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Koncepcje pojęcia kresu zbioru ograniczonego 
kształtowane w procesie nauczania-uczenia się

matematyki1

1 W p row ad zen ie

Tworzenie pojęcia matematycznego utożsamiane jest w dydaktyce mate
matyki z procesem, w efekcie którego zostaje ono włączone w system po
siadanej przez uczącego się wiedzy i wyraża się umiejętnością stosowania go 
w rozmaitych sytuacjach zadaniowych. Jego finalny produkt nazywa się „obra
zem pojęcia” 2, „koncepcją pojęcia” 3, „portretem pojęcia” 4 lub „schematem” 5. 
Wskazuje się, że koncepcja może być tworzona przez wydobywanie znaczenia 
nadawanemu pojęciu przez definicję, przez rekonstrukcję doświadczeń (naby
tych w konkretnych sytuacjach zadaniowych), zmierzającą do ustalenia wspól
nych elementów modeli, bądź kombinację (w różnych proporcjach) formalnych 
i intuicyjno-skojarzeniowych elementów.

xTekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej w dniu 27 
czerwca 2003 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie. Promotorem pracy był prof. ndzw. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach dr hab. 
Gustaw Treliński, a jej recenzentami —  prof. ndzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie dr 
hab. Bogdan Nowecki, prof, dr hab. R. J. Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego i prof, dr hab. 
T. Winiarski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"por. „concept image” : Tall, D. O., Vinner, S.:1981, Concept image and concept definition 
in mathematics with particular reference to limit and continuity, Educational, Studies in 
Mathematics 12, 151-169; Przeniosło, M.: 1999, Obraz granicy funkcji ukształtowany w toku 
studiów, niepublikowana rozprawa doktorska, Kraków.

3por. Sierpińska, A.: 1985, O niektórych trudnościach w uczeniu się pojęcia granicy na 
podstawie studium przypadku, Dydaktyka Matematyki 4, 107-167.

4por. Hejny, M.: 1997, Rozwój wiedzy matematycznej, Dydaktyka Matematyki 19, 15-28.
5por. Dubinsky, E.: 1991, Reflective abstraction in Advanced Mathematical Thinking, in.: 

Advanced Mathematical Thinking, (ed.) Tall D. O., Kluwer Academic Publisher, 95-126.
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Kres zbioru ograniczonego jest jednym z niewielu pojęć matematyki szkol
nej, którego znaczenie ustalane jest na drodze analizy definicji. Jego rozu
mienie zakreślają pojęcia: zbioru, nieskończoności, porządku, ograniczoności. 
Każde z nich jest osadzone w rozmaitych kontekstach (m. in. słownych, sy
tuacyjnych, formalnych) oraz związane z różnymi istotnymi odniesieniami in
tuicyjnymi. Tym samym, wytworzenie znaczenia pojęcia kresu na podstawie 
jego definicji, wymaga analizy jej tekstu, wydzielenia definiendum oraz defi- 
niensu, odformalizowania jej tekstu, interpretowania jej w różnych sytuacjach, 
rozszyfrowania formalnej struktury. Definicja kresu jest logicznie skompliko
wana, a posługiwanie się nią wiąże się nie tylko z umiejętnością operowania 
symbolami logicznymi, nadawania im sensu, wytworzenia sobie odpowiedniego 
obiektu i procedur jego konstruowania, ale także świadomością metodologicz
nej roli definicji w teorii. Prowokowanie tych aktywności wymaga odpowiednie] 
strategii nauczania, a złożoność pojęcia nie pozwala na jednoznaczne przewi
dywanie efektów działań.

Istotne znaczenie w konstrukcji koncepcji kresu zbioru ograniczonego ma 
proces dydaktyczny. W  szczególności zbyt intuicyjne ujmowanie zagadnień ma
tematyki szkolnej, budowanie pojęć jedynie na wyobrażeniach, skojarzeniach 
i intuicjach często zaciera jego abstrakcyjny charakter, natomiast typowy aka
demicki przekaz wiedzy (definicji, faktów, informacji) zazwyczaj tych intuicji 
jest pozbawiony. W  konsekwencji, takie podejścia mogą prowadzić do błędnych 
koncepcji pojęcia i różnych deformacji wyobrażeń z nim związanych. Czy rze
czywiście tak jest, może pokazać charakterystyka koncepcji kresu zbioru, które 
są kształtowane w procesie nauczania-uczenia się na różnych poziomach edu
kacji matematycznej.

