowanie uznane za poprawne
a) Granica sumy jest równa sumie granic (14-m, 8-ch)
Zaliczono tu odpowiedzi, w których w ten sposób uzasadniono poprawność 
podanego rozumowania. W podkategorii tej można jeszcze wyróżnić podgrupy 
w zależności od dodatkowych informacji, które znalazły się w rozwiązaniach. 
Kilku studentów (10-m, 4-ch) napisało dodatkowo odpowiedni wzór dla dwóch 
ciągów. Dziesięciu (8-m, 2-ch) dodało jeszcze, że można stosować twierdzenie, 
ponieważ każdy z ciągów jest zbieżny. Pamiętają więc oni
o założeniach twierdzenia o granicy sumy ciągów, ale nie dostrzegają, że nie
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jest to odpowiednie twierdzenie w przypadku tego zadania. Spośród wspo
mnianych dziesięciu osób sześć (4-m, 2-ch) stwierdziło dodatkowo, że skoro 
twierdzenie o granicy sumy ciągów jest prawdziwe dla dwóch, trzech i wię
cej ciągów, to dla nieskończenie wielu również. Trzech studentów matema
tyki napisało, że twierdzenie to jest prawdziwe dla każdej skończonej liczby n 
ciągów. Niektóre osoby zapamiętały zatem często stosowane twierdzenie do
tyczące sumy dwóch lub skończonej liczby ciągów zbieżnych. Niepoprawnie 
uogólniły je jednak na nieskończoną liczbę ciągów lub nie dostrzegły, że w 
zapisie limn_>00(^- + £  + ... + ^-) liczba ciągów zależy od n, a więc kryje 
on w sobie nieskończoną ich liczbę. Wydaje się, że niektórzy z badanych nie 
rozumieją kęmwencji „kropek” umieszczonych w tym zapisie (np. dwie osoby 
(1-m, 1-ch) napisały, że są tu trzy ciągi). Osoby, które podały jedynie, że ro
zumowanie jest poprawne, ponieważ „granica sumy jest równa sumie granic”, 
prawdopodobnie popełniły błąd polegający na sprowadzaniu twierdzenia do 
jego tezy.

Inspiracją przy formułowaniu zadania 4a było przytoczone w pracy (Cio
sek, 1992, s. 93) rozumowanie uczennicy II klasy liceum. Autorka wspomnianej 
publikacji dostrzegła, podobne do niektórych z wyżej wymienionych, błędy 
popełnione przez uczniów podczas analizowania tego rozumowania. Można 
wyciągnąć stąd wniosek, iż mimo doświadczeń zdobytych podczas studiów 
utrzymują się pewne postawy i trudności, 
b) Poprawne, ale poprawniej (2-m, 1-ch)
Studenci, których odpowiedzi tu włączono, stwierdzili bez uzasadnienia, że 
rozumowanie jest poprawne, ale dodali, iż „poprawniej” byłoby obliczyć tę 
granicę w inny sposób i podali algorytm postępowania nie licząc granicy. Takie 
podejście do zadania miało zapewne podobne podłoże jak w przypadku osób, 
których odpowiedzi znalazły się w podkategorii a) tej kategorii. Świadczy ono 
również o przywiązaniu do schematów.
4. B rak odpowiedzi (1-m)

