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Stany i działania na stanach jako 
aspekty znaczeniowe pojęć matematycznych

W stęp. Celem tej pracy1 jest przeanalizowanie, na odpowiednich przykła
dach, dwóch ważnych pojęć, jakimi są: stan (a także zbiór stanów) pewnego 
systemu oraz działanie na stanach, zwane też operatorem lub operacją. Poka
żemy zarówno przypadki, w których jasno odróżnia się stany od działań, jak 
i przypadki, w których granice te są zatarte i możliwe są różne interpretacje.

Jeśli pojęcia matematyczne traktuje się f o r m a l i s t y c z n ie ,  jako ele
menty pewnej teorii aksj ornaty cznej, w której n ie b ie r z e  się pod uwagę 
kwestii związanych ze z n a c z e n i e m  pojęć, to odróżnianie stanów od działań 
staje się bezprzedmiotowe (chyba, że poda się definicje tych pojęć, jak np. 
w (*) poniżej).

Jeśli jednak chcemy rozpatrywać znaczenie pojęć, aby wzbogacić nasze ro
zumienie sensu przypisywanego poszczególnym elementom rozumowania ma
tematycznego i aby lepiej pojąć genezę poszczególnych pojęć, to odróżnianie 
stanów od działań bywa bardzo pomocne. Nie znaczy to bynajmniej, że roz
różnień takich należy dokonywać zawsze, niezależnie od sytuacji; ma to sens 
jedynie tam, gdzie wyjaśnia się w ten sposób coś istotnego.

Szczególnie ważne są sytuacje, w których dla celów d y d a k t y c z n y c h  lub 
dla uproszczenia teorii deklaruje się identyfikowanie stanów z pewnymi dzia
łaniami. Na przykład, w pewnych rozważaniach punkty na płaszczyźnie lub 
w przestrzeni (mające charakter s t a t y c z n y )  identyfikuje się z odpowiada
jącymi im wektorami (reprezentującymi, w innych sytuacjach, d y n a m i c z n e  
przesunięcia); dokładniej kwestię tę omówimy w przykładzie 12.

Również liczby takie jak 6 lub —6 traktuje się nieraz dynamicznie (opera- 
torowo), jakby liczby te były tym samym co działania „+ 6” czy „ - 6 ” . Bywa
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jednak też, że w ramach innej koncepcji czyni się coś odwrotnego: oświad
cza się explicite (lub przyjmuje się bez wyraźnej deklaracji), że od danego 
momentu działania takie jak „+ 6” czy „ —6” utożsamiać się będzie z licz
bami (6 bądź —6), a więc uważać się będzie je za obiekty statyczne. Działania 
„+ 6 ” czy „ —6” są funkcjami. W kontekście nauczania początkowego funk
cja „dodać 6” określona jest na całym zbiorze liczb naturalnych, a funkcja 
„odjąć 6” jedynie na zbiorze {n : n >  6}.

Z takimi identyfikacjami wiążą się rozmaite trudności, które będziemy 
analizować w kontekście odpowiednio dobranych przykładów. Niepowodzenia 
związane w nieuzasadnionym identyfikowaniem stanów i działań miały często 
swe źródło w tym, że intuicje związane ze stanami nie są tożsame z intuicjami 
związanymi z dynamicznie interpretowanymi działaniami arytmetycznymi.

Pokażemy, że w pewnych sytuacjach stan i odpowiadające mu działanie to 
dwa wyraźnie odróżnialne pojęcia, a w innych — to jedynie dwa różne aspekty 
j e d n e g o  pojęcia. Termin „aspekt” stosowany jest przez dydaktyków na ogół 
w sensie intuicyjnym; tutaj opieramy się na interpretacji aspektu znaczenio
wego podanej w (Semadeni, 2004).

Zagadnienia te wiążą się z ogólnym problemami utożsamiania i red u k cjo 

nizmu w matematyce, omawianymi w (Semadeni, 2002b). Zastanawiając się 
nad zestawionymi w tej pracy przykładami, należy mieć na uwadze to, że słowa 
„można utożsamić” zawsze należy rozumieć jako „można utożsamić w pew
nych sytuacjach” lub „w pewnym systemie” .

W części 7 pokażemy związek rozważanych tu pojęć stanu i działania z ma
tematyczną teorią automatów, która też ma rozmaite odniesienia dydaktyczne. 1

1. Stany i działania. Pojęcia te objaśnimy na przykładach. Zacziiiemy 
od matematyzowania sytuacji, w których termin „stan” — rozumiany tak jak 
w teorii automatów — ma znaczenie bliskie potocznemu. Następnie w takim 
języku omówimy pewne podstawowe pojęcia matematyczne, interpretując je 
ponadto w kontekście dydaktycznym.

P rzykład  1. Rozpatrzmy te lefon kom órkowy. Dla uproszczenia załóż
my, że rozpatrywana komórka nie wyświetla obrazków i że w czasie naszej 
analizy nie są prowadzone z niej żadne rozmowy, nie są też wysyłane ani od
bierane żadne wiadomości. Komórka taka może znajdować się w n różnych 
stanach si , . . .  sn, które na ogół są jednoznacznie sygnalizowane przez to, co 
w danym momencie jest wyświetlone na ekranie. Mamy też do dyspozycji 
m przycisków a i , . . .  ,am. Efektem działania przycisku jest zmiana stanu ko
mórki (np. ze stanu podstawowego po odpowiednim naciśnięciu wchodzi się 
do książki telefonicznej komórki); również każde napisanie litery lub cyfry t° 
zmiana stanu. Wynik działania przycisku aj zależy od tego, w którym ze sta-
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nów Sk znajduje się aparat. Po naciśnięciu aj aparat przechodzi ze stanu Sk do 
stanu Si, który jest wyznaczony jednoznacznie przez parę możemy go
oznaczyć symbolem np. Si — (p(aj,Sk). W takim wypadku mówimy o działaniu 
zbioru A =  {ax, . . .  am} na zbiór S =  { s i , . . .  sn}.

Ogólniej, przypuśćmy, że A i S są dowolnymi zbiorami. Przez działanie 
zbioru A na zbiór S rozumiemy dowolną funkcję <p : A x  S —> 5, która każ
dej parze (a,s) przyporządkowuje jednoznacznie określony element </?(a, s) 
zbioru S. Nieraz zamiast powyższej notacji funkcyjnej stosuje się zapis taki 
jak przy mnożeniu: symbol ajSk oznacza obraz elementu Sk przy działaniu 
nań elementu aj.

Elementy zbioru S nazywamy stanami, a elementy zbioru A — działaniami 
lub operatorami.

W wielu ważnych przykładach A jest grupą. Wówczas zakłada się dodat
kowo, że

(*) ls  =  5 oraz b{as) =  (ba)s dla a 6 A, b E A, s E ć>,

gdzie ba oznacza działanie grupowe, a 1 oznacza element neutralny grupy; gdy 
te warunki są spełnione, mówimy o działaniu grupy A na zbiór S (ang. action 
of group A). Można to ująć inaczej: każdemu a € A przyporządkowuje się prze
kształcenie ipa : S —► S określone jako V'a( )̂ =  as =  g>(a, s); wówczas rpi jest 
tożsamością na S oraz 'ipb ° ^a — ipba- Tak więc a ipa jest homomorfizmem 
grupy A w grupę przekształceń S —>S; łatwo przy tym pokazać, że każde 
przekształcenie musi być bijekcją i ipa~i =  (^a)-1 (por. Białynicki-Birula, 
1987, s. 79). Pokrewne pojęcia stanowią punkt wyjścia ogólnej teorii układów 
dynamicznych (Szlenk, 1982).