2 Założenia m etodologiczne badań

P rzed m iotem  moich badań były koncepcje kresu zbioru ograniczonego, 
kształtowane w procesie jego poznawania na dwóch poziomach edukacji ma
tematycznej, w liceum ogólnokształcącym oraz na studiach matematycznych 
(w zakresie licencjatu), obserwowane w rzeczywistości szkolnej. Zwrot „kon
cepcja kresu zbioru ograniczonego (obraz), posiadana przez daną osobę” okre
śla strukturę poznawczą posiadaną przez daną osobę, którą ona posługuje się 
przy rozpoznawaniu, komunikowaniu i badaniu sytuacji zadaniowych, związa
nych z kresem zbioru ograniczonego.

Badania koncepcji pojęć matematycznych mogą obejmować różnorodne 
zjawiska, np. historyczne prawidłowości kształtowania się pojęcia, wpływ umie
jętności (np. czytania tekstu matematycznego) na tworzenie obrazu pojęcia,
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trudności, blokady i przeszkody jego funkcjonowania w systemie innych pojęć 
w relacjach: podrzędności, nadrzędności, ogólności. Wiadomo, iż:

— o koncepcji pojęcia, można mówić jedynie w danym momencie i dla tego 
momentu należy określać istotne jej elementy składowe, odznaczające się 
pewnym stopniem stałości w rozmaitych kontekstach,

—  dotarcie do rzeczywistych cech koncepcji wymaga rozpoznania ich w in
dywidualnych przypadkach, to zaś implikuje obserwowanie zachowania 
się ucznia (studenta) w różnych sytuacjach zadaniowych6 związanych 
z kresem; zatem podstawowe znaczenie dla tego badania mają te prze
jawy zachowań ucznia (studenta), które wskazują:

— na czym on koncentruje się w trakcie operowania informacjami 
związanymi z kresem, które traktuje jako ważne lub jako drugo
rzędne,

— w jaki sposób (a nawet czy) wiąże elementy intuicyjne z formalnymi,
— jakimi schematami posługuje się w rozwiązaniu znanych i nowych 

zadań, na ile jego postępowanie jest stałe,
— czy jest zdolny do transferu posiadanego doświadczenia na nowe 

dla siebie sytuacje,
— jak werbalizuje oraz komunikuje swoje działania,

—  na tworzenie się koncepcji pojęcia mają wpływ, z jednej strony, indywi
dualne preferencje poznawcze, motywacja, doświadczenie matematyczne 
i metodologiczne, wiedza i prawiedza badanej osoby, z drugiej zaś, treści 
i metody pracy nauczyciela, drogi nabywania wiedzy o pojęciu.

Stąd celem  badań było rozpoznanie, charakterystyka i porównanie kon
cepcji kresu zbioru ograniczonego posiadanych przez licealistów (osób 17-19- 
letnich) oraz studentów studiów matematycznych (w zakresie licencjatu), 
ukształtowanych w warunkach szkolnego (akademickiego) nauczania, w tym 
stwierdzenie:

1. Jakie skojarzenia, wyobrażenia myślowe oraz intuicyjne odczucia łączone 
są z kresem? Które z nich odgrywają kluczową, a które drugorzędną rolę 
w organizacji koncepcji pojęcia na rozważanym etapie kształcenia?

2. Jakie elementy wiedzy formalnej o pojęciu oraz pojęciach z nim związa
nych stanowią integralną część koncepcji?

6W  przypadku kresu zbioru ograniczonego może to być, np.: sposób opisu zbioru, rodzaj 
prowokowanego działania, liczebność zbioru, jego uporządkowanie.
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3. Jakie względnie stałe7 elementy można wydzielić w postępowaniu osób 
w sytuacjach związanych z kresem? Na ile są one specyficzne dla tych 
osób, czy etapu kształcenia?

4. Jakie elementy języka i metajęzyka są wykorzystywane do komunikowa
nia efektów badania sytuacji związanych z kresem?

Uzyskaną, w wyniku odpowiedzi na te pytania, wiedzę wykorzystałam do:

1. wydzielenia grup uczniów (studentów) posiadających zbliżone koncepcje 
kresu, określenia ich specyfiki, scharakteryzowania elementów konstytu
tywnych oraz ich dydaktycznych uwarunkowań,

2. porównania koncepcji kresu zbioru ograniczonego posiadanych przez gru
py o różnym poziomie doświadczenia matematycznego8.