4.6 Zadanie 4b

Analizując zadanie 4b zauważono dość znaczne różnice między grupą ćwicze
niową oznaczoną w zadaniu 2 jako gr.I i pozostałymi trzema grupami. W 
związku z tym, omówienie wyników zostanie podane w podziale na te grupy. 
Wyszczególniono następujące kategorie odpowiedzi:
1. Granice m uszą być skończone (11-gr.I, 4-gr.II, 5-gr.III, 3-gr.IV) 
Zaliczono tu odpowiedzi, których autorzy stwierdzili, iż rozumowanie jest 
niepoprawne, i przedstawili uzasadnienie typu: „granica różnicy funkcji jest 
równa różnicy granic, jeśli tylko granice te istnieją i są skończone, natomiast
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limx_ +0o Vx2 — x + 2 = +oo i limx_,+0o aA  + 3 = +oo”. Studenci poprawnie 
ocenili podane rozumowanie, odszukali w nim błąd i wyjaśnili na czym on 
polega.
2. Inna  popraw na m etoda (2-gr.I, 2-gr.II, 1-gr.III, 2-gr.IV)
Podobnie jak w zadaniu 4a, pewna liczba badanych podała inny „poprawny” 
sposób obliczenia takiej granicy (przekształcenie danej funkcji według wzoru 
a — b = aa~ |--) i na tej podstawie stwierdziła niepoprawnosć rozumowania. 
Trzeba jeszcze dodać, że wszystkie te osoby zachowały się podobnie w zadaniu 
4a. Świadczy to o omijaniu przez nie trudności.
3. Rozum owanie uznane za popraw ne
a) Granica różnicy jest równa różnicy granic (1-gr.I, 2-gr.II, 4-gr.III, 3-gr.IV) 
Znalazły się tu odpowiedzi, których autorzy właśnie w taki sposób uzasad
nili poprawność rozumowania lub napisali odpowiedni wzór (2-gr.III, l-gr.IV). 
Osoby te zachowały się podobnie w zadaniu 4a. Popełniły więc znów typowy 
błąd polegający na sprowadzeniu twierdzenia do jego tezy. To poglądowe sfor
mułowanie jest wygodne przy wskazywaniu, o jakie twierdzenie nam chodzi, 
ale nie wystarcza do jego stosowania.
b) Symbol nieoznaczony (1-gr.II, 2-gr.III)
Trzy osoby stwierdziły, iż „rozumowanie jest poprawne, ale do niczego nie pro
wadzi, ponieważ wychodzi symbol nieoznaczony oo — oo”. Zastosowały zatem 
twierdzenie o granicy różnicy funkcji do funkcji o granicach niewłaściwych 
równych +oo (w punkcie +oo).
4. Nie m a tw ierdzenia o granicy różnicy funkcji (1-gr.II, 1-gr.III, 
2-gr.IV)
Do tej kategorii zaliczono następującą odpowiedź: „Rozumowanie jest niepo
prawne, bowiem nie ma twierdzenia mówiącego, że granica różnicy funkcji 
jest równa różnicy granic”. Można przypuszczać, iż osoby, które jej udzieliły, 
nie rozumieją, co to jest różnica funkcji i różnica liczb, tym bardziej, że dwie 
spośród nich dodały, iż „takie twierdzenie jest tylko dla sumy funkcji”. Ale 
być może zapamiętały jedynie twierdzenie o granicy sumy, więc uznały, nie 
zastanawiając się nad tym, że nie ma takiego twierdzenia dla różnicy funkcji.
5. B rak  odpow iedzi (1-gr.II, l-gr.IV)

4.7 Zadanie 5

Odpowiedzi w tym zadaniu można podzielić na kilka kategorii:
1. W yszukuje b łąd  i w yjaśnia jego istotę:
a) Granice muszą być skończone (6-gr.I, 2-gr.III, 3-gr.IV)
Zaliczono tu rozumowania typu: „Błąd tkwi w równości limn_ 00(2an + 1) = 
21imn_*oo an + 1, bowiem skorzystano tu z twierdzenia o granicy sumy i twier-
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dzenia, że limn_400(6 • an) = 6 • limn-** an, które są prawdziwe, o ile granice 
istnieją i są skończone, a nie mieliśmy założenia, że g jest skończone. Łatwo 
natomiast pokazać, że ciąg ten jest rosnący i nieograniczony z góry, więc jest 
rozbieżny do +oo”. Ich autorzy dostrzegają konieczność zbadania zbieżności 
ciągów, gdy w rozumowaniu wykorzystano twierdzenie o działaniach algebra
icznych na granicach, 
b) Ciąg może być rozbieżny (1-gr.III)
Jeden ze studentów podał następującą odpowiedź: „Błąd polega na tym, że 
całe rozumowanie przeprowadzono tak, jakby g było skończone, a przecież ciąg 
może być rozbieżny. I właśnie łatwo pokazać, że ten ciąg jest rozbieżny do -f oo. 
Więc błędna jest równość limn_,00(2an + 1) = 21imn_f00 an -f 1, bo twierdzenie 
o działaniach na granicach stosuje się do ciągów zbieżnych. Chociaż w zasadzie 
z innych twierdzeń można by ją jeszcze uzasadnić, tzn. z twierdzenia o granicy 
sumy i iloczynu ciągu zbieżnego do granicy skończonej dodatniej i rozbieżnego 
do +oo i tego, że 2(+oo)+l = -f oo. No, ale oczywiście, gdy g jest nieskończone, 
z równości g = 2g + 1 nie może wynikać równość g = —1”. To, jakie „inne” 
twierdzenia student wykorzystał, ustalono w czasie rozmowy po sprawdzianie. 
Przedstawione rozumowanie i fakt, iż dostrzegł błąd również w zadaniu 4a i 
4b dowodzi, że zwraca on uwagę na konieczność istnienia skończonych granic 
w przypadku zastosowania twierdzenia o działaniach algebraicznych na grani
cach. Ponadto jego wiedza dotycząca teorii granic jest bardziej gruntowna, niż 
u studentów zaliczonych do poprzedniej podkategorii. Odwołuje się on jako je
dyny do znacznie mniej eksponowanych twierdzeń. Dokładnie analizuje każdy 
krok rozumowania. Dostrzega przejście, którego nie może uzasadnić, i błąd w 
tym, że rozumowanie przeprowadzono nie biorąc pod uwagę tego, iż dany ciąg 
może być rozbieżny.
2. g — — 1 nie może być granicą (5-gr.I, 9-gr.II, 9-gr.III, 4-gr.IV)
Do tej kategorii włączono odpowiedzi typu: „Jest to ciąg rosnący i a\ = 1, 
więc jeśli jest zbieżny, to jego granica jest kresem górnym. Zatem g — — 1 nie 
może być granicą ciągu (an)” lub typu: „Ciąg ten jest rosnący i nieograniczony 
z góry, zatem jest rozbieżny do +oo. Czyli g = — 1 nie może być jego granicą. 
Błędnie wyznaczono granicę w tym rozumowaniu”. Takie podejście do zadania 
nasuwa przypuszczenie, że:
— dla osób, które je zaprezentowały, całe rozumowanie jest niepoprawne, nie 
można wskazać błędu i badać jego poprawności fragmentami; albo
— rozumowanie jest poprawne, tylko rezultat jest błędny, „zły” jak piszą (na 
podobnego typu błędy w rozumieniu twierdzeń i ich dowodów zwraca uwagę 
Nowecki (1978, s. 128)); albo
— nie zastanawiały się one nad tym, jak otrzymano rezultat; ważny jest dla 
nich tylko wynik, a nie poprawność rozumowania; albo
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— nie umiały wyizolować błędu, więc ominęły trudności, odwołując się do 
innego sposobu wyznaczenia granicy.
3. limn^oo an ± lim ^oo an+l (1-gr.I, 1-gr.II, 1-gr.III, 2-gr.IV)
Autorzy odpowiedzi zaliczonych do tej kategorii wskazali błąd w równościach: 
limn—hx) cin — limn—>00 fln+i ? bmn—>oo — łim^—>oo(̂ ®n T ł)* Takie postępo
wanie świadczy o niezrozumieniu pojęcia granicy ciągu. Zgodnie z definicją 
granicy ciągu (również niewłaściwej) nie jest istotne, czy w symbolu granicy 
zostanie użyty wyraz o numerze n, czy n+  1, bądź czy będzie rozważany pod
ciąg powstały z danego przez pominięcie skończonej liczby początkowych jego 
wyrazów.
4. B rak  odpowiedzi (2-gr.I, 1-gr.II, 2-gr.IV)

