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Aspekty znaczeniowe i aspekty strukturalne 
pojęć matematycznych

W stęp. Praca ta1 to próba odpowiedzi na następujące pytanie. W pew
nych kontekstach (m. in. dydaktycznych) mówi się nieraz o rozmaitych aspek
tach pojęć matematycznych, np. o aspekcie kardynalnym i porządkowym liczb 
naturalnych lub o pewnych aspektach prawdopodobieństwa. Czy —  analizu
jąc w sposób dyskursywny przykłady, w których matematycy używają słowa 
„aspekt”, wykorzystując analogie, identyfikując pewne charakterystyczne ce
chy — można podać choćby ogólny zarys tego, czym jest aspekt znaczeniowy 
pojęcia matematycznego?

Sformułujemy (w części 1) pewną propozycję opisu aspektów znaczenio
wych, zgodną z pewnymi wyróżnionymi ich cechami. Okazuje się jednak, że 
do tej propozycji nie pasuje pojęcie aspektu algebraicznego liczby naturalnej, 
na który nacisk kładła Krygowska (1977, s. 98).

Konsekwencją tego jest wyodrębnienie (w części 2) uzupełniającej koncep
cji aspektu strukturalnego. Jest ona adekwatna w przypadku pewnych pojęć 
niatematycznych, ale niestety nie obejmuje w pełni owego aspektu algebra
icznego liczby naturalnej. Analiza rozmaitych przykładów nasunęła myśl, by 
dodatkowo wyróżnić — wśród aspektów strukturalnych — aspekty wewnętrzne 
(czyli właściwe aspekty strukturalne) i zewnętrzne.

1. K on cepcja  aspektów  znaczeniowych pojęcia  m atem atycznego.
Wyjaśnimy ją na przykładach (dotyczących podstawowych pojęć), uzupełnio
nych komentarzami.

1.1. Słowo aspekt znaczy: „punkt widzenia, z którego coś się rozpatruje; 
widok, perspektywa, wygląd, ujęcie, postać, przejaw, strona czegoś” (Słownik

1 Praca naukowa wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 
Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2006.



języka polskiego PWN). Te określenia dość trafnie odpowiadają sensowi, w ja
kim będziemy używać terminu „aspekt” . W pracy tej opiszemy, co rozumiemy 
przez aspekt znaczeniowy oraz przez aspekt strukturalny.

Analizując pojęcie aspektu, liczymy się z tym, że nie uda się — być może 
nigdy — podać precyzyjnej i zadowalającej definicji tego, co rozumiemy przez 
aspekt, ani też gdzie przebiega linia demarkacyjna między aspektami znacze
niowymi i strukturalnymi, bowiem w pewnych sytuacjach oba te typy aspek
tów są bardzo bliskie, a odróżnienie ich zależy od zmiany perspektywy myślenia 
o danym obiekcie.

Podobnie jak w przypadku wielu kategorii myśli (Semadeni, 2004b), ogólne 
pojęcie aspektu znaczeniowego będziemy wyjaśniać nie przez analityczne okre
ślenie, lecz przez dobór odpowiednich (typowych lub — odwrotnie —  skraj
nych) przykładów i przez dyskursywne podejście do ujawniających się trudno
ści. Aspekt jest czymś, co można opisywać, ale tylko w ograniczonym zakresie 
można to doprecyzować w postaci definicji. Aspekt nieraz to sposób, w jaki 
dany obiekt ujmuje osoba posługująca się nim w pewnych standardowych sy
tuacjach.

1 .2 . Pojęciami: struktury i aspektu strukturalnego zajmiemy się bardziej 
szczegółowo w części 2 . Jako wstępne przybliżenie przyjmiemy, że każdy aspekt 
strukturalny odnosi się do jakiejś matematycznie definiowalnej i ważnej struk
tury danego obiektu; będzie to wyraźne w poniższych przykładach.

Rozgraniczenie między oboma rodzajami aspektów bywa nieostre; w pew
nych sytuacjach to, jak zakwalifikujemy dany aspekt, zależy od jego inter
pretacji. Pomocna może tu być analogia wykorzystująca holenderską kon
cepcję horyzontalnych i wertykalnych składowych matematyzacji (Semadeni, 
2003, s. 130-138). Aspekt znaczeniowy odpowiada matematyzacji horyzontal
nej, a aspekt strukturalny —  matematyzacji wertykalnej.

Warto tu dodać, że słowo „aspekt” bywa też używane w innych sensach, 
np. Sieg (1997) omawia dwa aspekty doświadczenia matematycznego nazwane 
przez niego quasi-constructive aspect (np. jednoznaczne określanie liczb rze
czywistych, konstruowanych etapami z liczb naturalnych) i conceptional aspect 
(pojęcie wprowadzane strukturalnie, np. ciało liczb rzeczywistych określane — 
z dokładnością do izomorfizmu — jako zupełne ciało uporządkowane).

1.3. Przykład  1. Pojęcie liczby naturalnej stanowi s y n t e z ę  wielu 
różnorodnych aspektów. Piaget pisał o dwóch aspektach.

[Z]awsze uważałem te dwa aspekty [liczba porządkowa i liczba kardy
nalna] liczb skończonych za nierozerwalne i psychologicznie wzajemnie 
wzmacniające się w syntezie, która wychodzi zarówno poza zawieranie 
się klas jak i poza porządek asymetrycznych relacji przechodnich (Pia
get, 1973, s. 82).
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Freudenthal (1973, s. 170) wyróżnił cztery jakby „pra-aspekty” , opisując 
je jako „dostępy” czy „dojścia” (accesses) do pojęcia liczby: counting number 
(liczba „licząca”, liczebnik służący do liczenia przedmiotów, co matematycz
nie odpowiada liczbie porządkowej), numerosity number (liczebność, mate
matycznie formalizowana jako liczba kardynalna), measuring number (liczba 
„mierząca” , służąca do mierzenia, prowadząca zarówno do pojęcia miary jak 
i do ułamków), reckoning number (liczba „obliczająca”, mająca według Freu- 
denthala aspekt algorytmiczny, przechodząca w toku dalszego rozwoju w liczbę 
w formalnym systemie algebraicznym).