Łącznie badaniem (sprawdziany pisemne oraz rozmowy indywidualne) ob
jęłam 227. respondentów, w tym 121. uczniów klas drugich, trzecich i czwar
tych liceum ogólnokształcącego, z klas o profilu matematyczno-fizycznym oraz 
matematyczno-informatycznym (wszystkich z niewielkimi wyjątkami, z terenu 
Kielc i Radomia, którzy w roku szkolnym 1997/1998 i 2000/2001 spotkali się 
z kresem zbioru ograniczonego w trakcie nauki szkolnej) oraz 106 studentów 
I i III roku matematyki studiów licencjackich.

W badaniach posłużyłam się obszernymi zestawami zadań9. Dobrałam je 
tak, aby wykreować naturalny kontekst dla obrazów kresu, posiadanych przez 
badane osoby i wyłonić te elementy ich struktur poznawczych, które zostały 
ukształtowane w procesie jego poznawania. Z drugiej zaś strony, chciałam 
zbadać, na ile te zachowania są elastyczne, które elementy koncepcji kresu 
zbioru uczniowie (studenci) angażują do rozwiązania nowych dla siebie sytu
acji10. Wydzieliłam osiem sekwencji zadań, zgrupowanych wokół: liczebności 
zbioru, konstrukcji zbioru, opisu zbioru, jego uporządkowania, opisu porządku 
zadanego w zbiorze, ograniczoności zbioru. Strukturę wraz z zadaniami przy
kładowej sekwencji prezentuje poniższy schemat:
Element organizujący: uporządkowanie zbioru.

7Przyjęłam, że jeśli w zachowaniu danej osoby można obserwować, w wielu sytuacjach za
daniowych, taki sam lub bardzo podobny sposób postępowania, to uważam, że jej zachowanie 
ma wystarczającą cechę stałości, aby brać je pod uwagę w opisie jej koncepcji kresu.

8Badane grupy —  uczniowie szkół średnich, studenci matematyki —  w sposób istotny 
różni wiedza o pojęciach matematycznych, związkach między nimi, umiejętności ich stoso
wania oraz doświadczenie metodologiczne związane z rozumieniem roli definicji w konstrukcji 
teorii matematyki.

9W  załączniku podaję przykładowe zadania spośród pięćdziesięciu użytych.
10Szczegółową analizę doboru zadań, celów realizowanych za ich pomocą zawiera rozprawa
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Sytuacje znane:
Porządek elementów w zbiorze ustalony relacją < , a przy tym sugerowany 

sposobem zapisu zbioru, w tym:

— eksponujący mereologiczne wyobrażenia zbioru (przedziału liczbowego) 
(zadanie l 11),

—  uwzględniający zgodność kolejności „listy elementów” 12 z ich uporząd
kowaniem ustalonym relacją < .

Sytuacje nowe:

1. Porządek elementów w zbiorze ustalony domyślnie relacją < , ponadto 
kolejność elementów „listy” nie jest zgodna z uporządkowaniem ustalo
nym tą relacją (zadanie 2).

2. Zbiór uporządkowany relacją podzielności (zadanie 3).

3. Zbiór skończony z porządkiem opisanym grafem (zadanie 4).

Wiedza uzyskana z rozwiązania zadań tej sekwencji, pozwoliła mi wydzielić 
elementy, które mają znaczenie przy charakterystyce struktury pojęcia w sferze 
związanej z uporządkowaniem zbioru.

M ateria ł badaw czy  tworzyły rozwiązania zadań pisemnego sprawdzianu 
oraz protokoły z rozmów indywidualnych (wywiadów) z uczniami i studentami.

U zyskany w ten sposób m ateriał zosta ł p od d a n y  tró je ta p ow e j ana
lizie. Początkowo badałam rozwiązania zadań i dotyczące ich, zarejestrowane 
na taśmach magnetofonowych, wypowiedzi wszystkich respondentów w po
szczególnych sytuacjach zadaniowych. Na tej podstawie ustaliłam kierunki 
i metody dalszej eksploracji indywidualnych prac i rozważanych koncepcji 
kresu. W etapie drugim, w wyniku analizy: pisemnych rozwiązań zadań, nagra
nych wypowiedzi, notatek z rozmów we wszystkich sytuacjach zadaniowych, 
opisałam postępowanie każdej badanej osoby. W ten sposób otrzymałam cha
rakterystykę jej koncepcji kresu, w tym dominujące skojarzenia, napotykane 
trudności, wykorzystywane algorytmy itp. oraz określiłam hipotetyczne przy
czyny takiego jej zachowania. Etap trzeci, to analiza porównawcza otrzyma
nych (w etapie II) indywidualnych obrazów kresu. W  ten sposób wydzieli
łam grupy „podobnych” koncepcji, charakteryzujące się zbliżoną strukturą 
oraz dydaktyczno-epistemologicznymi uwarunkowaniami, specyficzne dla da
nego etapu kształcenia (szkoła średnia, studia wyższe).