4.8 U w agi dotyczące zadań 4 i 5

Można przypuszczać, że różnice w postępowaniu poszczególnych grup (gr.I-IV) 
zauważone w zadaniach 4b i 5 (patrz tabele 6 i 7) w dużym stopniu wynikają 
z faktu, iż ćwiczenia z każdą z nich prowadziły różne osoby. Prawdopodobnie 
w grupie I zwracano uwagę na konieczność sprawdzenia spełnienia założenia 
o skończoności granic przed zastosowaniem twierdzenia o działaniach alge
braicznych na granicach. Być może położono w niej w ogóle większy nacisk 
na konieczność sprawdzania spełnienia założeń twierdzeń przed ich zastoso
waniem, choć w zadaniu 4a nie zauważono różnic między grupami pod tym 
względem (patrz tabela 5). Należy dodać, iż sprawdzian przeprowadzono tak, 
by poszczególne grupy nie miały możliwości kontaktowania się ze sobą.

Warto zwrócić uwagę na to, że większość studentów, którzy w zadaniu 4a 
ocenili podane rozumowanie jako błędne, gdyż stosując „poprawną” metodę 
otrzymali inną granicę, postąpiła podobnie w zadaniu 4b lub 5. Może to świad
czyć nie tylko o omijaniu trudności, ale również o tym, że dla tych osób istotny 
jest tylko wynik, a nie poprawność podanego rozumowania oraz o poleganiu 
na wyuczonych schematach rozwiązywania zadań.

Tylko dwanaście osób spośród dwudziestu trzech, które poprawnie odszu
kały błąd w zadaniu 4b, w zadaniu 5 stwierdziło, że nie można stosować twier
dzenia o działaniach algebraicznych na granicach, bowiem ciąg jest rozbieżny. 
Jedna z nich poszła znacznie dalej w wyjaśnianiu istoty błędu popełnionego 
w rozumowaniu. Może to świadczyć o tym, iż pozostałe jedenaście osób do
strzega fakt, że twierdzenia o działaniach algebraicznych na granicach dotyczą 
funkcji o granicach skończonych tylko w typowej sytuacji.

Z rozmów ze studentami przeprowadzonych po sprawdzianie wyłonił się 
jeszcze jeden istotny problem. Część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, iż 
ciąg jest funkcją, jak również z tego, że pojęcie granicy ciągu jest szczególnym
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przypadkiem pojęcia granicy funkcji. Wynika to zapewne z faktu, iż często w 
nauczaniu realizuje się najpierw problematykę związaną z ciągami i ich grani
cami oraz szeregami liczbowymi, a potem funkcje i ich granice, zapominając 
o zwróceniu uwagi na związki między wymienionymi pojęciami. Wpływ na 
niedostrzeganie tych związków może mieć również używanie nieco odmiennej 
terminologii w odniesieniu do pojęć funkcji czy granicy funkcji i ich szczegól
nych przypadków — ciągu i granicy ciągu. Chodzi tu np. o nazwy: wartość 
funkcji — wyraz ciągu, argument funkcji — wskaźnik ciągu, funkcja o granicy 
niewłaściwej +oo w punkcie +oo — ciąg rozbieżny do -j-oo. Użycie niektórych 
dodatkowych terminów w odniesieniu do ciągu czy jego granicy jest zapewne 
celowe, bowiem upraszcza wypowiedzi. Trudno jednak czasem zrozumieć (rów
nież studentom) zupełną zmianę terminologii — wystarczy spojrzeć chociażby 
na pierwszy z wymienionych przykładów, tym bardziej, że w tym konkretnym 
przypadku powstała niejednoznaczność nazwy „wyraz ciągu”.