Natomiast zbiór A  przycisków telefonu komórkowego nie tworzy grupy 
działającej na 5, bowiem stan ai(ajSk) (tzn. efekt kolejnego działania przycis
ków aj, ai na Sk) nie da się na ogół osiągnąć z Sk przez naciśnięcie pojedynczego 
Przycisku ai.

Przykład  2. Rozważmy następujący problem. Przypuśćmy, że w pokoju 
Jest lampa i pojedynczy wyłącznik, na którym napisane jest: 0 (zgaszone)
11 (zapalone). Jaki model matematyczny może opisać to, że wyłącznik zapala 
1 gasi lampy? Nasuwa się naturalna odpowiedź: skoro mamy tu 0 i 1, jako mo
del należy wziąć grupę dwuelementową. Elementami tej grupy powinny być: 
9 i 1, z oczywistymi działaniami:
(**) 0+0 = 0, 0+1 = 1, 1+0 = 1, 1+1 = 0.

Pojawiają się tu jednakże trudności, gdy chcemy z i n t e r p r e t o w a ć  tak 
zdefiniowane działania w kontekście lampy; zwłaszcza nie jest jasne, dlaczego 
LAMPA ZAPALONA +  LAMPA ZAPALONA ma być równe LAMPA ZGASZONA.
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Dokładniejsza analiza tego problemu pokazuje, że taka matematyzacja by
łaby nietrafna. Elementami grupy G, którą chcemy opisać, nie powinny być 
stany, w których może znajdować się lampa: LAMPA ZAPALONA i LAMPA ZGASZONA, 

lecz zmiany stanów: zapalanie i gaszenie.
W praktycznym użyciu są dwa typy wyłączników. Najpierw rozpatrzmy 

taki, który nie ma dwóch wzrokowo rozróżnialnych położeń i który naciska 
się tak samo przy włączaniu i przy wyłączaniu. Każde naciśnięcie zmienia 
stan lampy, a po dwóch naciśnięciach wraca się po poprzedniego stanu. Jeśli 
lampa była zgaszona, to po dwóch naciśnięciach jest znów zgaszona; jeśli była 
zapalona, to po dwóch naciśnięciach jest znów zapalona. Za elementy kon
struowanej tu grupy G przyjmujemy: TOŻSAMOŚĆ (pozostawanie w tym samym 
stanie) i ZMIANA (przejście do drugiego stanu).

Drugi popularny typ wyłącznika to taki, w którym przesuwa się ramię wy
łącznika z położenia 0 do położenia 1 i z powrotem. Mamy więc dwa stany: 
0 i 1 oraz dwa przejścia ze stanu w stan. Można je przedstawić za pomocą 
grafu:

włączam
LAMPA ZGASZONA <_____________  LAMPA ZAPALONA.

wyłączam

Jednakże taka struktura matematyczna byłaby dość uboga i bezużytecz
na, ponadto niezbyt adekwatna w przypadku poprzedniego typu wyłączni
ka. Natomiast odpowiednim modelem — przy obu typach wyłącznika — jest 
grupa G mająca dwa elementy: TOŻSAMOŚĆ i ZMIANA. Przyjmujemy, że ZMIANA 
oznacza zarówno włączanie jak i wyłączanie. Akceptujemy więc przy tym, że 
złożenie ZMIANA i ZMIANA to TOŻSAMOŚĆ. Grupa G jest oczywiście izomorficzna 
z grupą Z 2, której elementami są 0 i 1 z powyższymi działaniami (grupę tę 
będziemy jeszcze omawiać w przykładzie 16). Również zbiór stanów S ma tu 
dwa elementy: LAMPA ZAPALONA i LAMPA ZGASZONA.

W  takich sytuacjach powinno się odróżniać stany od działań na stanach- 
W powyższym przykładzie rozróżnianie to ma charakter semantyczny, wynika 
z różnicy ról, jakie odgrywają G i S w omawianej sytuacji; jest to jednak 
zaciemnione przez fakt, że G i S są równoliczne, a także przez to, że stany 
oznaczane są tymi samymi symbolami 0,1 co elementy grupy Z 2.

W  omawianej sytuacji odróżnienie tu stanów od działań polega na odróż
nieniu: „zapalona” od „zapalam” oraz „zgaszona” od „gaszę” . Ma to swoje 
odbicie w praktycznie stosowanych symbolach. Przy drugim typie wyłącznika 
widujemy cyfry 0 i 1 oznaczające odpowiednie położenia ruchomego elementu. 
Przy pierwszym zaś typie wyłącznika dwa osobne symbole są nieadekwatne, 
toteż praktykuje się łączenie ich w jeden symbol, czasem mało czytelny, jak 
np. O l lub (D, którego wielu ludzi nie kojarzy wcale z cyframi 0 ,1.

172 Zbigniew Semadeni



2. L iczby ujem ne jako stany. Chcąc wybrać jakąś naturalną motywację 
pojęcia liczby ujemnej w nauczaniu szkolnym, musimy rozważyć zalety i wady 
przykładów dwóch podstawowych typów:

(a) długi i punkty karne,
((3) temperatury i poziomy.

Głównym atutem temperatur i poziomów jest to, że dziecko spotyka się z nimi 
w życiu, zwłaszcza z ujemnymi temperaturami, a więc znacznie łatwiej mu 
zaakceptować zapis typu —3. Niestety, przykłady typu (/?) mają istotne ogra
niczenia, które teraz omówimy.

Przykład  3. Wiadomo, że w naszym klimacie przy kształtowaniu po
jęcia liczby ujemnej u uczniów podstawową rolę odgrywa powoływanie się na 
przykład termometru, mrozu i tem peratur ujemnych. Jednakże pojawiają się 
trudności, gdy chcemy w ten sposób objaśnić d z i a ł a n ia  arytmetyczne na 
liczbach całkowitych, bowiem temperatury są stanami (jakiegoś obiektu fizycz
nego), których nie dodaje się; innymi słowy, suma temperatur dwóch obiektów 
nie jest na ogól temperaturą jakiegoś obiektu (np. nie ma sensu dodanie jakiejś 
temperatury w Warszawie do temperatury w Krakowie, ani temperatury dzi
siejszej do jutrzejszej). Zdarzają się wprawdzie sytuacje, gdy oblicza się sumę 
temperatur różnych obiektów (np. przy obliczaniu średniej), ale odgrywa to 
tylko rolę pomocniczą w rachunku.

Brak naturalnego, semantycznego ujęcia sumy temperatur wynika z tego, 
że temperatura zerowa jest czysto umowna (np. temperatura zerowa Celsju
sza jest różna od temperatury zerowej Fahrenheita). Z kolei przesunięcie zera 
na skali oczywiście zmienia wartość sumy. Można by wprawdzie jako zerową 
temperaturę przyjąć zero bezwzględne, ale wtedy (na mocy III zasady termo
dynamiki) nie byłoby w ogóle temperatur ujemnych.

Jak wobec tego pogodzić powyższy wywód z faktem, że często wykonuje 
się obliczenia, w których dodaje się lub odejmuje temperatury? Typowe są 
przecież zadania: (a) „W  Zakopanem temperatura wynosi —3°, a w Krakowie 
jest o 5° wyższa; ile wynosi temperatura we Krakowie?” oraz (b) „Dziś rano na 
osiedlu temperatura wynosiła —3°, a potem wzrosła o 5°; ile teraz wynosi? . 
W obu przypadkach wykonujemy obliczenie —3+5 =  2. Rzecz w tym, że nie 
chodzi tu o działania na stanach, lecz albo o statyczne porównywanie różnicowe 
stanów w (a), tj. o porównywanie, o ile stopni jedna temperatura jest większa 
hądź mniejsza od drugiej, albo o d y n a m ic z n y  wariant (b) takiego porówny
wania, tj. o pytanie, o ile zwiększyła się lub zmniejszyła się dana temperatura.