11 Patrz Załącznik.
12 Mówiąc o liście elementów zbioru mam na myśli ich występowanie w zapisie symbolicz

nym zbioru.
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3 Charakterystyka koncepcji kresu zbioru ograni
czonego ukształtowanych w procesie nauczania- 
uczenia się matematyki

3.1 Koncepcje kresu ukształtowane w nauczaniu licealnym

Postępowania każdego ucznia w poszczególnych sytuacjach zadaniowych 
charakteryzowałam w kategoriach, które podaje schemat:

Ważne są informacje akcentowane w fazie badania sytuacji zadaniowej (S), 
sposób ich reprezentowania (R), hipotezy dotyczące kresu w danej sytuacji 
(H), a także procesy i relacje zachodzące pomiędzy elementami składowymi 
(„pierwszy sygnał” 13, procedury poszukiwawcze14, weryfikacja15).

Biorąc pod uwagę postępowanie każdej z osób oraz wydzielając stałe ele
m enty ich zachow ania w różnych sytuacjach, otrzymałam ich charaktery
styki indywidualne obrazu kresu zbioru ograniczonego. Okazało się, że w tych 
koncepcjach istotną rolę odgrywają16:

13Przystępując do badania danej sytuacji zadaniowej, uczeń koncentruje się na subiektyw
nie ważnych informacjach, identyfikuje je i ujmuje w schemat-model danej sytuacji. Proces 
prowadzący do konstrukcji tego schematu nazwałam „pierwszym sygnałem” .

14Procedury poszukiwawcze wiążą się z selekcją i porządkowaniem informacji, których 
celem jest dopracowanie się narzędzi wykonawczych, faktów i sposobu ich wiązania.

15Weryfikacja to swego rodzaju refleksja nad „przebytą drogą” .
Tę składowe koncepcji pojęcia nazywam rozkładem elementów koncepcji kresu.
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• Baza intuicyjno-skojarzeniowa, którą tworzą wyobrażenia myślowe, 
skojarzenia oraz intuicje kresu17.

• Fakty, przyjęte, jako efekt logicznej analizy definicji, bądź zaakcepto
wane na innej drodze, choć niekoniecznie zgodne z intuicjami kresu.

• Narzędzia wykonawcze: algorytmy, procedury postępowania, strate
gie heurystyczne, które uczący się wykorzystuje lub które umożliwiają 
mu rozwiązywanie zadań dotyczących kresu.

• Elementy systemowe: zależności pomiędzy elementami struktur po
znawczych, odnoszone do kresu oraz jego związków z innymi pojęciami, 
m. in.: porządkiem, nieskończonością lub ograniczonością zbioru.

• Aparat komunikowania, słownik związany z kresem, tworzą go ele
menty języków naturalnego, matematycznego i symbolicznego.

• Konteksty sytuacyjne, konkretne sytuacje, zadania lub modele teore
tyczne, wyznaczające obszary funkcjonowania kresu.

Dla przykładu podaję charakterystykę koncepcji kresu, posiadanej przez ucznia 
klasy czwartej, Łukasza.

Działania podejmowane przez Łukasza, sposób ich ekspresji oraz zacho
wanie w sytuacjach zadaniowych, pozwalają określić obraz pojęcia posiadany 
przez Łukasza, jako obiekt „rozmyty” z wieloma nieuświadomionymi zależno
ściami i związkami pomiędzy elementami jego struktury; tworzą go:

1. Skojarzenia: Łukasz intuicyjnie traktuje kres jako „koniec” zbioru; jego 
zachowania determinują skojarzenia związane z konkretnymi zadaniami, 
czasem odnoszone do konstrukcji elementów zbioru, innym razem do jego 
opisu.

2. Fakty: W  rozwiązaniach zadań Łukasz unika odwoływania się do okre
ślenia kresu. Mówi, że nie wie, jak skorzystać z jego definicji, ale jest 
przekonany, iż niewiele mu ona pomoże w sytuacjach zadaniowych.

3. Narzędzia wykonawcze: Łukasz w „pierwszym sygnale” , koncentruje się 
na szukaniu możliwości posłużenia się znanym sobie schematem lub po
znaną procedurą postępowania.