Trzeba dodać, że przypuszczenia dotyczące przyczyn postępowania stu
dentów podane przy analizowaniu zadań są, poza informacjami uzyskanymi 
z samego sprawdzianu, wynikiem rozmów, które miały miejsce po nim, jak 
również obserwacji poczynionych podczas kilkuletniego prowadzenia zajęć z 
analizy matematycznej.

4.9 Podsum ow anie analizy sprawdzianu

Przeprowadzona analiza prac pozwala na wyłonienie pewnych elementów wie
dzy badanych studentów, umożliwiających zarysowanie niektórych aspektów 
obrazów granicy funkcji posiadanych przez nich, ukształtowanych w toku kursu 
analizy matematycznej, który obejmował teorię granic ciągów i funkcji. Mó
wiąc o obrazach granicy funkcji, jakie mają studenci, musimy pamiętać, iż są 
one uwarunkowane wieloma czynnikami, m.in. doświadczeniami wyniesionymi 
ze szkoły, organizacją kursu analizy matematycznej na studiach. Szerzej na 
temat czynników wpływających na rozumienie pojęcia granicy pisze Sierpiń
ska (1992, s. 34). Oczywiście, na ile te obrazy udaje się ujawnić — zależy od 
metodologii badań. Warto w tym miejscu napisać kilka zdań o kursie analizy 
matematycznej, który przeszły badane osoby. Układ treści podawanych na wy
kładzie był następujący: ciąg, granica ciągu, funkcja, granica funkcji, ciągłość 
funkcji. Dowody twierdzeń pochodziły ze znanych podręczników i monografii. 
Zadania rozwiązywane na ćwiczeniach wybierano z „tradycyjnych” zbiorów.