Krygowska (1977, s. 98) wyróżniła aspekt mnogościowy (zwany też kardy
nalnym), aspekt porządkowy i aspekt algebraiczny (pewna modyfikacja tego 
zwana była aspektem operatorowym). Puchalska i Semadeni (1984) uzupełnili 
to o trzy dalsze: aspekt miarowy (liczba wyrażająca długość lub inną wielkość 
fizyczną), aspekt umownej wartości (cena, liczba zdobytych punktów) i aspekt 
kodowy (np. numer pokoju hotelowego, numer telefonu); niektóre z nich oma
wia (Puchalska, 1982, s. 159-163).

Wymienione aspekty różnią się swym charakterem. Turnau (1990, s. 121) 
wyróżnił cztery aspekty: mnogościowy, porządkowy, miarowy i wartościowy, 
określając je jako podstawowe aspekty intuicyjne liczby naturalnej. Zmodyfiku
jemy to określenie, przyjmując termin: aspekty znaczeniowe (por. Semadeni, 
2002a, s. 77; Semadeni, 2002c). Natomiast aspekt algorytmiczny (bliski bardzo 
algebraicznemu) ma inny charakter, zaliczymy go do aspektów strukturalnych 
zewnętrznych, o których będzie mowa poniżej.

Aspekt kodowy nie mieści się w żadnej z tych kategorii, nie dotyczy bowiem 
liczby, lecz jej zapisu dziesiętnego. Odpowiada to rozróżnieniu w języku an
gielskim między „number” (pojęcie) a „numeral” (symbol).

Aspekt kardynalny sam w sobie nie jest bynajmniej czymś jednolitym. 
Choć teoretycznie można powiedzieć, że zawsze chodzi o liczbę kardynalną 
pewnego zbioru (skończonego), rozmaite mogą być rodzaje zbiorów i rozmaite 
formy, w jakich taki zbiór jest nam przedstawiany. Niektóre zbiory są jakoś 
umiejscowione w przestrzeni, inne dzieją się w czasie (np. gdy liczymy, ile 
usłyszeliśmy klaśnięć), a jeszcze inne dotyczą zbiorów abstrakcyjnych, bezcza- 
sowych, nie związanych z jakimś umiejscowieniem.

Aspekty o podobnych nazwach nie muszą być tożsame. Na przykład „ coun- 
ting number” u Freudenthala ma nie tylko aspekt porządkowy, lecz również 
kardynalny, bowiem efektem liczenia jest przecież podanie, ile jest liczonych 
Przedmiotów. Aspekty te są ściśle ze sobą związane. W czynności przelicza- 
nm elementów tkwią oba aspekty: kardynalny i porządkowy. Gdy dziecko liczy 
kasztany i mówi: „jeden, dwa, trzy, cztery”, to liczba „cztery” ma podwójny 
^pekt: „to jest czwarty kasztan” oraz „razem dotąd są cztery kasztany” .
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Aspekt miarowy też wiąże się z aspektem kardynalnym. Przy odmierza
niu długości (np. przez czterokrotne przykładanie listwy) wyraźny jest albo 
(a) aspekt kardynalno-przestrzenny (gdy cztery identyczne listwy leżą przy
łożone do mierzonego przedmiotu i widzimy je r ó w n o c z e ś n i e ,  ogarniając 
je jako czteroelementowy zbiór umiejscowiony w przestrzeni), albo (b) aspekt 
kardynalno-czasowy (gdy używamy jednej listwy, przykładamy ją kolejno 
w pewnej sekwencji c z a s o w e j  i liczymy kolejne c z y n n o ś c i  przykładania).

Nawiązując do uwag z 1.1, zwróćmy uwagę na to, że określenie aspektu po
rządkowego liczby naturalnej, choć klarowne, nie jest definicją sformułowaną 
w języku jakiejś teorii matematycznej, a z pewnością nie jest to liczba po
rządkowa w sensie Cantora (której definicję przytacza m. in. Rasiowa, 1968, 
s. 140). Liczba porządkowa to m. in. numer jakiegoś elementu w jakimś upo
rządkowaniu (ujawniającym się przy przeliczaniu tych elementów lub w jakoś 
zdefiniowane kolejności); można ją określić jako wskaźnik k w sytuacji, gdy ak 
jest owym elementem. Jednakże wszelkie takie interpretacje pojęcia liczby po
rządkowej wymagają pośredniego kroku: matematyzacji. Aspekt porządkowy 
liczb naturalnych kształtuje się przez używanie ich do konkretnych potrzeb. 
Gdybyśmy chcieli wykazać adekwatność jakiejś definicji liczby porządkowej 
w formalnej teorii, musielibyśmy wykazać wpierw adekwatność dokonanej ma
tematyzacji, a więc wyjść poza tę teorię.

Podobne uwagi dotyczą różnych aspektów d z i a ł a ń  na liczbach natural
nych, w szczególności dodawania i mnożenia; związane z tym kwestie omówione 
są w (Semadeni, 2004a, przykłady 5 i 6).

P rzykład  2. Pojęcie prawdopodobieństwa jest również „aspektowo 
bogate” . Aspekty prawdopodobieństwa były wielokrotnie dyskutowane z roz
maitych punktów widzenia. Na przykład Ian Hacking (1975) wyróżnił aspekt 
aleatoryczny oraz aspekt epistemiczny. Ten pierwszy (którego nazwa pochodzi 
od łacińskiego słowa alea, kości do gry) jest oparty na empirycznych danych do
tyczących tendencji mechanizmów losujących do produkowania s t a b i l n y c h  
c z ę s t o ś c i  zdarzeń. Natomiast aspekt epistemiczny odnosi się do w i ed z y  
ludzi o rozpatrywanym zjawisku, do s y m e t r i i  modelu pojęciowego i do na
szego poczucia r ó w n o w a ż n o ś c i  pewnych możliwości, opiera się także na 
— uświadomionym lub intuicyjnym —  przeświadczeniu, że świat jest realny 
i regularny (Shafer, 1976, s. 277).