4. Elementy systemowe: Swoją postawę manifestuje znamiennymi stwier
dzeniami: „nie znam” , „nie robiliśmy” . Nie koncentruje się na związkach 
kresu z innymi pojęciami, ale na schematach postępowania odnoszonych 
do rozważanych w szkole sytuacji zadaniowych; jest przekonany, iż ich 
znajomość jest istotą rozumienia kresu.

17Mówiąc krótko kres, myślę o kresie dolnym (górnym) zbioru ograniczonego.
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5. Aparat komunikowania: Słownik zawiera wiele „słów-kluczy” , w rodzaju: 
„zbiór jest ciągiem” , „tu jest przedział” , „trzy kropki na końcu” , „wy
kres dąży” , które charakteryzują i determinują jego myślenie. Przy uży
ciu zwrotu „końce zbioru” w znaczeniu: pierwszy (ostatni) element na 
„liście” w zapisie zbioru, skrajnie położony punkt na osi liczbowej, „koń
cowy” fragment wykresu funkcji werbalizuje swoje postępowanie w sy
tuacjach zadaniowych, a także samo pojęcie —  kres. W wypowiedziach 
unika języka formalnego.

6. Kontekst sytuacyjny: Funkcjonowanie pojęcia kresu zbioru ograniczo
nego Łukasz zawęził do konkretnych schematów rozwiązywania zadań.

Analiza porównawcza zachowań uczniów (podobieństw i różnic w ich dzia
łaniu) doprowadziła do wydzielenia grup koncepcji kresu zbioru ogra
niczonego, charakteryzujących się zbliżoną strukturą oraz epistemolo- 
giczno-dydaktycznymi uwarunkowaniami; są to:

1. Koncepcje z jednym elementem kluczowym, swego rodzaju proceptem, 
którym była:
a) definicja pojęcia (prezentowana przez 6,5% badanych osób),
b) najdalej wysunięty element zbioru (9,8% uczniów),
c) wartość w nieskończoności (16,3% uczniów),
d) wartość, do której dążą elementy zbioru (18% uczniów).

2. Koncepcje z kilkoma dominującymi proceptami; system działań ucznia 
jest organizowany wokół kilku równorzędnych elementów. Koncepcje te 
nazywałam:
a) przedział (8,2% badanych osób),
b) schematy (27,8% badanych osób),
c) pierwsza (ostatnia) wartość (13,1% badanych osób).

Przykładową charakterystykę (ograniczoną tu do bazy intuicyjno-skojarzenio- 
wej oraz kontekstów sytuacyjnych) trzech koncepcji z jednym kluczowym ele
mentem, prezentuje tabela 1.

W przypadku pierwszej koncepcji (pierwsza kolumna Tabeli 1) definicja 
kresu jest jądrem, wokół którego jest budowana koncepcja pojęcia, jego for
malne i intuicyjne związki. Koncepcja „Najdalej wysunięty element zbioru” 
oparta jest na dwóch filarach: przekonaniu o przynależności kresu do zbioru 
oraz na ograniczoności zbioru. Formalne rozumienie pojęcia kresu, przy trak
towaniu zbioru ograniczonego jako zbioru skończonego, prowadziło do intuicyj
nego przekonania o konieczności przynależności kresu do zbioru. W przypadku
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ostatniej koncepcji doszło do utożsamienia kresu i granicy ciągu; metaforyczny 
„ruch” elementów zbioru wyznaczał postępowanie badanych uczniów.

Koncepcje
Element
kluczowy

Definicja Najdalej wysunięty 
element zbioru

Wartość, do której 
dążą elementy 
zbioru

1. Baza 
intuicyjno- 
sko jarze
niowa.

Kres, to najmniejsza 
(największa) liczba na
leżąca do zbioru, bądź 
najmniejsza (najwięk
sza) liczba nie należąca 
do zbioru.

Kres, to najdalej wy
sunięty na osi liczbo
wej element należący 
do zbioru.

Kres, to wartość, do 
której „dąży” nieskoń
czenie wiele elemen
tów zbioru; zbliżanie 
się monotoniczne lub 
asymptotyczne.

6. Kontek
sty sytu
acyjne.

Pojęcie kresu wiązane 
ze zbiorami uporząd
kowanymi ograniczo
nymi.

Kres wiązany z osią 
liczbową i konstrukcją 
zbioru nieskończonego 
na niej.

Kres wiązany ze zbio
rami utworzonymi z 
wartości funkcji o zna
nych granicach.