Poniżej zostaną zebrane informacje, które uzyskano podczas analizy spraw
dzianu, zarysowujące pewne aspekty obrazu granicy funkcji posiadanego przez 
każdego z badanych studentów.
1) 3-m, 2-ch'
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— posiada błędne intuicje granicy jako wartości ciągu dla bardzo dużego wska
źnika n (lub w nieskończoności),
— w sytuacji, gdy treść zadania nie wskazuje na możliwość wykorzystania 
granic stosuje, bez powodzenia, strategię przyporządkowanego schematu (po
mimo wskazówki (1-m, 1 - cli); bez wskazówki (1-m)) lub, gdy zauważa taką 
możliwość, rozumowanie opiera na podanych wyżej intuicjach,
— ulega mylnej sugestii „tworząc” nieistniejące pojęcie granicy ciągu w punk
cie należącym do zbioru liczb naturalnych lub nie udziela odpowiedzi w ogóle 
(1-ch),
— stosuje twierdzenie o granicy sumy, gdy liczba ciągów zależy od wskaźnika
n (dostrzega w zapisie limn_,oo(^- + + ... + skończoną liczbę ciągów
(2-m), widzi trzy ciągi (1-m)),
— nie dostrzega tego, że twierdzenie o granicy różnicy dotyczy funkcji o gra
nicach skończonych (1-m) albo stwierdza, że nie ma takiego twierdzenia,
— kwestionuje prawdziwość równości limn_>oo an = limn_).00 an+1.
2) 4-m, 3-ch
— „lim” jest tylko „pustym” symbolem związanym z mechanicznym rachun
kiem, rozszyfrowując go student nie odwołuje się ani do intuicji, ani do definicji 
pojęcia granicy,
— gdy treść zadania nie wskazuje na możliwość wykorzystania granic, mimo 
wskazówki stosuje wyuczony schemat (takie postępowanie zawodzi, ale nie 
skłania to do refleksji) albo wskazuje tylko, że x = 0 spełnia podaną nierówność 
(1-m, 1-ch), albo nie rozwiązuje zadania w ogóle (1-ch),
— ulega mylnej sugestii „tworząc” nieistniejące pojęcie granicy ciągu w punk
cie należącym do jego dziedziny,
— co najmniej w dwóch z trzech postawionych problemów, w których należało 
ocenić poprawność rozumowania i odszukać błąd, omija trudności, obliczając 
podaną granicę inną „poprawną” metodą (choć nie zawsze jest ona poprawna 
(1-m, 1-ch)) i na podstawie niezgodności wyników stwierdza niepoprawność 
rozumowania. Ewentualnie wskazuje ponadto, że błędem jest „zły” wynik. W 
zadaniu, w którym tak nie postępuje, powołuje się na twierdzenia o działaniach 
algebraicznych na granicach zapominając o ich założeniach lub nie odpowiada 
w ogóle (1-m, 1-ch).
3) 5-m
Tak jak w punkcie 2) z tym, że odmienne są następujące aspekty:
— ujawnia intuicje granicy ciągu związane z asymptotą (2-m),
— stosuje schemat (4-m) lub wykorzystuje własności funkcji,
— dostrzega to, że twierdzenie o działaniach algebraicznych na granicach do
tyczy funkcji o granicach skończonych w bardziej typowej sytuacji (zadanie 
4b).
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4) 5-m
Tak jak w punkcie 3) z tym, że odmienne są. następujące aspekty:
— ujawnia intuicje granicy związane z ruchem (w zadaniu, treść którego nie 
wskazuje na możliwość wykorzystania granicy, nie podano wskazówki).
5) 8-m, 1-ch
— posiada intuicje granicy związane z ruchem, które nie wystarczają do roz
wiązania problemu nie związanego bezpośrednio z granicami, choć po wska
zówce zauważa możliwość wykorzystania granicy,
— pozostałe aspekty tak jak w punkcie 2).
6) 2-m, 2-ch
— ujawnia intuicje granicy związane z ruchem, które nie wystarczają do roz
wiązania problemu nie związanego bezpośrednio z granicami, choć po wska
zówce zauważa możliwość wykorzystania tego pojęcia,
— stwierdza, iż polecenie wskazania granicy ciągu w punkcie należącym do 
zbioru liczb naturalnych nie ma sensu, ale nie potrafi tego uzasadnić (2-ch) 
lub nie odpowiada w ogóle,
— stosuje twierdzenie o granicy sumy, gdy liczba ciągów zależy od wskaźnika 
n. Dostrzega w zapisie limn_K50(^- + -f ... -f ^y) trzy ciągi (1-ch) albo skoń
czoną liczbę (1-m), albo niepoprawnie uogólnia twierdzenie ze skończonej na 
nieskończoną liczbę ciągów,
— nie dostrzega tego, że twierdzenia o działaniach algebraicznych na granicach 
dotyczą funkcji o granicach skończonych (zarówno w łatwiejszej, jak i trud
niejszej sytuacji). W zadaniu bardziej nietypowym liczy granicę inną metodą 
i wskazuje, iż błędem rozumowania jest „zły” wynik.
7) 2-m, 1-ch
— posiada intuicje granicy związane z odległością typu: „Wartości coraz mniej 
różnią się od 1” lub „Wartości nie stają się równe 1”, które nie wystarczają 
do rozwiązania problemu nie związanego bezpośrednio z granicami. Ujawnia 
również intuicje granicy funkcji związane z otoczeniami (2-m),
— ulega mylnej sugestii „tworząc” nieistniejące pojęcie granicy ciągu w punk
cie należącym do zbioru liczb naturalnych,
— niepoprawnie uogólnia twierdzenie o granicy sumy ze skończonej na nie
skończoną liczbę ciągów,
— zwraca uwagę na to, że twierdzenia o działaniach algebraicznych na grani
cach dotyczą funkcji o granicach skończonych (zarówno w łatwiejszym, jak i 
trudniejszym zadaniu).
8) 1-m
— ujawnia intuicję granicy ciągu związaną z odległością typu: „Różnica do
wolnie mała”,
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— w zadaniu, którego treść nie sugeruje możliwości wykorzystania granicy, 
zauważa ją (po wskazówce). Odwołuje się do intuicji związanych z wykresem 
funkcji, rysuje odpowiedni wykres i odczytuje z niego odpowiedź na postawione 
pytanie,
— nie ustosunkowuje się do zadania, w którym proszono o obliczenie granicy 
ciągu w punkcie należącym do jego dziedziny,
— w zadaniach, w których należało ocenić poprawność rozumowania i od
szukać błąd, odwołuje się do poprawności innej metody lub powołuje się na 
twierdzenie ó granicy różnicy funkcji zapominając, że odnosi się ono do funkcji 
o granicach skończonych.
9) 5-m
— ujawnia intuicje granicy ciągu związane z odległością typu: „Wyrazy nie 
stają się równe 1” ,
— nie zauważa możliwości wykorzystania granicy w zadaniu nie związanym 
bezpośrednio z granicami (bez wskazówki). Zastosowany schemat zawodzi, ale 
nie skłania to do refleksji,
— ulega mylnej sugestii „tworząc” nieistniejące pojęcie granicy ciągu w punk
cie należącym do zbioru liczb naturalnych,
— stosuje twierdzenie o granicy sumy, gdy liczba ciągów zależy od wskaźnika 
n,
— dostrzega konieczność sprawdzenia spełnienia założenia o skończoności gra
nic, gdy zastosowano twierdzenia o działaniach algebraicznych na granicach 
funkcji (zarówno w łatwiejszym, jak i trudniejszym zadaniu).
10) 2-ch
Tak jak w punkcie 9) z tym, że odmienne są następujące aspekty:
— stosuje schemat, mimo że podano wskazówkę (jedna osoba poprawnie roz
wiązuje nierówność),
— nie ulega mylnej sugestii „mechanicznie” lub próbuje to uzasadnić.
11) 1-m
— przytacza definicję granicy ciągu (sformalizowaną i słowami wprost to, co 
w definicji), jak również funkcji, ale nie potrafi wykorzystać jej w zadaniu nie 
związanym bezpośrednio z granicami,
— ulega mylnej sugestii „tworząc” nieistniejące pojęcie granicy ciągu w punk
cie należącym do jego dziedziny,
— niepoprawnie uogólnia twierdzenie o granicy sumy ze skończonej na nie
skończoną liczbę ciągów,
— zwraca uwagę na to, że twierdzenie o działaniach na granicach dotyczy 
funkcji o granicach skończonych (w łatwiejszej sytuacji). W bardziej nietypo
wym zadaniu liczy granicę inną metodą i wskazuje, iż błędem rozumowania 
jest „zły” wynik.
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12) 1-m
— przytacza sformalizowaną, definicję granicy ciągu i zapisuje ją słowami,
— nie zauważa możliwości wykorzystania granicy w zadaniu nie związanym 
bezpośrednio z granicami (bez wskazówki),
— nie ulega mylnej sugestii i stara się wyjaśnić, dlaczego nie liczy się granicy 
ciągu w punkcie należącym do jego dziedziny,
— niepoprawnie uogólnia twierdzenie o granicy sumy ze skończonej na nie
skończoną ilość ciągów,
— dostrzega to, że twierdzenia o działaniach na granicach dotyczą funkcji o 
granicach skończonych (zarówno w typowym, jak i trudniejszym zadaniu).
13) 1-m
— ujawnia intuicje granicy związane z odległością,
— definicję granicy funkcji odformalizowuje w taki sposób, że pozwala to na 
jej operatywne wykorzystanie,
— nie ulega'mylnej sugestii i stara się podać wyjaśnienie,
— dostrzega to, że twierdzenie o granicy sumy ciągów odnosi się tylko do 
skończonej ilości ciągów zbieżnych,
— zwraca uwagę na konieczność istnienia skończonych granic, gdy analizuje 
rozumowania, w których wykorzystano twierdzenia o działaniach algebraicz
nych na granicach. Ponadto wykazuje znajomość rzadziej używanych twierdzeń 
dotyczących granic i wnikliwość w analizowaniu rozumowań.