Synteza tych dwóch aspektów (dokonana ok. roku 1660, głównie dzięki 
działalności Pascala) doprowadziła do późniejszego dualnego pojęcia prawdo
podobieństwa (por. Łakoma, 1990, s. 84; Łakoma, 1989).

Płocki (1991, s. 169-174) wyróżnia trzy aspekty: statystyczny (czyli czy
stościowy lub empiryczny, wywodzący się z empirycznego faktu stabilizacji 
częstości, związanej z prawem wielkich liczb Bernoulliego), klasyczny (oparty
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na zasadzie jednakowo możliwych przypadków, czasem wynikającej z wyraź
nej symetrii, czasem zaś przyjmowanej jako założenie) oraz miarowy (czyli 
geometryczny, oparty m.in. na geometrycznym ujmowaniu liczby jednakowych 
kulek, np. przez ich łączną objętość)2.

Przykład  3. Thurston (1994, s. 163; por. Semadeni, 2002c, s. 157) opisy
wał, jak wiele wysiłku włożył ongiś w to, by w pe ł n i  z r oz u mi eć ,  czym 
jest pochodna funkcji i powiązać wiele interpretacji, które można nazwać: 
„infinitezymalna”, „symboliczna” (wzory na różniczkowanie, jak w progra
mach komputerowych), „logiczna” (definicja V£>0 3J>0...), „geometrycz
na” (przez styczną), „fizyczna” (chwilona prędkość zmian), „aproksymacyjna” 
(liniowe przybliżenie funkcji w pobliżu danego punktu), „mikroskopijna” (po
chodna jako granica tego, co się dostrzega, gdy patrzy się na wykres przez 
mikroskop o coraz silniejszym powiększeniu) i wiele innych. Są to właśnie roz
maite aspekty znaczeniowe jednego pojęcia: pochodnej.

Przykład  4. W  pojęciu pary uporządkowanej (x ,y ) też można wyróż
nić pewne aspekty. Hausdorff (1914, s. 32) zwrócił uwagę na to, że z psycho
logicznego punktu widzenia uporządkowany związek dwóch rzeczy związany 
jest z pierwotnym poczuciem następstwa czasowego: n a j p i e r w  x, p o t e m  y 
(przekład odpowiedniego fragmentu owej książki znajduje się w Semadeni, 
2002b, s. 120). Jest oczywiste, że aspekt następstwa czasowego nie jest formal
nie definiowalny w języku jakiejś teorii matematycznej; aby można go było 
ująć w taki sposób, trzeba wpierw dokonać horyzontalnej matematyzacji su
biektywnego poczucia upływu czasu. Aspekt ten jest jednak fundamentalny 
dla kształtowania się pojęcia pary u człowieka i odgrywa też zapewne istotną, 
choć często nieuświadomioną rolę również w zaawansowanych rozumowaniach 
matematyków.

W teorii mnogości akcentuje się aspekt porządkowy pary, wprowadzony 
przez Kuratowskiego (1921, s. 171; por. Semadeni, 2002b, s. 122), który utoż
samił parę (z, y) (przy założeniu, że x ^  y) z relacją uporządkowania x  <  y 
reprezentowaną przez rodzinę zbiorów 
W  { { x } , { x , y } } ,

2Wnikliwą analizę filozoficznych trudności związanych z pojęciem prawdopodobieństwa 
dał Molski (2003, s. 42-81). Wykorzystując m.in. prace Carnapa, Poppera i Heisenberga, 
omówił on następujące cztery interpretacje: aleatoryczną (którą nazywał też częstościową 
lub statystyczną), logiczną, dyspozycyjną (regularności statystyczne wynikają z własności 
urządzenia generującego ciąg wyników) i pragmatyczną (prawdopodobieństwo jako narzę
dzie poznawcze, będące podstawą działania człowieka, mierzone np. stopniem jego przeko
nania, jaką kwotę gotów byłby postawić w zakładzie o jakieś zdarzenie). Dwie pierwsze z tych 
czterech interpretacji odpowiadają aspektom wyróżnionym przez Hackinga, a także dwom 
pierwszym z aspektów wymienionych przez Płockiego.
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uporządkowaną przez inkluzję { 2 } C { 2 , y } .  Jeśli x  =  y ,  to para (1) redukuje się 
do { { 2 }, { 2 , 2 } }  =  { { z } ,  {a:}} =  { { 2 } } ,  a więc do zbioru jednoelementowego 
(podobnie też para nieuporządkowana { 2 , 2 } =  { 2 } jest zbiorem jednoelemen- 
towym, który jednakże różni się od pary uporządkowanej typem logicznym). 
Parę (1) należy traktować jako model formalny idei głębokiej odpowiadającej 
relacji 2  <  y  (bądź relacji 2 <  y) .  Rodzina (1) może być też interpretowana 
jako struktura uporządkowania na zbiorze dwuelementowym { x , y }  (2 / y ) ,  
reprezentuje więc pewien aspekt strukturalny.

Trzeci aspekt, najbardziej chyba tkwiący w świadomości matematyków 
(np. gdy traktują R2 jako szczególny przypadek Rn), to aspekt c ią g ow y3, ujaw
niający się wówczas, gdy o parze ( x , y )  myśli się jako o przyporządkowaniu 
11—► 2 , 2 1—>?/.

Natomiast określenia Wienera (por. Semadeni, 2002b, s. 121, wzór (3)) nie 
uznamy za aspekt znaczeniowy ani za aspekt strukturalny, bowiem ma ono 
wszelkie cechy formalnej sztuczki, zapomnianej zresztą dziś niemal zupełnie 
(do tego stopnia, że zdarza się, iż niektórzy autorzy, nie interesując się orygi
nałem, nazwali (1) wzorem Wienera na parę uporządkowaną). Wiener progra
mowo odrzucał wszelkie ewentualne aspekty semantyczne; chodziło mu jedynie 
o wymyślenie takiej formuły definiującej (2 , y)  w języku teorii mnogości, aby 
spełniony był podstawowy warunek nakładany na pary, tj. by (2 ,y) =  (u,v) 
było równoważne temu, że x  =  u  i y = v .