T abela  1. Koncepcje kresu z jednym kluczowym elementem

Analiza indywidualnych obrazów kresu wskazuje na nakładanie się znaczeń 
potocznych i formalnych niektórych terminów, prowadzące do wytworzenia się 
osobliwego ich znaczenia i w konsekwencji swoistej koncepcji pojęcia kresu. 
Kluczową rolę w postępowaniu wielu uczniów odgrywały:

—  oś liczbowa i uporządkowanie elementów zbioru wyznaczone przez nią,

— symbole użyte do opisu zbioru; w tym porządek elementów na „liście” 
w zapisie zbioru oraz położenie symbolu trzech kropek18.

Obserwowane zachowania uczniów, niekiedy wewnętrznie sprzeczne, były 
generowane przez izolowane elementy koncepcji kresu, jak np. sposób kon
strukcji zbioru bądź symboliczny opis tej konstrukcji. Jest charakterystyczne, 
że forma prezentacji zadań (słowna, symboliczna, graficzna) wyzwalała diame
tralnie różne zachowania badanych osób; w wielu przypadkach prowadziło to 
do zacierania się różnicy między pojęciem a procedurą jego opisu (komuniko
wania postępowania). Istotną rolę odgrywał tu fakt, czy posługiwano się wielo
znacznymi i kontekstowymi zwrotami języka naturalnego (sugerującymi skoja
rzenia geometryczne lub numeryczne), czy też terminami należącymi do języka 
matematyki oraz specyfiką różnych (acz zbliżonych pod względem struktury) 
sytuacji zadaniowych.

18 Mam tu na myśli zapis zbioru „listą” należących do niego elementów z użyciem symbolu 
na początku (końcu) tej listy lub usytuowanego pomiędzy symbolami liczb.
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3.2 Porównanie koncepcji kresu kształtowanych na różnych 
poziomach doświadczenia matematycznego

W  wyniku analizy porównawczej koncepcji kresu posiadanych przez:

a) licealistów, stawiających pierwsze kroki na drodze poznawania matema
tyki, jej pojęć i metod,

b) studentów studiujących oraz kończących studia licencjackie na kierunku 
matematyka, którzy osiągnęli pewien stopień wtajemniczenia matema
tycznego, bowiem operowali pojęciem kresu w teorii liczb rzeczywistych 
i innych teoriach liczb matematycznych, wydzieliłam cztery grupy kon
cepcji kresu, różniące się rozkładem elementów w poszczególnych kon
cepcjach.

Istota koncepcji grupy „Ograniczenie zbioru” wiązana jest z badaniem 
najmniejszego (największego) ograniczenia zbioru; te koncepcje są tworzone na 
tle definicji kresu, specyfikowane przez konteksty sytuacyjne oraz interpretacje 
pojęć: zbiór ograniczeń, ograniczenie zbioru.

Charakterystyczną cechą koncepcji grupy „Musi należeć” jest wbudo
wany konflikt pomiędzy traktowaniem kresu, jako „procedury” , w wyniku 
której się go osiąga i konkretnego obiektu, rodzący przekonanie uczniów (stu
dentów) o konieczności przynależności kresu do zbioru.

Grupa koncepcji „Pierwsza (ostatnia) wartość” wiąże się z rozumie
niem pojęć zbioru i porządku w określonych kontekstach sytuacyjnych; kres 
jest rozumiany, jako „końcowy” element zbioru. Utożsamienie zbioru z ciągiem, 
zespolenie zbioru z jego opisem, a porządku z kolejnością elementów w symbo
licznym zapisie zbioru („lista” ), prowadzi do traktowania kresu, jako: pierw
szego (ostatniego) elementu „listy” , pierwszego (ostatniego) wyrazu ciągu lub 
jego granicy w nieskończoności.

Najbardziej odległe od sensu pojęcia kresu nadawanego definicją są kon- 
cepcje grupy „Punkt skupienia” . Istota kresu wiązana jest z regularnym za
chowaniem się nieskończenie wielu elementów zbioru: „dążeniem” , „zbliżaniem 
się” , „ich skupianiem się” . Metaforyczny ruch elementów zbioru traktowany 
jest bądź jako warunek wystarczający istnienia kresów, bądź jako konstytu
tywna cecha tego pojęcia.