Z przyczyn natury s e m a n t y c z n o - k u l t u r o w y c h  zwrot typu „tem
peratura wzrosła o - 3 ° ” byłby sztuczny; nie widać ani celowości ani sensu 
takiego sformułowania, skoro w takiej sytuacji mówi się po prostu, że tempe
ratura zmalała o 3°. Dydaktycznie ważną konsekwencją tego faktu jest to, że

Stany i działania na stanach 173



choć temperatury stanowią najbardziej naturalną i silnie ugruntowaną kultu
rowo motywację p o j ę c i a  liczby ujemnej, to niestety najtrudniejsze działania 
typu 7—(—4) nie mają naturalnej interpretacji na temperaturach; możliwe 
jest tylko ilustrowanie działań typów n+m  i n—m , gdzie n jest dowolne, 
ale m >  0. Można więc powiedzieć, że takie +m  i — m są operatorami dzia
łającymi na temperaturach-stanach. Gdy w powyższym zadaniu obliczamy 
—3-1-5, wyrazy —3 i +5 mają różny charakter: —3 jest stanem (temperatu
rą początkową), natomiast +5 jest operatorem przeprowadzającym stan -3  
w stan 2. Odróżnienie dwóch aspektów: stan, operator jest tu dodatkowo za
tarte przez system oznaczeń: symbol —3 oznacza zarówno liczbę (stan) jak 
i działanie „odjąć 3” .

Celem powyższych rozważań nie jest bynajmniej sugerowanie, że takie sub
telności miałoby się wyjaśniać uczniom czy nauczycielom. Właśnie siłą mate
matyki jest to, że można nie zastanawiać się nad semantyczną stroną obliczeń. 
Podwójna rola symboli to zaleta, nie wada; takie właśnie cechy przyczyniają się 
do niezwykłej skuteczności systemu arytmetyki-algebry. Jednakże w kontek
ście rozważań epistemologiczno-dydaktycznych warto sobie uświadomić trud
ności, jakie potencjalnie tkwią w takich przykładach, gdy na nich zamierzamy 
oprzeć kształtowanie pojęć arytmetycznych związanych z liczbami ujemnymi.
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P rzykład  4. Drugą, bardzo ważną motywacją pojęcia liczby ujemnej są 
umowne poziomy: (a) liczba metrów nad poziomem morza (w przypad
ku depresji jest ujemna); (b) liczba schodków powyżej poziomu podłogi na 
parterze w szkole (gdy schodzi się w dól do szatni, przy kolejnych stopniach 
można pisać —1, —2, ...); (c) liczba pięter nad poziomem ulicy. W  ostatnich 
latach można zauważyć symbole ujemnych liczb napisane przy przyciskach 
w windach (często jest to tylko —1, zdarza się też —2 i —3). Jest to przykład 
zmiany kulturowej w społeczeństwie, mającej wpływ na kształtowanie pojęć 
matematycznych.

Na stacji Pole Mokotowskie warszawskiego metra pasażer, wchodząc z pe
ronu do windy, znajduje jedynie dwa przyciski oznaczone —1 i [ —2 ; stwier
dzenie, co należy nacisnąć, aby pojechać w górę, okazuje się niełatwym proble
mem matematycznym (ze względu na specyficzny układ stacji winda nie może 
dojechać do poziomu 0). W  tej sytuacji pasażerowi znacznie łatwiej byłoby
interpretować znaki typu |jj i y j ,  czyli oznaczania nie stanów (poziomów), 
lecz zmian stanu („w  górę” , „w dół” ). Jednakże ogólnie przyjętą konwencją 
jest to, że przyciski w windzie oznaczone są symbolami pięter (a więc stanów); 
nie ma przycisków typu „o 3 w górę”.

Podobnie jak w przypadku temperatur, z uwagi na umowność poziomu 
zerowego, poziomy są stanami, które można porównywać, ale nie można ani



dodawać stanu do stanu, ani ich odejmować; zatem zwroty „o m w górę” i „o m 
w dół” należy interpretować jako operatory działające na takich stanach.

Przykład  5. Świadomość umowności zera jest szczególnie ważna, gdy 
rozpatruje się czas, który (mierzony w ustalonym miejscu) jest ze swej natury 
zawsze p r z y r o s t e m  czasu od jednej chwili do drugiej, zawsze to jest jakieś

to; jeśli przyjmie się to =  0, to można mówić o chwili t. Poszczególne chwile 
czasowe są stanami. W  wyrażeniu t +  At pierwszy składnik t oznacza stan, 
a At odgrywa rolę operatora działającego na t. Ta semantyczna różnica roli 
obu składników może być istotna, gdy analizuje się pewne konkretne sytuacje.

W szczególności ujawnia się to przy wykorzystywaniu przemienności do
dawania t2 T t\. Freudenthal (1973, s. 265) wskazał na przykład następującej 
pary zadań: „Jas ma 7 lat; ile lat miał 3 lata temu?” i „Jas ma 7 lat; ile lat 
temu miał on 3 lata?” . Stwierdził, że dawniejsi dydaktycy wiedzieli, że umie
jętność dokonania przez ucznia jednego z tych odwróceń nie gwarantuje, że 
będzie umiał odwrócić drugie, jednakże w wyniku reform nauczania szkolnego 
nowsza generacja dydaktyków przestała już być świadoma tej trudności. Jej 
źródłem jest różna funkcja semantyczna składników tj i £2 sumy t\ -J- £2-

W algebrze ogólnej akcentuje się, że brak przemienności danego działania ★  
może ujawnić się w postaci istnienia dwóch działań odwrotnych: lewostronne
go i prawostronnego (w zależności od tego, czy chodzi o rozwiązanie równania 
x * a  =  b czy a-kx — b). Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest ist
nienie dwóch działań odwrotnych do potęgowania. Są to: pierwiastkowanie 
i logarytmowanie.

Zadania o Jasiu można więc interpretować następująco: ponieważ w wyra
żeniu t2 +  t\ składniki t\ i t2 mają różne interpretacje semantyczne, więc rów
nania U +  t i = t 2 oraz t\ +  U =  t2 prowadzą do semantycznie różnych działań 
odwrotnych, co tłumaczy fakt, że dla dzieci były to zupełnie różne zadania.

Pośrednią tego przyczyną jest to, że chwila zerowa czasu jest umowna. Inną 
konsekwencją umowności chwili zerowej jest to, że czas może być ujemny. Na 
Akcjach fizyki pojawia się wzór postaci v =  lub v =  |, w którym At bądź 
l może być ujemne.

Podobne, aczkolwiek mniej wyraziste kwestie ujawniają się w przypadku 
osi liczbowej. Statyczne liczby w IR mogą być ujmowane jako pojedyncze stany, 
ehoć w pewnych sytuacjach reprezentują zmianę.

Odległość s na ogół nie jest własnością pojedynczego obiektu (czyli stanu); 
jest to raczej pewien związek odnoszący się do dwóch miejsc, relacja między 
Minii, a w pewnych kontekstach (np. przy przesunięciu) zmiana stanu.