Przykład  5. Pojęcie tró jk ą ta  ma aspekt p ow ierzch n iow y  (płaski), gdy 
ujmuje się go —  jak się to najczęściej robi —  jako figurę, która obejmuje całe 
wnętrze i brzeg; pojęcie trójkąta ma aspekt lin ea rn y , gdy uwzględnia się tylko 
jego brzeg (np. przy percepcji rysunku trójkąta w podręczniku); ma też aspekt 

p u n k tow y , gdy ktoś np. stwierdza, że trzy gwiazdy na niebie tworzą trójkąt.
Aspekt powierzchniowy jest motywacją standardowej definicji trójkąta (np. 

jako części wspólnej trzech domkniętych półpłaszczyzn), bowiem tylko przy 
takiej interpretacji pole trójkąta (rozumiane jako d w u w y m i a r o w a  miara 
Jordana lub Lebesgue’a zbioru punktów trójkąta) jest dodatnie.

Pozostałe aspekty też bywają motywacją innych, nierównoważnych, for
malnych definicji pojęcia trójkąta. Na przykład, Hilbert (1923, s. 8) określił 
trójkąt AB C  jako sy s te m  odcinków  A B , B C , CA; do pu n któw  trójkąta za
liczał wierzchołki A ,B ,C  i wnętrza odcinków A B , B C , CA; innymi słowy 
w systemie aksjornatycznym Hilberta trójkąt zdefiniowany został jako obiekt 
j e d n o w y m i a r o w y ,  odpowiadający brzegowi figury w poprzednim sensie 
(oczywiście o punktach A ,B ,C  zakłada się, że nie leżą na jednej prostej).

3 Dyskusję związanego z tym problemu różnorodności formalnych modeli pojęcia perm u- 
tacji można znaleźć w (Semadeni, 2004a).
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Jednakże w innym aksjomatycznym ujęciu geometrii (Borsuk i Szmielew, 
1955, s. 57) trójkąt o wierzchołkach A, B, C  zdefiniowany został jako trójka 

nieuporządkowana { A , B , C } ,  co odpowiada p u n k t o w e j  (0-wymiarowej) 
interpretacji pojęcia trójkąta (w owej książce znajdujemy jeszcze dalsze defini
cje: trójkąt otw a rty  jako część wspólna trzech otwartych półpłaszczyzn; brzeg 

trójkąta jako suma mnogościowa odcinków otwartych AB,  B C , AC  i zbioru 
{A, B,C} ]  trójkąt d om k n ięty  jako suma trójkąta otwartego i jego brzegu).

Tak więc dla każdego z trzech wymienionych powyżej aspektów pojęcia 
trójkąta można znaleźć autorytatywną książkę, przedstawiającą aksjomatycz- 
nie ujętą geometrię euklidesową, w której ten właśnie aspekt został sformali
zowany jako definicja trójkąta4.

Podobnie pojęcie czw orościa n u  ma aspekt o b jęto śc io w y  (trójwymiarowy), 
gdy traktujemy go jako b r y ł ę  zawierającą brzeg i wnętrze; ma aspekt p o 

w ierzch n iow y (dwuwymiarowy), gdy myślimy o nim jako o zestawie śc ian 
ograniczających puste wnętrze (tak jak w modelu zrobionym z przezroczys
tych płytek); ma aspekt lin earn y (jednowymiarowy), gdy wzorcem pojęciowym 
jest s z k i e l e t  (z drutu itp.). Ważny jest też aspekt pu n k tow y  (0-wymiaro- 
wy) czworościanu (np. w poglądowych objaśnieniach związków chemicznych 
przedstawia się bryły jako przestrzenne układy kulek; najprostszy taki układ 
— to punktowy model czworościanu).

Warto tu dodać, że trójkąt i czworościan są szczególnymi przypadkami 
u-wymiarowego sym p lek su , definiowanego zazwyczaj jako najmniejszy zbiór 
wypukły zawierający dane n + 1 punktów nie leżących w żadnej (n-l)-w ym ia- 
rowej płaszczyźnie. Jednakże zdarza się, że potrzebne jest pojęcie sympleksu 
zdefiniowanego w inny sposób, gdy najważniejszy jest jego aspekt punktowy5.

PRZYKŁAD 6 . Pojęcie szyk prostokątny (czy też ogólniej: sz e r e g o w o -k o -  

lum now y układ figu r) ma różne aspekty, zidentyfikowane i opisane w (Rożek, 
1999): aspekt p u n k tow y , aspekt lin iow y  (lepszym terminem byłby: linearny) 

oraz aspekt p ok ryciow y. Badane dzieci intuicyjnie wyczuwały pewne aspek
ty, a innych nie były świadome. Przy bardziej dojrzałym ujęciu aspekty te 
nabierają charakteru aspektów znaczeniowych.

W pracy (Rożek, 1999) zidentyfikowane i opisane zostały też trzy pod
stawowe stru ktu ry szeregowo-kolumnowego układu figur, nazwane: struktura

4Spotykane są jeszcze inne definicje, np. trójkątem  nazywa, się zbiór złożony z: 1° trzech 
prostych leżących na jednej płaszczyźnie i nie przecinających się w jednym punkcie, 2° trzech 
Punktów przecięcia tych prostych. Definicja ta podana została w (Stark, 1951, s. 437) jako 
wstęp do sformułowania i dowodu twierdzenia Desargues’a; przy zwykłej definicji trójkąta 
zbiór spełniający te dwa warunki można określić jako strukturę rzutow ą  trójkąta.