Przedstawione informacje dotyczące obrazu granicy funkcji posiadanego 
przez każdego z badanych studentów nie są wyczerpujące, nie obejmują wielu 
aspektów rozumienia pojęcia granicy i teorii granic. Na ich podstawie można 
jednak sformułować pewne hipotezy dotyczące obrazów granicy funkcji, jakie 
mogą posiadać studenci po I roku studiów oraz zaprojektować dalsze badania, 
które pozwolą zapewne na całościowe i bardziej precyzyjne określenie tych 
hipotez, wypracowanie metod ich weryfikacji i ich zweryfikowanie.

5 Zakończenie

Przedstawione rozważania dotyczące obrazów granicy funkcji posiadanych 
przez badanych studentów nasuwają przypuszczenie, iż większość z nich rozu
mie teorię granic jedynie w płaszczyźnie struktur powierzchniowych, nieliczni 
odwołują się do struktur głębokich. Elementy obrazów granicy funkcji, ujaw
nione u kontrolowanych osób, często bardzo różnią się od rzeczywistego sensu 
pojęcia i reguł operowania nim. Szczególnie niepokojące są rozbieżności między 
intuicjami a pojęciem. Różnice te mogą być w dużym stopniu wynikiem braku 
celowych zabiegów mających kształtować intuicje dotyczące pojęcia granicy
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ciągu czy funkcji7 jeszcze przed formalnym jego wprowadzeniem, jak i później 
w trakcie pogłębiania problematyki związanej z teorią granic. Między intu
icjami i formalizmem istnieje ścisły związek, który za Krygowską (1977, s. 
132) można ująć następująco: „Intuicja pierwotna nadaje sens formalizmowi, 
formalizm »przedłuża« intuicję, czyni ją bardziej wyrafinowaną, wzbogacają, 
rozszerza, umożliwia bezpośredni wgląd w to, co mogłoby wydawać się pustą 
abstrakcją; nowa intuicja wypełnia treścią wyższy stopień formalnych kon
strukcji i ten sam proces powtarza się na wyższym poziomie”. Rozwój ro
zumienia pojęcia ma zatem właściwy przebieg tylko wtedy, gdy kształceniu 
formalizmu towarzyszy rozwijanie intuicji. Przeprowadzone badania nasuwają 
przypuszczenie, że w przypadku kontrolowanych studentów właśnie tego dru
giego elementu zabrakło w nauczaniu w dostatecznym stopniu.