Porównanie koncepcji kresu posiadanych uczniów, studentów pierwszego 
oraz trzeciego roku licencjackich studiów matematycznych pokazuje, że:

1. Istnieje duża zgodność między koncepcjami kresu ukształtowanymi w to
ku studiów oraz w szkole średniej. W  ich organizacji ważną rolę odgry
wają nieformalne elementy: skojarzenia, schematy zachowań oraz proce
dury postępowania w określonych sytuacjach zadaniowych.
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2. Okres nauki matematyki wyższej nie musi automatycznie prowadzić do 
ukształtowania się obrazu kresu, którego istotnym elementem jest defi
nicja pojęcia. Znajdują potwierdzenie słowa L. Wygotskiego, że „pojęcia 
nie można nauczyć się w postaci formuły” ; napotykanych trudności po
jęciowych nie jest w stanie pokonać uczeń (student) pozostawiony sam 
sobie, w tym —  dopracować się, na tle abstrakcyjnej definicji, niezbęd
nych składowych koncepcji kresu.

3. Koncepcje kresu, kształtowane w toku nauki w szkole średniej i wyż
szej zawierają wiele elementów nieuświadomionych przez badane osoby, 
wzajemnie sprzecznych, będących źródłem konfliktów między intuicyj
nymi odczuciami, narzędziami wykonawczymi i kontekstami sytuacyj
nymi oraz konstrukcjami formalnymi.

4 Podsumowanie

Porównanie wydzielonych koncepcji kresu, posiadanych przez uczniów szkół 
średnich oraz studentów studiów matematycznych, w sposób istotny różnią
cych się posiadanym doświadczeniem matematycznym, wiedzą o pojęciach ma
tematycznych, związkach między nimi, umiejętnościami ich stosowania oraz 
doświadczeniem metodologicznym, związanym z rozumieniem roli definicji 
w konstrukcji teorii matematycznych, sugerują, że:

• może być prawdziwą hipoteza o dominowaniu pierwotnych koncepcji, 
ukształtowanych w pierwszym okresie poznawania pojęcia, które ulegają 
nieznacznym modyfikacjom pod wpływem późniejszego, bogatszego do
świadczenia matematycznego, w przypadku osób o przeciętnych uzdol
nieniach matematycznych,

• dalsze kształcenie w niewielkim stopniu koryguje pierwotnie wytworzone 
elementy obrazu kresu; nowe doświadczenia, zwielokrotniają zestaw za
dań, do których narzędzia wykonawcze można stosować, wzbogacają ję
zyk służący komunikowaniu koncepcji o elementy charakterystyczne dla 
„słownika” związanego z kresem, ale nie dochodzi do wytworzenia no
wych powiązań z innymi obiektami,

• zgodność rozkładów elementów w wydzielonych koncepcjach pojęcia kre
su, ukształtowanych w toku studiów oraz w szkole średniej, rodzi przy
puszczenie, że organizują je nieformalne elementy obrazu-skojarzenia, 
wyobrażenia myślowe, schematy zachowań, procedury postępowania 
w ściśle określonych sytuacjach zadaniowych, nie zaś formalna wiedza 
oparta na definicji i własnościach kresu,
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• napotykanych trudności pojęciowych nie jest w stanie pokonać uczeń 
(student) pozostawiony sam sobie; niedostateczna umiejętność uczenia 
się sprawia, iż trudno mu wytworzyć na tle ogólnej, abstrakcyjnej defini
cji niezbędne elementy obrazu pojęcia; nie radzą sobie z tym problemem 
nawet ci, którzy posiadają pewne przygotowanie teoretyczne,

• jakościowe wzbogacenie doświadczenia (nowa wiedza, konteksty sytu
acyjne, możliwości zastosowań) w trakcie kursu matematyki wyższej, 
w grupie studentów trzeciego roku nie koryguje, w sposób zasadniczy, 
niepoprawnie ukształtowanych koncepcji kresu, a wiedza formalna nie 
stanowi istotnego elementu ich obrazu pojęcia.

Zapewne nauczanie, które zapobiegałoby tworzeniu się błędnych koncepcji 
pojęć nie jest możliwe. Można natomiast sformułować skromniejszy postulat 
rozpoznania sytuacji dydaktycznych, które wyzwalają i ugruntowują błędne 
oraz właściwe intuicje, reguły operowania pojęciem, niestosowne sugestie ję
zyka —  słowem potencjalnych „nosicieli” błędów, z drugiej zaś strony tych 
elementów, na których byłoby wskazane budowanie koncepcji pojęcia.