5Tak postępuje się przy kombinatorycznej definicji kom pleksu sym plicjalnego  (por. np. 
Spanier, 1966, s. 124).
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szeregowo-kolumnowa, struktura liczbowa i struktura powierzchniowa. W  przy
padkach dających się wyraźnie matematyzować (jak w pokratkowanym pro
stokącie) struktury te są definiowalne matematycznie. Jeśli ujmujemy je jako 
pewną cechę ,  którą trzeba d o s t r z e c  w tym układzie figur, to użyjemy ter
minu aspekt strukturalny, który różni się tu subtelnie, ale wyraźnie od powyżej 
wymienionych trzech aspektów znaczeniowych.

P r z y k ł a d  7. W  rozważaniach dotyczących kwestii algebry szkolnej wielu 
autorów (por. Demby, 2000, s. 69; Filloy et al., 2002) wyróżniało aspekty se
mantyczne oraz aspekty syntaktyczne w y r a ż e ń  algebraicznych (takich jak 
wielomian a o x n -f-. . .  +  no) oraz r ó w na ń  (np. 2 x  — 14 =  4x). Aspekty se
mantyczne odwołują się do z n a c z e n i a  przypisywanego rozważanym wy
rażeniom lub równaniom, do sensu kryjącego się za zapisem symbolicznym. 
Aspekty syntaktyczne odwołują się do reguł ,  którym podlega manipulowanie 
wyrażeniami czy rozwiązywanie równań pewnego typu; innymi słowy, aspekty 
syntaktyczne dotyczą jakiegoś formalnego systemu algebraicznego. Tak okre
ślony aspekt syntaktyczny jest dość klarowny, natomiast rozbieżności dotyczą 
tego, co się rozumie przez aspekt semantyczny. Niektórzy autorzy do aspektu 
semantycznego wyrażenia W ( x )  zaliczają to, że po podstawieniu za x  kon
kretnej liczby można obliczyć wartość tego wyrażenia, a więc jego sens aryt
metyczny. Inni zaś do aspektu semantycznego zaliczają bądź jakąś interpreta
cją geometryczną, bądź sens tego w zastosowaniach pozamatematycznych, co 
można interpretować jako pewne aspekty znaczeniowe.

1.4. Przykłady te dają wstępny obraz tego, co należy rozumieć przez aspekt  

znaczeniowy pojęcia matematycznego. Są to pewne i n t u i c j e  związane z da
nym pojęciem. Podobnie jak w przypadku innych kategorii myśli, precyzyjne 
określenie, czym jest aspekt, nastręcza poważne trudności. W  wymienionych 
powyżej przykładach wyraźnie ujawniają się następujące cechy, które wstępnie 
przyjmiemy jako kryteria, jakie ma spełniać aspekt znaczeniowy.

1° Aspekty znaczeniowe danego pojęcia są matematycznie ważne ,  są do
statecznie o g ó l n e  i odnoszą się do jakiejś szerokiej klasy sytuacji.

2° Aspekty znaczeniowe mają wyraźne odniesienie do m o t y w a c j i  i do 
interpretacji, które towarzyszyły tworzeniu się tego pojęcia i stosowaniu go 
w rozmaitych typowych sytuacjach.

3° Aspekty znaczeniowe są ściśle związane z k s z t a ł t o w a n i e m  się da
nego pojęcia, zarówno w filogenezie jak i ontogenezie.

Zakładając koncepcję Piageta rozwoju pojęć matematycznych, można przy
puszczać, że aspekty znaczeniowe związane są z genezą danego pojęcia u czło
wieka i wywodzą się z jego konkretnych aktywności, nieraz też mają wyraźny 
związek z percepcją, z reprezentacjami biorącymi udział w kształtowaniu się
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pojęcia, z konstruowanymi schematami umysłowymi (Piaget, 1981; Piaget i In- 
helder, 1999; von Glasersfeld, 1991).

1.5. Przedstawiana tu koncepcja aspektu znaczeniowego nie obejmuje po
jęć matematycznych takich jak „grupa”. Aspekty znaczeniowe mogą przysłu
giwać poszczególnym grupom (np. grupie Z2), ale nie ogólnemu pojęciu grupy. 
To samo dotyczy innych pojęć określonych aksjornatycznie w podobny sposób, 
np. ogólnego pojęcia miary na <r-ciele zbiorów lub ogólnego pojęcia funkcji z 
(dowolnego) zbioru w zbiór (tzn. agregatów, por. Semadeni, 2002a, s. 70).

2. Struktury i aspekty strukturalne. Jak wspomnieliśmy w (Semadeni, 
2004b, 1.7), do ważnych kategorii w rozwoju myśli ludzkiej w XX wieku na
leży pojęcie struktury. Na przykład Bruner (1964, s. 22-36) analizuje problem 
struktury przedmiotu nauczania. Van Hiele (2003, s. 200) pisze o strukturach 
mocnych i słabych. Freudenthal (1991, s. 20-30) analizuje różne typy struktur. 
W nazwach rozmaitych teorii (w psychologii, w lingwistyce) pojawia się słowo 
„strukturalizm” (m.in. Piaget, 1972).

2.1. Ograniczywszy się do samej matematyki, stwierdzamy, że pojęcie 
struktury funkcjonuje właśnie jako kategoria myśli. Istnieje wprawdzie ścisła 
definicja struktury (Bourbaki, 1957; por. Semadeni, 1966; Krygowska, 1977, 
s. 21-22), jest jednak bardzo zawiła (wiele stron niełatwego, sformalizowanego 
tekstu) i nieudana w .tym sensie, że nie korzysta z niej w praktyce nikt, nawet 
autorzy wielotomowego dzieła Bourbakiego, którzy tę definicję wprowadzili. 
Lansowali oni koncepcję matematyki opartą na strukturach, twierdząc, że sta
nowią one jej najważniejszy rys charakterystyczny. Owo myślenie przeszło do 
nauczania szkolnego. Krygowska cytowała następującą opinię:

Matematyka rozwija się coraz bardziej w kierunku ogólnej nauki o struk
turach. (...) Znajomość i opanowanie tych struktur, posługiwanie się nimi 
w ujmowaniu rzeczywistości — to prawdziwe cele nauczania matematyki 
(Krygowska, 1977, s. 15).