Przy omawianiu wyników badań nie można pominąć trudności w operowa
niu językiem związanym z funkcjami i ich granicami. Swoboda w posługiwaniu 
się terminologią świadczy bowiem o swobodzie w posługiwaniu się pojęciem. 
Jeśli student ma myśleć kategoriami funkcji, granic, powinien używać właści
wego języka. Termin „wartość wyrażenia” w odniesieniu do wartości ciągu czy 
funkcji pojawia się u blisko połowy badanych. Został on zapewne przeniesiony 
z algebry. Wielu studentów zapamiętuje twierdzenia jak slogany, np. „granica 
sumy jest równa sumie granic”, i w takiej formie wykorzystuje je potem w 
zadaniach zapominając o jakichkolwiek założeniach. Pewne trudności stwarza 
również niejednoznaczność niektórych nazw, określeń czy oznaczeń, używanie 
innej terminologii w odniesieniu do tej samej kwestii w różnych podręcznikach 
czy monografiach. Na przykład zauważono, iż wielu studentów nie wie, czy mo
żna powiedzieć, że granica ciągu rozbieżnego np. do +oo istnieje, czy też można 
powiedzieć, że granica istnieje, tylko gdy jest pewną liczbą skończoną. Podob
nie sytuacja wygląda w odniesieniu do funkcji. Studenci odpowiadając byli 
niezdecydowani, często dodawali „istnieją i są skończone”. Zauważono rów
nież problemy (była już o tym mowa) związane z użyciem nazwy wyraz ciągu, 
która dla ciągu (an) może oznaczać zarówno parę (w,an), jak i jego wartość. 
Oczywiście, wymieniono tu tylko kilka przykładów trudności w operowaniu 
językiem związanym z teorią granic, zauważonych w pracach studentów czy w 
czasie rozmów z nimi. Problem ten wymaga głębszego zbadania.

Przeprowadzone badania nasunęły, oprócz ustaleń dotyczących obrazu gra
nicy funkcji, uwagi natury bardziej ogólnej związane z pewnymi zachowaniami 
studentów pojawiającymi się nie tylko w związku z tą problematyką. Niewąt-

7Mówiąc o kształtowaniu intuicji mam na myśli za Krygowską (1977a, s.135) kształcenie 
pewnych aspektów tego zjawiska, tzn. „pamięci własności modeli”, „pamięci matematycz
nych doświadczeń”, techniki pomagania sobie różnego rodzaju modelami, konkretnymi i 
abstrakcyjnymi, w toku rozwiązywania zagadnień.
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pliwie również one mają wpływ na rozumienie rozważanych pojęć. Zaskaku
jące jest to, jak wiele osób, będących już przecież po rocznym kursie mate
matyki wyższej, ma podobne trudności, popełnia te same błędy i prezentuje 
te same zachowania (działanie głównie w płaszczyźnie struktur powierzch
niowych, przywiązane do schematów rozwiązywania typowych zadań, niewła
ściwe uogólnianie, korzystanie z niewłaściwych analogii, stosowanie twierdzeń 
bez sprawdzania spełnienia ich założeń, „szufladkowanie” wiedzy, problemy 
z rozumieniem nieskończoności) co badani przez wielu dydaktyków uczniowie 
szkół podstawowych i średnich (patrz bibliografia). Kontrolowani studenci po
pełniali zapewne podobne błędy i mieli podobne trudności również w szkole. 
Źródłem tych błędów i trudności u uczniów mógł być brak w tradycyjnym 
nauczaniu fazy tworzenia pojęć i odkrywania twierdzeń. Podkreślają ten fakt 
autorzy pracy (Treliński, 1991, s.132). Wydaje się jednak, iż studiowanie ma
tematyki na poziomie wyższym powinno rozwijać myślenie niealgorytmiczne, 
wyczulić na to, że pewne stwierdzenia otrzymane przez analogię czy uogól
nienie są tylko hipotezami wymagającymi weryfikacji, że przed zastosowa
niem twierdzenia należy sprawdzić, czy spełnione są jego założenia. Postawy,
0 których mowa, są prawdopodobnie jednak na tyle silne, że rok studiów tylko 
częściowo może je zmienić.

W analizowanych pracach szczególnie widoczne było posługiwanie się sche
matami, mimo iż zadania sprawdzianu dobrano tak, by nie sprzyjały stosowa
niu algorytmów. Zachowanie studentów świadczy o powszechności tego zjawi
ska, a ponadto o jego potencjalnie błędotwórczym charakterze. Wyniki badań 
potwierdziły, że skłonność do stosowania schematów dość często prowadzi do 
błędów. Widać to szczególnie na przykładzie zadania 3. W związku z tym, 
w toku naućzania należałoby tak dobierać zadania, by skłaniały do myślenia 
pojęciowego, do działania w płaszczyźnie struktur głębokich, by nie pogłębiać
1 tak już silnych tendencji do używania schematów. Trzeba jednak uważać, by 
z kolei nie zachwiać w drugą stronę nieodzownej równowagi między myśleniem 
niealgorytmicznym a koniecznością używania algorytmów.