P r z y k ł a d  6. Wiadomo, że wprawdzie mnożenie abstrakcyjnych liczb 
Maturalnych jest przemienne, np. 3- 7 =  7- 3, ale w konkretnych sytuacjach
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„7 razy po 3” może mieć inny sens niż „3 razy po 7” . Można by rzec, że 
w sytuacjach „tyle razy po tyle” mnożenie jest „przemienne syntaktycznie”, 
ale nie jest „przemienne semantycznie” . Fakt ten tłumaczy szczególne znacze
nie szyku prostokątnego (Rożek, 1994), w którym każdy z dwóch czynników 
pełni tę samą funkcję, a rozróżnienie dotyczy jedynie tego, co ma mieć pierw
szeństwo: pion czy poziom.

Mnożenie jako działanie na abstrakcyjnych liczbach ma jedno działanie 
odwrotne. Jednakże w sytuacjach „tyle razy po tyle” możemy powiedzieć, że 
mnożenie ma dwa s e m a n t y c z n i e  rozróżnialne działania odwrotne, z któ
rych jedno nazywa się podziałem (typowy przykład: 12 jabłek należy rozdzielić 
między 3 osoby), a drugie nazywa się mieszczeniem (typowy przykład: 12 ja
błek należy rozdzielić po 3 dla każdej osoby).

Rola czynników n i m w iloczynie n-m  w sytuacji „tyle razy po tyle” nie 
jest symetryczna. Można więc zastanawiać się nad sensownością ewentualnej 
interpretacji czynnika m jako stanu, a czynnika n jako operatora.

3. Stany i dzia łania  w  kontekście perm uta c ji i sym e trii figur.
Dziedziną, w której szczególnie wyraźnie ujawnia się problem stanów i działań, 
są permutacje i ich związki z izometriami wielokątów foremnych.

Przykład  7. Pojęcie perm utac ji psychologicznie wywodzi się z fizycz
nych aktywności zmieniania kolejności przedmiotów przez ich przemieszczanie 
i z refleksji nad tym. Pojęcie to można objaśnić, odwołując się do intuicji zwią
zanych z umieszczaniem np. n rozróżnialnych kulek na n miejscach na wszyst
kie możliwe sposoby. Zgodnie z holenderską koncepcją dwóch składowych pro
cesu matematyzowania: horyzontalnej i wertykalnej (Semadeni, 2003) można 
rozłożyć matematyzowanie permutacji na dwa etapy: (a) przejście od konkret
nych sytuacji do ogólniejszego schematu z bliżej niesprecyzowanymi miejscami 
i bliżej niesprecyzowanym zamienianiem elementów na tych miejscach, (b) wy
bór — z kilku możliwych — jakiegoś formalnego modelu dla tego schematu.

Dwa typy matematyzacji okazały się szczególnie ważne —  oba trafne i oba 
wykorzystywane w praktyce2. W  obu K  oznacza zbiór kulek. Przy pierwszym 
typie wychodzi się od permutacji traktowanych jako bijekcje (tzn. jako przy
porządkowania wzajemnie jednoznaczne) z pewnego wyidealizowanego zbio
ru miejsc przestrzennych na zbiór K . W  następnym kroku numeruje się te 
miejsca, utożsamia się miejsca z ich numerami i traktuje się permutacje jako 
bijekcje 7r : Nn —> K , gdzie Nn =  {1 , . . .  ,n}.  Przy tym ujęciu ir(j) można 
interpretować jako kulkę umieszczoną na miejscu o numerze j ; funkcja 7T każ-

2Oprócz tu opisanych, spotyka się inne poglądowe ujęcia pojęcia permutacji. Mac Lane 
(1986, s. 11-12) pisze o wszystkich możliwych kolejnościach liczenia kulek, pisze też o po
dejściu d yn a m iczn ym , wyrażonym np. jako 1 1—v 3 , 2 1—>• 1 , 3 >—> 2 .
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demu miejscu przyporządkowuje jedną kulkę. Definicję tę przyjmuje się też 
w przypadku dowolnego zbioru skończonego K,  odrywając się od wyjściowych 
motywacji przestrzennych.

Drugą możliwością jest pominięcie kwestii miejsc i traktowanie permuta- 
cji jako bijekcji tt : K  —> K  (jeśli ujmiemy rzecz dynamicznie i nawiążemy do 
poprzedniej interpretacji, w której K  jest zbiorem przestrzennie rozmieszczo
nych kulek, to możemy za Tr{k) uznać tę kulkę, na której miejscu umieszcza 
się kulkę k). W przypadku, gdy K  =  Nn, oba ujęcia oczywiście pokrywają 
się; permutacja jest wtedy po prostu ciągiem (7Ti,... ,7rn), gdzie TXj 6 Nn 
i 7Tj ^  7T/j dla j  yć k (zauważmy, że K  można utożsamić z Nn, gdy kulki są 
ponumerowane od 1 do n).

Każda z tych dwóch formalnych definicji permutacji ma pewne zalety, któ
rych nie ma druga. Przy pierwszym ujęciu permutacje dowolnego zbioru X , 
traktowane jako bijekcje tt : Nn —> X , są szczególnymi przypadkami zarówno 
wariacji z powtórzeniami, tj. dowolnych funkcji n : Nm —> X  (liczebność n 
zbioru X  nie musi być tu równa liczebności m zbioru miejsc), jak i wariacji 
bez powtórzeń, tj. iniekcji ir : Nm —> X , m < n.

Przy drugim ujęciu, w którym permutacje uważa się za bijekcje tt : X  —► X , 
elementy zbioru X  nie są ponumerowane, nie muszą w ogóle być powiązane z 
liczbami naturalnymi3; ponadto, ćo szczególnie ważne, bijekcje X —>X można 
składać, otrzymując grupę permutacji zbioru X  (mającą n! elementów i zwaną 
grupą symetryczną zbioru X ). Grupę wszystkich permutacji zbioru Nn ozna
cza się symbolem Sn. Wracając do przykładu z kulkami, układy kułek możemy 
uważać za stany, na które działa odpowiednia grupa symetryczna (przy pierw
szym drugim ujęciu jest to grupa Sn, a przy drugim — grupa G permutacji 
zbioru kulek).

Jeśli jakąś permutację zbioru X  wyróżnimy jako p o c z ą t k o w ą ,  to dowol
na, konkretna permutacja ma dwa aspekty: statyczny (gdy traktuje się ją jako 
Pewien stan) i dynamiczny (gdy traktuje się ją jako przekształcenie z permu- 
tacji początkowej w daną).

Ogólnie biorąc, permutacja rozumiana jako jedno z wielu możliwych spo
sobów ułożenia kulek na danych miejscach — to stan. Permutacja rozumiana 
jako bijekcja — to działanie na stanach. Tak więc w pojęciu permutacji tkwią 
°ba te aspekty.

Wyróżnić należy też trzeci aspekt: porządkowy. O permutacji zbioru skoń
czonego X  można myśleć jako o pewnym ustawieniu jego elementów w ciąg 
(•*t , • •. , xn), co z kolei można interpretować jako pewną kolejność elementów

Założenie, że zbiór K  jest skończony, nie jest niezbędne; każda bijekcja tt : K  ► K  bywa 
nazywana permutacją (Rasiowa, 1968, s. 45); szczególnie ważne są permutacje zbioru wszys
tkich liczb naturalnych (np. przy zmienianiu kolejności wyrazów szeregu £ a n na Sa.7rn)-
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tego zbioru, a więc jako pewne uporządkowanie zbioru X . Innymi słowy, za
miast myśleć o permutacji jako o pewnej fu n k c j i  (przyporządkowaniu), moż
na myśleć o niej jako o pewnej r e la c j i  u p o r z ą d k o w a n i a  na zbiorze X. 
Aby to lepiej uwypuklić, dla uproszczenia rozpatrzmy przypadek zbioru cztero- 
elementowego X  =  {a, 6, c, d}. Uporządkowanie np. b < c <  a < d wyznacza 
permutację w sposób następujący: elementowi x znajdującemu się na miejscu j  
( j  =  1,2,3,4) w uporządkowaniu a < b < c < d (które przyjmujemy za wyj
ściowe) przyporządkowuje się element znajdujący się na miejscu j  w nowym 
uporządkowaniu (np. przy j= 2  elementowi b przyporządkowuje się c).