Analiza koncepcji kresu zbioru ograniczonego pokazuje, że w obrazie poję
cia istotną rolę odgrywają:

• baza intuicyjno-wyobrażeniowa,
• elementy formalne, jednoznacznie ustalające dopuszczalne interpretacje 

pojęcia w szczególnych sytuacjach,
• strategie heurystyczne oraz narzędzia wykorzystywane przy rozwiązywa

niu konkretnych zadań,
• związki z innymi pojęciami systemu, do którego pojęcie przynależy,

• język komunikowania,
• sytuacje zadaniowe ujawniające relacje z pojęciami nadrzędnymi i pod

rzędnymi.

Pojawia się ważne pytanie, czy nie można traktować tych elementów, jako 
„współrzędnych” obrazu wybranego złożonego pojęcia matematycznego, które 
będą wyznaczać kierunki jego kształtowania oraz doboru sytuacji dydaktycz
nych, które będą sprzyjać kontroli i korygowaniu błędnie wytworzonych kon
cepcji.
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Załącznik

Przykładowe zadania19 wykorzystywane w toku badań 

Zadanie 1
Dany jest zbiór A =  (7,8) U (—2,5). Oceń każde zdanie wpisując w kratkę 
T A K  lub NIE.

Liczba 9 ogranicza zbiór A z góry. __________

Kresem górnym zbioru A  jest 9. _________

—2 jest kresem dolnym zbioru A. _________

Zadanie 2
Uzupełnij tabelę:
Zbiór Kres dolny Kres górny
U i  I I 1

1 _ 1  _ 1  _1  1 I }V ' • ’ 5 ’ 3 ’ 2 ’ 4 ’ • • 'I

Wpisz uzasadnienie swojej odpowiedzi.....................................................................

Zadanie 3
Liczby naturalne parzyste uporządkowano następująco: liczba jest wcześniejsza 
niż druga, jeśli pierwsza z nich dzieli drugą (inaczej druga jest podzielna przez 
pierwszą).
Odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z odpowiedzi TAK lub NIE i uzupeł
nij zdanie.
Czy tak uporządkowany zbiór liczb parzystych ma kres dolny?
TAK kresem dolnym je s t .............................................................................................
NIE ponieważ..................................................................................................................
Czy dla tak uporządkowanego zbioru liczb parzystych istnieje kres górny? 
Wyjaśnij, jak wyznaczyć kres dolny i górny zbioru {2 ,6 ,12 }.
Wyjaśnij, jak znaleźć kres dolny i górny zbioru {8 ,16,32,64, . . . ,  8k, . . . }

Zadanie 4
Graf opisuje pewne uporządkowanie zbioru Z =  {1,3,8,11}.

19Lista zadań wykorzystywanych w sprawdzianach pisemnych i rozmowach indywidualnych 
liczy pięćdziesiąt pozycji. Ich numeracja w załączniku jest podyktowana wymogami redakcji 
i nie odpowiada ich rzeczywistemu układowi.
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i

8 >3

11

Początek strzałki wskazuje element wcześniejszy niż element wskazany jej koń
cem, np. 8 jest wcześniejsze niż 1.
Wpisz w kratkę jest  lub nie jest. Uzupełnij zdania, uzasadniające wybór:

kresem dolnym zbioru Z , ponieważ.................................................
kresem górnym zbioru Z , ponieważ................................................

8
11

Zadanie 5
Podaj przykład nieskończonego zbioru G, którego kresem dolnym jest 2 oraz 
2 < £ G .

Zadanie 6
Wyznacz, o ile istnieją, kres górny i dolny zbioru E  =  {x  £ R: x — t — t2 A  

t £ [—4,1]}. Odpowiedź uzasadnij.
Kres dolny:.....................................................................................................................
Kres górny:....................................................................................................................

Zadanie 7
Rozważ zbiór C =  { - 1,01; -1,01001; -1,010010001; -1,01001000100001;...} 
Czy zbiór C  jest ograniczony z dołu?
TAK NIE
Podaj przykład liczb ograniczają
cych zbiór C  z dołu.

Wyjaśnij dlaczego.

Czy istnieje kres dolny zbioru C l

TAK NIE
Wskaż go i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij dlaczego.

Zadanie 8
Rozważ funkcję / ,  która liczbom naturalnym przyporządkowuje liczby rzeczy
wiste według następującego przepisu:

r( \ _  i —n — 3, gdy n jest liczbą parzystą,
' \ —7i, gdy n jest liczbą nieparzystą.

Wskaż kres dolny i górny zbioru Z  wartości funkcji / .
Kres dolny:
Istnieje, nie istnieje
jest nim............................................................................................................................
Uzasadnienie:.............................................................................................................................