Przeprowadzone badania sugerują ponadto, że w pracy z uczniami i stu
dentami należy zwracać uwagę na kształtowanie intuicji rozważanych pojęć, na 
wszechstronne i głębokie analizowanie definicji. Ważne jest wyrabianie umie
jętności wykorzystywania poznanych pojęć do rozwiązywania różnorodnych 
problemów, również nie związanych bezpośrednio z daną problematyką, a co 
za tym idzie nawyku patrzenia na matematykę jako spoistą całość, bez dzie
lenia jej na izolowane fragmenty. Należy wyczulić osoby, które uczymy, na 
konieczność sprawdzania spełnienia założeń twierdzeń przed ich zastosowa
niem, na konieczność weryfikacji faktów otrzymywanych np. przez analogię 
czy uogólnienie; mówiąc szerzej — na potrzebę samokontroli.
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Aneks

KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
matematyka chemia

1. Wyobrażenia związane z odległością 
a) Wyrazy coraz mniej różnią się od 1 2 __
b) Wyrazy nie stają się równe 1 5 3
c) Różnica dowolnie mała 1 —
d) Istnieje n 1 —
2. Definicja 2 —
3. Intuicje związane z ruchem 
a) Wyrazy dążą do 1 3 1
b) Wyrazy nie osiągają 1 12 2
4. Mechaniczny rachunek 
a) Schemat 3 1
b) Granica wynosi 1 4 2
5. y = 1 jest asymptotą 2 —
6. Wartość równa 1 3 2

Tabela 1. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 1.

KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
gr.I gr.II gr.III gr.IV

1. Granica — 6 9 5
2. Własności funkcji — 1 — —
3. Schemat 12 4 4 4
4. Liczba 0 1 — — 1
5. Brak odpowiedzi 1 — — 1

Tabela 2. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 2.
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PODKATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
matematyka chemia

1. Istnieje 6 1 —

2. Z wykresu można odczytać 1 —

3. Definicja 1 —

4. Promień mniejszy od 0,00007 2 —

5. Istnieją 1 1
6. 1 < 1,00007 8 3
7. Wartość równa 1 I 1

Tabela 3. Zestawienie podkategorii wyróżnionych 
w kategorii „Granica” (zadanie 2).

KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
matematyka chemia

1. Nie jest punktem skupienia 
a) Punkty odosobnione 1 __

b) Ciąg nie jest ciągły w otoczeniu u q — 1
c) Ciąg nie jest funkcją ciągłą 1 —

2. Nie ma sensu — 3
3. Granica istnieje

( - 5 ) "

= °

29 4

4 1
4. Brak odpowiedzi 3 2

Tabela 4. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 3.

KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
matematyka chemia

1. Nieskończona ilość ciągów 1 —
2. Inna „poprawna” metoda
a) Suma n-kolejnych liczb naturalnych 19 1
b) Twierdzenie o granicy ilorazu 1 1
3. Rozumowanie uznane za poprawne
a) Granica sumy jest równa sumie granic 14 8
b) Poprawne, ale poprawniej 2 1
4. Brak odpowiedzi 1 —

Tabela 5. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 4a.
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KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
gr.I gr.II gr.III gr.IV

1. Granice muszą być skończone 11 4 5 3
2. Inna poprawna metoda 2 2 1 5
3. Rozumowanie uznane za poprawne 
a) Granica różnicy jest równa różnicy granic 1 2 4 3
b) Symbol nieoznaczony — 1 2 —
4. Nie ma twierdzenia o granicy różnicy funkcji — 1 1 2
5. Brak odpowiedzi — 1 — 1

Tabela 6. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 4b.
i t

KATEGORIA ODPOWIEDZI Liczba studentów
gr.I gr.II gr.III gr.IV

1. Wyszukuje błąd i wyjaśnia jego istotę 
a) Granice muszą być skończone 6 __ 2 3
b) Ciąg może być rozbieżny — — 1 —
2. g = — 1 nie może być granicą 5 9 9 4
3. lim an ^  lim an+1n—+ oo n—kx> 1 1 1 2
4. Brak odpowiedzi 2 1 — 2

Tabela 7. Zestawienie kategorii odpowiedzi wyróżnionych w zadaniu 5.
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The conception of a limit of function shaped during 
calculus classes at the first course of studies

S u m m a r y

This article is a contribution to the research on understanding the limit of function 
(and of seąuence as well). It contains discussion on the test carried out among students 
of the Pedagogical University in Kielce at the end of academic year. 38 persons from 
the first course of mathematics and 11 persons from the first course of chemistry took 
part in this test. Thus all tested students had completed a course of calculus including 
the theory of limits of seąuences and functions.

The test enabled to settle preliminarily some hypotheses concerning images of 
limit shaped in students during the course of calculus. The analysis of the carried
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out test showed that most tested students understand the limit of function only on 
the piane of surface structures, few students refer to deep structures. The images of 
this concept revealed in the tested students very often differ from its real sense and 
operating rules. Some of them are especially disturbing because of disparities between 
the intuition and the notion of limit.