W kombinatoryce do takich rozróżnień aspektów permutacji nie przykłada 
się wagi, bowiem na plan pierwszy wysuwa się pytanie o l i c z b ę  wszystkich 
obiektów danego typu i z reguły można zastąpić badany zbiór przez jakiś zbiór 
równoliczny.

Idea głęboka „permutacja zbioru skończonego X ” ma wiele sensownych 
modeli formalnych. W  przypadku rozważanego zbioru czteroelementowego X, 
oprócz dwóch wyżej wymienionych modeli permutacji 7r
(1) bijekcja n : {1,2,3,4} —> X , bijekcja 7r : X  —> X
mamy jeszcze modele formalne związane z aspektem porządkowym permuta
cji. Uporządkowanie np. b < c < a < d można interpretować jako relację < 
reprezentowaną kanonicznie przez zbiór par
(2) { (6,c) ,(6,a) , (6,d) , (c,a) , (c,d) , (a,d)}  c X x X .
Jednakże do uporządkowania b < c <  a < d można też zastosować konstruk
cję Kuratowskiego (1921), opisaną w (Semadeni, 2002c, s. 121). Elementowi 
x € X  przyporządkowuje się rodzinę zbiorów Ix =  {y  : y G X , y < x }. Pro
wadzi to do uogólnienia konstrukcji pary Kuratowskiego (a, b) =  { {a } ,  {a, 6}} 
na analogiczną konstrukcję czwórki uporządkowanej. Można mianowicie owo 
uporządkowanie b < c < a < d identyfikować z czwórką uporządkowaną, zde
finiowaną jako rosnąca rodzina zbiorów

(3) { h J c J a J d }  =  { { 6 } , { 6 , c } , { 6 , c ,a } , {6 , c ,a ,d } }  C 2X .
Każdy z tych czterech modeli formalnych (l)-(3 ) permutacji 7r zbioru 

X  =  {a, 6, c, d} kieruje naszą uwagę w stronę innej teorii i wiąże się z mo
dyfikacją aspektu znaczeniowego permutacji. W  swych rozumowaniach mate
matycy zapewne nieraz przechodzą (czasem w sposób niezbyt uświadomiony) 
od jednego takiego modelu formalnego do innego, w szczególności od pierw
szego do drugiego. Najczęściej jednak nie zastanawiają się, jaki model formal
ny permutacji mieliby wybrać; można uznać, że wykorzystują jej ideę głęboką, 
przyjmując ten akurat aspekt permutacji, który jest odpowiedni w danej sy
tuacji.
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P r z y k ł a d  8. Rozważmy ustalony trójkąt rów noboczny T  i grupę G 
sześciu permutacji wierzchołków tego trójkąta. Każdej z tych 6 permutacji 
jednoznacznie odpowiada przekształcenie izometryczne trójkąta T  na siebie. 
Można przyjąć jedno z możliwych położeń trójkąta za w yj ś c i o w e  (na przy
kład jeden bok nazwiemy podstawą i ustalimy położenie każdego z wierzchoł
ków). Przekształcając izometrycznie T  na siebie, dostajemy 6 położeń tego 
trójkąta. Nieraz celowe bywa u t o ż s a m i e n i e  każdego z 6 położeń trójką
ta T z tą izometrią, która przeprowadza nań położenie wyjściowe.

Naturalne jest traktowanie położeń trójkąta jako stanów, izometrii zaś jako 
działań na stanach. Grupa G permutacji wierzchołków trójkąta T, a także 
izomorficzna z nią grupa izometrii trójkąta T  działają na te stany. Idea głę
boka „położenie trójkąta” jest czymś innym niż idea głęboka „przekształcenie 
izometryczne trójkąta” , inne jest bowiem z n a cz e n ie  tych pojęć. Jednakże 
obie te idee razem tworzą ideę z ł o ż o n ą ,  w której stany i działania na stanach 
są dwoma aspektami znaczeniowymi, dwoma sposobami ujmowania bardzo 
blisko związanych ze sobą pojęć.

P r z y k ł a d  9. Kontynuujemy rozważania z poprzedniego przykładu. Za
miast trójkąta równobocznego można wziąć kwadrat. Wówczas otrzyma się 24 
permutacje 4 wierzchołków, ale tylko 8 z nich odpowiada izometriom kwadratu 
(czterem obrotom: o 0°, 90°, 180° i 270° oraz czterem symetriom osiowym).

Z kolei, rozważając prostokąt, który nie jest kwadratem, otrzymujemy 
tylko 4 izometrie (z 8 rozpatrywanych powyżej odpadną obroty o 90° i o 270° 
oraz symetrie względem przekątnych). Symetrie prostokąta można interpreto
wać zarówno w języku planimetrii jak i w języku stereometrii. Na płaszczyźnie 
mamy (oprócz tożsamości I ): symetrię Od względem osi dłuższej prostokąta, 
symetrię Ok względem osi krótszej i symetrię środkową Op. W przestrzeni te 
same przekształcenia prostokąta można opisać, mówiąc o obrocie Od prosto
kąta o 180° dookoła dłuższej osi, o obrocie Ok o 180° dookoła krótszej osi i 
° obrocie Op prostokąta o 180° dookoła osi prostopadłej do prostokąta. Jest 
oczywiste, że każdy z tych obrotów jest inwolucją, tzn. jego złożenie z samym 
s°bą daje I . Można sprawdzić, że złożenie każdej pary tych obrotów (w dowol- 
nej kolejności) daje trzeci obrót: Od° Ok =  Op, Ok °O p =  Od, Op o Od =  Ok-

Sprawdzenia tego można dokonać w rozmaity sposób: (a) śledząc, na co 
Przechodzą punkty prostokąta przy dwóch takich obrotach; (b) wprowadza
jąc układ współrzędnych tak, aby osie x , y, z pokrywały się z trzema osia
mi obrotu, i wykorzystując łatwe do wyprowadzenia wzory na obrót o 180 
dookoła osi układu współrzędnych, mianowicie punkt (x , y , z ) przechodzi na 
^ -~ y ,~ z ) ,  na ( ~ x , y , - z )  i na ( - x , - y , z )  odpowiednio; (c) zastępując 
izometrie prostokąta przez odpowiadające im permutacje jego wierzchołków 
Ui, A2, A3,A 4); (d) eksperymentując z obracaniem zeszytu. Zeszyt może słu
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żyć jako model prostokąta; wyróżniony jest jeden bok — dół zeszytu, ponadto 
zeszyt ma przód i tył, co ułatwia śledzenie efektów obracania. W praktyce 
nieraz próbujemy takich obrotów, gdy chcemy jednakowo ułożyć plik bankno
tów, a także, obecnie dość często, przy próbach właściwego ułożenia folii na 
rzutniku4. Przy tym ostatnim podejściu szczególnie dobrze widać wszystkie 
cztery stany, w jakich może znajdować się tak obracany zeszyt lub folia.