W dalszej części książki pisała ona:
(...) trzeba pojęcia struktury i jej aksjomatycznej definicji rozważać w 
oderwaniu od formalizmu, trzeba przede wszystkim koncentrować uwagę 
na myśleniu strukturalnym. (...) Koncepcja matematyki jako nauki o 
strukturach definiowanych aksj ornaty cznie była w ostatnim dziesiątku 
lat wielokrotnie atakowana z różnych punktów widzenia i na różnych 
poziomach dyskusji (Krygowska, 1977, s. 26-27).

Znana koncepcja struktur-matek (zalicza się do nich: struktury relacji równo
ważności, struktury porządkowe, struktury topologiczne i struktury algebra
iczne, por. Choquet, 1963, s. 100) też funkcjonuje jako kategoria myśli. Trudno
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jest przy tym jednoznacznie określić, jakie struktury zaliczamy do algebraicz
nych, chyba że ograniczymy się np. do algebr równościowo definiowalnych6.

2.2. Słowo „struktura” używane jest też w obrębie szeroko rozumianej ma
tematyki w innych, bardziej swobodnych sensach, związanych z intuicją jakiejś 
budowy, konstrukcji czy szkieletu.

Model ostrosłupa ze szkolnej pracowni matematycznej jest nośnikiem 
struktur determinujących [abstrakcyjny] obiekt zwany ostrosłupem. Dwie 
takie struktury dadzą się opisać: struktura zbioru krawędzi z relacją mają 
wspólny koniec, struktura zbioru ścian z relacją mają wspólną krawędź 
(Turnau, 1990, s. 70).

Można podać wiele dalszych przykładów, w których sugestywnie używa 
się słowa „struktura” , choć brak precyzyjnej definicji tego pojęcia. Np. mówi 
się o strukturze zadania tekstowego, rozumiejąc to jako związki arytmetyczne 
pomiędzy liczbami (lub wielkościami) występującymi w zadaniu (danymi lub 
niewiadomymi); wiadomo jednak, że jednoznaczne określenie, jakie zadania 
zaliczamy do tekstowych i czym jest ta struktura, sprawia poważne kłopoty.

Stwierdzamy więc, że termin „struktura” z jednej strony jest zdefiniowany 
w sposób precyzyjny jako formalizacja struktur takich jak algebraiczne czy 
topologiczne, a z drugiej współwystępuje z niezależnie od nich funkcjonującym 
terminem „struktura” w wielu innych, intuicyjnie ujmowanych sensach.

2.3. Wróćmy do rozróżnienia aspektów znaczeniowych i aspektów struktu
ralnych wprowadzonego w 6.2. Porównajmy intuicje z nimi związane. Aspekty 
znaczeniowe dotyczą schematów tworzących się w umyśle w trakcie procesu 
konstrukcji danego pojęcia motywanego przez jakieś zewnętrzne konteksty, za
stosowania, matematyzacje. Natomiast aspekty strukturalne odnoszą się jakoś 
do budowy danego obiektu wyrażanej matematycznie, w jakiejś teorii.

Na przykład, do strukturalnych aspektów liczby 6 należą m.in. jej rozkłady 
na składniki lub czynniki, takie jak:

(2) 2 +  4, l +  l +  l +  l +  l +  l, 2-3.
Podobnie własność liczby 7 bycia liczbą pierwszą jest jej aspektem struk

turalnym. W  tym konktekście wróćmy do koncepcji aspektu algebraicznego 
pojęcia liczby naturalnej, rozpatrywanej przez Krygowską. Punktem wyjścia 
były dla niej aktywności dzieci z klockami Cuisenaire’a, prowadzące do spo
strzeżeń typu: 3 +  2 =  5, 5 — 3 =  2, 5 — 2 =  3. Skomentowała to, pisząc:

6Jednakże nawet przy ograniczeniu się do algebr równościowo definiowalnych mogą poja
wić się wątpliwości. Na przykład okazuje się, paradoksalnie, że przy pewnych, bardzo formal
nych ujęciach definicji algebraiczności każda przestrzeń zwarta Hausdorffa (w szczególności 
każdy zbiór domknięty i ograniczony w Rn) staje się algebrą z nieprzeliczalną liczbą działań 
(Semadeni i Wiweger, 1978, s. 230).
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Już na wstępie więc organizuje się czynności dziecka z punktu widzenia 
całej struktury arytmetyki liczb naturalnych; pojęcie liczby formuje się 
od początku w ścisłym związku z działaniami arytmetycznymi; a więc nie 
najpierw liczba, a potem działania, ale z systemu działań algebraicznych, 
z ich własności wyłania się pojęcie liczby (Krygowska, 1977, s. 98).

Pomińmy kwestię, czy rzeczywiście u 7-latka układającego klocki pojęcie liczby 
wyłania się z systemu działań algebraicznych i z ich własności (nb. trafniejsza 
byłaby nazwa aspekt arytmetyczny, słowo „algebraiczny” u Krygowskiej zwią
zane było z ówczesną wiarą, że klocki Cuisenaire’a — z uwagi na używanie liter 
jako skrótów nazw kolorów — stanowią wprowadzenie do algebry). Niewąt
pliwie jednak liczba 6 oprócz aspektów strukturalnych typu przedstawionego 
w (2), ma jeszcze inne, odnoszące się do związków liczby 6 z większymi, np. 
6 =  10 -  4.

Aspekty takie jak w (2), odzwierciedlające budowę wewnętrzną liczby 6, 
nazwiemy jej aspektami strukturalnymi wewnętrznymi, a aspekty odnoszące się 
do struktury całego półpierścienia liczb naturalnych, wychodzące poza liczbę 6, 
nazwiemy jej aspektami strukturalnymi zewnętrznymi.