Formalista uzna sposób (d) jedynie za poglądową ilustrację, której nie wol
no mylić z rygorystycznym dowodem. Jednakże typowe rozumowanie geome
tryczne (nie odwołujące się do przeliczeń algebraicznych, w których wynik 
pojawia się dość mechanicznie) w swej istocie wywodzi się (zgodnie z teorią 
Piageta) z myślowej koordynacji czynności wykonywanych na materialnych 
prostokątach. Co więcej, w pełni kompetentnej osobie wykonanie takich obro
tów zeszytu może w pełni zastąpić dowód, wystarcza bowiem do świadome
go przekonania, że wypisane wyżej związki w omawianej grupie rzeczywiście 
zachodzą; przejście od takich czynności do bardziej formalnego dowodu jest 
zabiegiem rutynowym, którego potrzeby wielu matematyków nie widzi, bo
wiem kwestia jest dostatecznie oczywista.

4. Stany i działania w  kontekście dodawania liczb naturalnych.
Pokażemy teraz, że rozróżnienie stan-operator pomaga w analizie pewnych 
problemów dydaktycznych związanych ze standardowym wprowadzaniem do
dawania liczb naturalnych.

P r z y k ł a d  10. Aspekt kardynalny sumy liczb naturalnych obejmuje 
wszystkie sytuacje, w których n+m  można określić jako liczebność zbioru 
AU  B,  gdzie |A|=n, \B\=m (A, B  rozłączne); innymi słowy —  te wszystkie 
sytuacje, dla których liczba kardynalna \AUB\ stanowi matematyzację, model 
formalny pojęcia sumy.

Z kolei w aspekcie kardynalnym można wyróżnić pewne aspekty bardziej 
specjalne: kardynalny statyczny i kardynalny dynamiczny. Definicja w termi
nach A U B  jest ze swej natury statyczna, bowiem teoria mnogości jest sta
tyczna. Aspekt statyczny dodawania odpowiada przykładom takim jak 5+3 
przy 5 jabłkach i 3 gruszkach w jednym koszyku. Przy tego rodzaju ujęciu

4 Taka czteroelementowa grupa nazywa się grupą czwórkową Kleina; jest ona przemienna, 
ale nie jest izomorficzna z grupą cykliczną Z 4. Łatwo można sprawdzić, że jest ona izomor
ficzna z sumą prostą Z 2 ©  Z 2, którą z kolei można opisać jako grupę opisującą zapalanie 
i gaszenie dwóch lamp (w sposób analogiczny do grupy opisanej w przykładzie 2), jeśli każdą 
z lamp można zapalić i zgasić niezależnie od drugiej.

Grupa czwórkowa pojawiła się w pracach Piageta jako grupa I N R C  przy opisie pewnych 
rozumowań, gdzie I  oznacza tożsamość, N  negację, R  wzajemność (reciprocite), a C  wza
jemną zwrotność ( correlativite) (Inhelder i Piaget, 1970, s. 155; Piaget, 1981, s. 198; Piaget 
i Inhelder, 1999, s. 102).
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działanie dodawania jest symetryczne ze swej natury i w zasadzie problem 
przemienności w ogóle nie powinien się pojawić.

Ściślej mówiąc, w sytuacji statycznej problem przemienności wynika nie 
tyle z samej istoty dodawania, lecz z jego reprezentacji powierzchniowej, ze 
sposobu z a p i s y w a n i a  działań przyjętego w matematyce: ponieważ piszemy 
symbole poziomo od lewej do prawej, z konieczności któryś ze składników musi 
pojawić się pierwszy, a dopiero potem drugi. Również w przypadku wypowiedzi 
słownej następstwo czasowe nieuchronnie wymusza wybranie jakiejś kolejnoś
ci, musimy zdecydować się, czy najpierw podamy liczbę jabłek, czy najpierw 
liczbę gruszek. Nie można przecież wymówić ich równocześnie. Natomiast jeśli 
jabłka i gruszki są wymieszane w koszyku, żaden z tych owoców nie ma natu
ralnego pierwszeństwa przy ich przeliczaniu.

W początkowym okresie uczenia się bliższe dziecku jest ujęcie dynamiczne 
(np. było 5 jabłek, dołożono jeszcze 3 jabłka). Jeśli do 5 dolicza się 3, można 
to interpretować jako przejście od stanu 5 do stanu 8, a „+ 3” jako operator. 
Przy takim ujęciu dodawania symetria znika: rola pierwszego składnika jest 
inna niż drugiego (jeden podaje, jaki jest stan początkowy, a drugi — jaka jest 
zmiana). Przy ujęciu dynamicznym przemienność dodawania można interpre
tować następująco: pomimo niesymetrycznej roli poszczególnych składników, 
wynik dodawania 5+3 jest taki sam, jak wynik dodawania 3+5. Przemienność 
dodawania staje się tu zagadnieniem istotnym, a nie tylko efektem konieczności 
stosowania reprezentacji powierzchniowej.

Wyjaśnianie dzieciom przemienności dodawania oczywiście musi opierać 
się na różnorodnych czynnościach związanych z konkretnymi obiektami, co 
bardziej abstrakcyjnie można przedstawić za pomocą schematu graficznego 
takiego jaknp. • • • • •  o o o  Przy takim ułożeniu przemienność 
sprowadza się do tego, czy liczenie zaczynamy od lewej, czy od prawej.

Przykład 11. Znana jest potrójna rola znaku odejmowania: (a) gdy 
znak ” stoi przy znaku liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, np. —17, to 
znak ten jest częścią zapisu liczby, podobnie jak cyfry 1 i 7; (b) gdy znak ” 
stoi przed wyrażeniem arytmetycznym lub algebraicznym, to zmienia znak 
tego wyrażenia na przeciwny, a więc w szczególności liczbę ujemną na dodatnią 
(odpowiada to funkcji x  i-> —x)\ (c) gdy znak stoi między dwiema liczba
ch  to jest symbolem odejmowania. Freudenthal (1973), we fragmencie zaty
tułowanym „Znaki stanów i działań” pisze:

Dydaktycy zawsze narzekali na podwójną rolę znaków plus i minus jako 
znaków stanów i działań. Notacje takie jak 1, 2, 3,... lub —1, —2, 3,...
były wymyślane po to, aby odróżniać oba znaczenia, podczas gdy inni 
preferowali różnicowanie kolorami. Należy się jednak wystrzegać niedefi- 
nitywnych metod i sposobów zapisu (Freudenthal, 1973, s. 266).



5. Stany i działania w  kontekście wektorów. Analiza wzajemnych 
związków między pojęciami: punkt, wektor, przesunięcie w oczywisty sposób 
prowadzi do kwestii stanów i działań.

P r z y k ł a d  12. Pojęcie w ektora bywa poglądowo objaśniane przez od
wołanie się do strzałki, odcinka zakończonego grotem. Można to formalizować 
w rozmaity sposób. Zazwyczaj wektor umiejscowiony określa się jako parę upo
rządkowaną (P, Q ) punktów P  i Q, a wektor swobodny jako odpowiednią klasę 
równoważności takich par. Nie jest to bynajmniej jedyna możliwość. Intuicję 
wektora umiejscowionego można równie trafnie oddać, mówiąc o odcinku PQ z 
wyróżnionym zwrotem5. Są to jednak raczej różnice kosmetyczne, sposoby kon
struowania modeli formalnych. Wybór między nimi to kwestia prostoty i wy
gody; wychodzenie od pary (P, Q) wydaje się pod tym względem najlepsze.

Trudności pojawiają się, gdy chcemy określić, czym jest wektor swobodny. 
Możliwe są trzy podejścia:
(a) wektory utożsamia się z punktami w układzie współrzędnych;
(b) wektory utożsamia się z przesunięciami (a więc z przekształceniami);
(c) choć każdy wektor wyznacza jednoznacznie zarówno pewien punkt jak 
i pewne przesunięcie, nie identyfikuje się wektorów ani z punktami, ani z prze
sunięciami.

W podejściu (b) punkty odgrywają rolę stanów, a wektory — operatorów 
na stanach. Określenie: „wektor to przesunięcie” ma sporo zalet, m. in. reduku
je liczbę pojęć definiowanych; unika się także przechodzenia do klas abstrakcji. 
Do wad takiego ujęcia należy jednak ryzyko blokowania bardziej zaawanso
wanych zastosowań wektora w mechanice i innych działach fizyki. Problem 
pojawia się już w szkole, gdy mówi się o wektorach prędkości i przyspieszenia, 
które przecież należy wyraźnie odróżniać od przesunięć.

Podejście (a) może być realizowane w ramach dwóch różnych koncepcji- 
W pierwszej pierwotne jest pojęcie punktu; definiuje się (explicite lub impli
cite), że wektor to punkt. Aby określić dodawanie punktów, należy wybrać 
punkt zerowy (zazwyczaj jest to początek układu współrzędnych, choć sam 
układ nie jest niezbędny); wtedy punkty w naturalny sposób stają się wekto
rami (por. Borsuk, 1950; Mac Lane, 1986, s. 109; Semadeni, 2002b, s. 95).

Przy podejściu (a) w drugim możliwym ujęciu, za punkt wyjścia przyj' 
muje się aksjomatyczne określenie przestrzeni liniowej z iloczynem skalarnym; 
w ten sposób wektory są pierwotne, odgrywają rolę punktów i stają się sta
nami. Przedstawiciele szkoły Bourbakiego głosili, że to właśnie jest „królewską

5Można to zdefiniować np. jako parę (P Q , Q ), której elementami są: odcinek P Q  i punkt Q 
(koniec wektora). Można łatwo wymyślać inne modele formalne, np. wychodząc od pary: 
(odcinek P Q ,  oś zawierająca ten odcinek).
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droga do geometrii” w liceum (por. Choquet, 1962, s. 87-89). W szkole średniej 
koncepcja ta poniosła fiasko ze względu na dwie podstawowe jej wady: zanie
dbanie kształtowania intuicji geometrycznych oraz konieczność wcześniejszego 
opanowania odpowiedniego fragmentu algebry liniowej.

P r z y k ł a d  13. Trudności, jakie sprawiają uczniom liczby ujemne, spo
wodowały, że około roku 1970 próbowano wprowadzać je jako jednowymiarowe 
wektory (na osi liczbowej), ujmowane jako operatory na liczbach naturalnych. 
Innymi słowy, miało to być pojęciowe sklejanie stanów z działaniami na sta
nach, czyli funkcjami. Pewne cechy tego ujęcia wyglądały atrakcyjnie, jed
nakże pomimo wysiłków wielu dydaktyków, którzy próbowali dostosować to 
do możliwości dzieci, musiało to skończyć się fiaskiem. Trudne pojęcie (liczby 
ujemnej) usiłowano wyjaśniać z pomocą innego, znacznie trudniejszego, a po
nadto w samej operacji utożsamiania dynamicznego operatora ze statycznym 
punktem tkwią zasadnicze trudności.

Przykład  14. Kąt skierowany p ,  obrót okręgu o kąt <p, liczba zespolona 
 ̂=  r(cos (p +  i sin p), odpowiadający jej punkt na okręgu S1 (przy r = 1) — to 

ściśle powiązane ze sobą pojęcia, grające rolę bądź stanów, bądź operatorów. 
Mamy tu wiele par pojęć, które można identyfikować ze sobą na różne sposoby, 
zależnie od sytuacji.

Natomiast w przestrzeni nie ma takich prostych współzależności. Punkty 
sfery S2 nie odpowiadają obrotom sfery i mają wyraźnie charakter stanów. 
Grupa izometrii sfery działa na sferę w sensie (*) omawianym w części 2.

Przykład  15. Przeanalizujemy teraz pojęcie ułamka jako stanu i jako 
działania. W  czasach reform pod hasłami „Mathematiąue moderne” w Belgii 
1 Francji zaczęto lansować tzw. operatorowe ujęcie ułamków. Konkretne reali
zacje tej koncepcji różniły się istotnie, ale każda prowadziła do istotnego zwięk
szenia się trudności uczniów.

W pierwszym ujęciu ułamek, np. działa na wielkościach (długości, obję
tości itp.), mianowicie daną dowolną wielkość należy podzielić na 4 równe 
części, a następnie pomnożyć przez 3. W tym ujęciu elegancko można inter
pretować mnożenie ułamków (jako składanie funkcji).

Zwolennicy tego podejścia argumentowali też, że owe przejście od danej 
wielkości do | tej wielkości — to istota pojęcia ułamka. Jednakże podobnie 
m°żna by argumentować, że istotą liczby 3 w kontekście wielkości ciągłych 
jest to, że od danej wielkości przechodzi się do „3 razy ta wielkość” , a więc 
liczba 3 też ma aspekt funkcyjny, a przecież nikt nie postuluje, aby liczbę 3 
dziecko poznawało jako operator.

W tej koncepcji najpoważniejsze trudności sprawia fakt, że dzieci mają 
zbyt słabo ugruntowane pojęcie wielkości (a jeszcze słabiej mnożenie i dzielenie
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wielkości przez liczbę naturalną), aby mogło to być podbudową nowego poję
cia. Dodatkową trudność sprawia to, że owa wielkość jest dowolna, zmienna.

Gdy pokonamy tę trudność, pojawi się ułamek | jako punkt na osi liczbo
wej. Ten punkt to stan. Ułamek | staje się więc stanem.

W drugiej z lansowanych ongiś (również w Polsce) wersji ujęcia operato
rowego, ułamek (wprowadzany w nauczaniu początkowym) traktowano jako 
działający nie na wielkościach, lecz na liczbach naturalnych, oczywiście jednak 
nie na wszystkich, lecz tylko na tych, które są podzielne przez mianownik (tak 
więc ułamek | miał działać na liczbach podzielnych przez 4, przyporządkowu
jąc np. liczbie 8 liczbę 6). Tu trudności są znacznie poważniejsze.

Po pierwsze, branie ułamka z liczby naturalnej jest nieugruntowane kultu
rowo: normalnie w codziennym życiu nikt nie mówi o braniu np. | liczby 16.

Po drugie, matematycznie koncepcja ta jest też chybiona. Gdyby chcieć 
dodać np. ułamek | (będący funkcją na zbiorze liczb podzielnych przez 4) do 
ułamka g (będącego funkcją na zbiorze liczb podzielnych przez 6), to trzeba 
by rozpatrywać funkcje na części wspólnej tych zbiorów, tzn. na zbiorze liczb 
podzielnych przez najmniejszą wspólną wielokrotność mianowników. Ułamek 
nie byłby więc nawet funkcją, lecz bardzo trudną pojęciowo klasą równoważ
ności funkcji określonych na różnych zbiorach, przy czym zbiory te tworzą ciąg 
nieskończony o pustej części wspólnej.