Zwróćmy tu uwagę na to, że aspekty strukturalne też kształtują się w wy
niku aktywności dziecka. Odróżniamy je jednak od aspektów znaczeniowych 
ze względu na ich wyraźny związek ze strukturą matematyczną rozważanego 
obiektu (por. uwagę w 2.2).

Podobnie można mówić o aspektach strukturalnych wewnętrznych ostrosłu
pa, podanych w 2.2. Za aspekty strukturalne zewnętrzne ostrosłupa można by 
uznać jakieś istotne jego związki z zewnętrznymi obiektami geometrycznymi.

3. A spekt rozcięciow y figur geom etrycznych. Omówimy pewien spe
cjalny aspekt znaczeniowy prostych figur geometrycznych, wykorzystując do 
tego przykład, który podał Papy (1971). Chodziło o rozcinanie kwadratu na 
cztery ćwiartki.

Papy opisał przykład lekcji, na której 9-letni uczniowie mieli
uarysować kwadrat, a następnie podzielić go liniami na c z t e r y ________
równe części. Nauczyciel oczekiwał rysunku takiego, jak pokaza-
ny obok. Cała klasa zabrała się do rysowania, tylko jeden Izaak, ------ ------
najlepszy w klasie, nic nie robił; siedział zamyślony. Zapytany przez zdziwio- 
nego nauczyciela, odpowiedział, rzucając okiem na rysunki kolegów: „Pan do
brze wie, że oni nie mają poprawnej odpowiedzi” . Nauczyciel, jeszcze bardziej
zdumiony, poprosił go do tablicy. Chłopiec narysował taki sam ------ ------
układ linii, jaki mieli koledzy, następnie dorysował punkt na jed- 
uej z linii podziału i wyjaśnił: „Jeśli przy podziale ten punkt
idzie do małego kwadratu po lewej, to ten mały kwadrat ma j e - ________
den punkt więcej i nie będzie to podział na równe części” .



Nauczyciel wpadł w panikę i autorytatywnie, podnosząc głos, stwierdził, 
że punkty na tych liniach nie mają znaczenia. Chłopiec się wycofał, nieprzeko- 
nany7, a nauczyciel wziął kartkę, zgiął ją na cztery części, następnie rozłożył 
ją, rozciął wzdłuż linii zgięcia i skomentował to, mówiąc, że nie pytamy się, 
po której stronie znajdą się punkty leżące na linii cięcia.

Papy skomentował reakcję nauczyciela jako niewłaściwą, określając ją z de
magogiczną ostrością jako pedagogical crime. Argumentował, że takie nieścis
łości na lekcji z 9-latkami mają szkodliwy wpływ i pogłębią trudności tych sa
mych uczniów, gdy kiedyś będą uczyć się rachunku różniczkowego i topologii. 
Podał przykład lekcji, na której 19-letni Samuel, bardzo zdolny, był przeko
nany, że jak weźmiemy kwadrat domknięty i usuniemy jego brzeg, to figura, 
którą otrzymamy, też będzie miała brzeg, bowiem te punkty kwadratu, które 
są tuż obok usuniętych, staną się brzegowymi.

Czy rzeczywiście taki dalekosiężny, po 10 latach, wpływ istnieje, można 
wątpić. Dzieci 9-letnie myślą konkretnie i znikome są szanse, że dałoby się im 
wytłumaczyć w języku mnogościowym, co się dzieje z punktami brzegowymi 
przy podziale kwadratu. Błąd popełniony przez Samuela („punkty, które są 
tu ż o b o k  usuniętych” ) może być równie dobrze popełniony przez osobę ro
zumującą tak jak Izaak. Ponadto w ciągu takich 10 lat dziesiątki, a może 
setki innych wydarzeń i rozwiązywanych zadań mają wpływ na obraz poję
cia (w sensie Talia i Vinnera, 1981) brzegu i wnętrza figury, jaki utworzy się 
w umyśle ucznia.

Ważniejsze jednakże w tej chwili jest to, że z opisanej przez Papy’ego cieka
wej sytuacji dydaktycznej można wyciągnąć zupełnie inny wniosek: rozcinanie 
kwadratu na cztery przystające kwadraty jest ideą głęboką, której nie da się 
adekwatnie przedstawić w postaci rozkładu zbioru punktów kwadratu na cztkry 
podzbiory przystające i rozłączne.

Opisana tu własność figur płaskich, takich jak kwadrat, to pewien aspekt 
znaczeniowy, który można nazwać, nieco niezręcznie, aspektem ro z c in a n io u ry m .  

Aspekt ten ujawnia się wyraźnie w najprzeróżniejszych sytuacjach geometrii 
szkolnej, np. przy obliczaniu pola równoległoboku.

Analogiczny aspekt mają bryły, które można rozcinać na mniejsze bryły. Tu 
też punkty brzegowe sprawiałyby kłopoty, gdyby sztywno trzymać się mnogoś
ciowego modelu geometrii i próbować zachować schemat myślowy, przy którym 
rozcinanie figury ma odpowiadać rozkładowi zbioru na podzbiory rozłączne.

7Podziwiając wnikliwość Izaaka, warto zwrócić uwagę, że jego rozumowanie miało istotną 
lukę. W  rzeczywistości można by przyjąć, że każdy punkt na linii rozcinającej kwadrat za
liczamy do tego małego kwadratu, który leży w stronę p od tego punktu. Chłopiec miał 
rację, że kwadratu nie da się tak podzielić, ale argument powinien dotyczyć środka kwadratu, 
który może należeć tylko do jednej z czterech ćwiartek.
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Widać tu wyraźnie, że mnogościowy język szkolnej geometrii ma istotne 
o gran icz en ia ,  bowiem nie da się w tym języku w pełni wyjaśnić trudność 
ujawnioną na owej lekcji. Co więcej, można podać rygorystyczną interpretację, 
przy której owa krytykowana wypowiedź nauczyciela staje się merytorycznie w 
pełni poprawna, jeśli odpowiednio z m ie n im y  model matematyczny8. Przy 
każdym jednak takim modelu pojawiają się jakieś kłopoty, toteż takie niety
powe matematyzacje można uznać za zbyt wydumane i zbyt trudne do prak
tycznego prezentowania ich na studiach matematycznych. Celem tej uwagi jest 
jednak zwrócenie uwagi na następujące stwierdzenia.

• Ujmowanie figur geometrycznych jako zbiorów punktów i elementarnych 
działań na zbiorach nie jest w pełni adekwatnym opisem elementarnej geo
metrii, skoro nie da się w tym modelu przedstawić tak banalnej operacji my
ślowej, jak rozcinanie kwadratu na cztery ćwiartki.
• Rozcinanie kwadratu na ćwiartki jest przykładem idei głębokiej, której 

w praktyce używa się jedynie na poziomie intuicyjnym. Gdyby zaszła potrzeba 
podania modelu formalnego, można by sformułować rozmaite propozycje ma- 
tematyzacji rozcinania. Formalizacja taka nie ma jednak większego znaczenia, 
dopóki nie pojawią się subtelniejsze rozumowania, w których zwykła intuicja 
zawodzi.

Papy był skrajnym formalistą w kwestiach dydaktycznych. Uważał, że 
jedynym poprawnym ujęciem figur geometrycznych są zbiory punktów. Jed
nakże przykład przez niego opublikowany, jeśli zinterpretować go w nieco bar
dziej wyrafinowany sposób, obraca się przeciwko głoszonym przezeń poglądom, 
ujawnia bowiem dobitnie pewne nieusuwalne słabości mnogościowego ujęcia 
geometrii szkolnej.

Podsum owanie. Wyodrębnienie aspektów znaczeniowych pozwala na bar- 
dziej systematyczną analizę zagadnienia wpływu szeroko rozumianego znacze- 
nia pojęć matematycznych na prowadzone rozumowania.

Natomiast wyodrębnienie aspektów strukturalnych, które można uznać za 
intuicyjny wstęp do formalnie ujmowanych struktur, pozwala zarazem na lep

8Na przykład, zamiast rodziny wszystkich podzbiorów kwadratu z działaniami U, D i \ 
'nożna rozpatrzyć ilorazową algebrę Boole’a powstałą z algebry wszystkich podzbiorów bo
bowskich kwadratu przez utożsamienie zbiorów różniących się o zbiór miary płaskiej zero; 
w tym modelu rozcinanie prostokąta na pół staje się precyzyjnie zdefiniowanym działaniem.

Powyższa operacja rozcinania figur może być oczywiście matematyzowana na wiele innych 
sPosobów, np. przez odpowiednią modyfikację określenia abstrakcyjnej operacji odpowiadają- 
Cej rozcinaniu figur: zastąpienie (jak w teorii miary) zwykłego warunku rozłączności zbiorów 
Przez słabszy warunek, że w n ę tr z a  figur są rozłączne. Można też rozpatrywać dołączanie 
brzegu do każdego z prostokątów podziału przez zastosowanie odpowiednich działań mno
gościowych oraz pojęć topologicznych: wnętrza i domknięcia.
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sze zbadanie granic stosowalności koncepcji aspektów znaczeniowych.
Te ostatnie wykorzystane są w pracy (Semadeni, 2004a) do rozważenia 

bardziej specjalnej kwestii, a mianowicie do analizy dwóch ważnych aspek
tów pewnych pojęć matematycznych, którymi są: stan i działanie na stanach. 
Okazuje się, że aspekty te można wykryć w wielu ważnych sytuacjach, analizu
jąc —  z rozmaitych punktów widzenia — te matematyzacje, które odgrywają 
istotną rolę w kształtowaniu się danego pojęcia.

Po okresie dominacji formalistycznego interpretowania matematyki coraz 
częściej dydaktycy odwołują się do rozmaitych aspektów podstawowych pojęć. 
Aspekty te uważa się za coś naukowo istotnego (choć trudnego do jednoznacz
nego określenia), coś, co pozwala lepiej objaśnić te pojęcia. Jeśli trend ten 
się nasili, pojęcie aspektu znaczeniowego może nabrać cech kategorii myśli, 
przynajmniej w zakresie szeroko rozumianej matematyki.

Problemy rozważanego tu typu można określić jako część „znaczeniowej 
epistemologii matematyki” , która przy pytaniach typu: „Jakimi rodzajami 
obiektów zajmuje się matematyka” (por. Vergnaud et al., 1990) uwzględnia 
— jako jeden z podstawowych elementów analizy — kwestie szeroko rozumia
nego z n a c z e n i a 9 przypisywanego pojęciom matematycznym.
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Meaning-based aspects and structural aspects 
of mathematical concepts

S u m m a r y

The paper is an attempt to formulate a general description of what is meant 
by an aspect of a mathematical concept. Typical examples include: aspects of 
the concept of a natural number identified by various authors (cardinal aspect, 
etc.), aspects of probability, aspects of the derivative (of a function of a real 
variable), aspects of an ordered pair, aspects of a triangle (depending on what



features are dominant: surface, boundary, or vertices), analogous aspects of 
a pyramid, syntactical and semantical aspects of algebraic expressions and 
equations, aspects of double arrays.

It is shown that aspects of a concept considered in the context of mathema
tics education can be divided into two major types: meaning-based aspects and 
structural aspects. The former are charactized as: important, general, including 
many situations, related to motivations and interpretations which accompa
nied the formation of the concept (both in phylogeny and in ontogeny) and to 
its applications.

Structural aspects, which refer to some relevant mathematical structures, 
are further divided into internal (e.g., the structure of the number 4 as 1 + 
1 -f 1 +  1 or the combinatorial structure of vertices, edges, faces of a pyramid) 
and external (referring to structures outside the given object).

Examples taken from two didactic situations described by Papy are also 
discussed. They concern a special aspect of elementary geometric figures, na
mely the possibility of dividing them into pieces. However, the conclusion 
drawn from these examples differs markedly from that of Papy: it shows epi
stemological limitations of the set-theoretical approach to school geometry.
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