Na te kłopoty nakłada się ta sama trudność, co w przypadku liczb ujem
nych: konieczność identyfikacji pojęć, których sens jest zupełnie odmienny. 
Twórcy tego podejścia jako punkt wyjścia s w e g o  rozumowania brali izo
morfizmy między tymi operatorami a stanami. Ponieważ izomorfizmy te są 
niedostępne dzieciom, więc cały proces był dla nich niezrozumiały.

Jednakże największy błąd dydaktyczny popełniany przez twórców tego typu 
„ koncepcji dydaktycznych” polegał na tym, że chcieli oni z pomocą j e d n e j  
eleganckiej konstrukcji wprowadzić ucznia w nowy dział arytmetyki, pomijając 
przy tym olbrzymie bogactwo znaczeniowe rozpatrywanych pojęć i ich różno
rodne aspekty, wynikające ze skomplikowanej sieci wzajemnych zależności.

Przy okazji warto wspomnieć o często spotykanej opinii, że w rozwoju his
torycznym matematyki wprowadzanie nowych typów liczb (ułamków, liczb 
ujemnych) było powodowane „potrzebą wykonalności działania” (dzielenia 
bądź odejmowania). Jest to jednak sąd nadmiernie uproszczony. W rzeczy
wistości była to wyraźna potrzeba pojęciowego usystematyzowania procedur, 
które wcześniej okazały się użyteczne i efektywne w praktycznym stosowaniu-

6. Stany i działania w  kontekście grup. Jak już pokazaliśmy na wcześ
niejszych przykładach, pojęcie grupy w naturalny sposób wiąże się z rozróż
nianiem stanów i działań na stanach. Uzupełnimy to dalszymi przykładami-
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Przykład  16. Wróćmy do grupy Z2. Grupę tę można zdefiniować w roz
maity sposób, z których najczęściej podawanymi określeniami są następujące:

(a) tak jak w przykładzie 2, tj. zgodnie ze standardową definicją ogólnego 
pojęcia grupy, a mianowicie przez podanie zbioru jej elementów {0,1} i jej 
działania określonego wzorami (**);

(b) jako zbiór { 1 , - 1 }  z działaniem mnożenia (uogólnieniem tego jest okre
ślenie Zn jako zbioru pierwiastków zespolonych n-tego stopnia z liczby 1; mno
żenie takich liczb sprowadza się do obrotów o wielokrotność kąta 27r/n);

(c) jako grupę liczb całkowitych z działaniem dodawania modulo 2 (co 
prowadzi do grupy ilorazowej Z /2Z).

Przy ujęciu (b) liczby 1 i —1 można traktować jako stany, a mnożenie 
przez 1 i przez —1 jako operatory. Tak więc w ujęciu tym semantyczna rola 
czynników w iloczynie ab (a,b € Z 2) nie jest symetryczna (choć ab =  ba).

Gdy analizujemy szerokokontekstowe znaczenie pojęcia grupy Z2, powin
niśmy uwzględnić wiele innych, podstawowych przykładów, które przyczy
niają się do kształtowania idei głębokiej tej grupy. W szczególności jeśli ja
kieś przekształcenie T  jest inwolucją (tzn. jest równe swemu przekształce
niu odwrotnemu T _1), to T  wraz przekształceniem tożsamościowym stanowią 
grupę izomorficzną z Z 2. Inwolucjami są m.in. symetrie osiowe (na płaszczyźnie 
i w przestrzeni), symetrie środkowe, inwersja względem okręgu i wiele innych 
przekształceń, zamiany typu „większy *— ► mniejszy” w kontekście klasyfikacji 
zadań na porównywanie różnicowe, a także negacja w logice.

Przykład  17. Jeśli ktoś chce systematycznie opisać możliwości kostki 
Rubika, w sposób naturalny narzuca się konieczność wyróżnienia mechanicz
nie dopuszczalnych stanów kostki oraz wykonywanych na niej operacji (Tra
czyk, 1983; Singmaster, 1983). Jednym z możliwych ujęć jest założenie, że 
obrócenie całej kostki (w celu popatrzenia na nią od innej strony) nie zmienia 
joj stanu. Inne możliwe ujęcie — to założenie, że kostka jako całość zajmuje 
uiezmienne położenie w przestrzeni, a obraca się jedynie jej pojedynczą ścianą; 
uiożna wtedy wyróżnić górę, dół, stronę lewą, stronę prawą, przód i tył kostki. 
Gdy chcemy dokonać pojedynczej elementarnej operacji, należy wybrać jedną 
z sześciu ścian (wyróżnioną przez kolor nieruchomego środkowego kwadratu) 
1 obrócić ją o 90° w prawo lub w lewo. Elementami grupy działającej na stany 
kostki są skończone złożenia takich elementarnych obrotów (przy czym dwa 
t&kie złożenia uważamy za równe, gdy dają w efekcie to samo przekształcenie 
kostki).

Dodajmy, że każda grupa G działa na samą siebie, tzn. każdy element g 
grupy G wyznacza działanie : G —* G, określone wzorem ipg(a) — ga dla 
a € G. Szczególnie wyraźnie widać to w przykładzie 14.
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7. Związek z teorią autom atów . Rozpocznijmy od poglądowego opisu 
jednego z możliwych ujęć pojęcia abstrakcyjnego automatu (tzn. ogólnego 
modelu matematycznego, który opisuje pewną klasę automatów stosowanych 
w praktyce)6.

Zakładamy, że automat może znajdować się w jednym ze stanów si, S2 , • • • 
Zbiór wszystkich możliwych stanów tego automatu będziemy oznaczać sym
bolem 5 (teoretycznie może to być zbiór nieskończony). Zakładamy dalej, że 
automat ma wejście, do którego nadchodzą pojedyncze sygnały; należą one 
do pewnego zbioru X  składającego się z wszystkich możliwych sygnałów wejś
ciowych. Zakładamy wreszcie, że automat ma też wyjście, z którego wysyłane 
są sygnały, należące do pewnego zbioru Y  wszystkich możliwych sygnałów 
wyjściowych. Można sobie wyobrazić, że taki automat steruje np. wytwarza
niem pewnych produktów w fabryce; docierają doń pewne sygnały (symbole) 
xi, X2 , • •. i wysyłane są pewne sygnały (symbole) 2/i, 2/2, • • - Zakładamy, że 
jeżeli automat jest w stanie s i przychodzi sygnał x , to wynikiem tego są dwa 
zjawiska: automat wysyła sygnał y i następnie przechodzi w stan s'. Zarówno 
s' jak i y są wyznaczone jednoznacznie przez x i s, można więc przyjąć, że 
s' =  ó(x,s)  i y =  \(x, s), gdzie

5 : X  x S S i X  x S - + Y

są pewnymi funkcjami (5 to funkcja przejścia do następnego stanu, a A to 
funkcja wyjścia). Taki układ (5, X , Y, ć, A) zwany jest automatem M e a ly ’ego 
(Majewski i Albicki, 1980, s. 71 i s. 89; Semadeni i Wiweger, 1978, s. 57 i 156).

Przykład 18. Rozważmy kalkulator kieszonkowy jako przykład auto
matu w powyższym sensie (dla uproszczenia załóżmy, że nie jest on progra
mowalny). Stany są wyznaczone przez pewne układy ładunków elektrycznych 
(do których użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu). Za sygnały wejściowe 
uważamy naciśnięcia odpowiednich klawiszy; również naciśnięcie kolorowego 
klawisza „2nd” i jemu podobnych uważamy za sygnały wejściowe, bowiem 
(w przeciwieństwie do „Shift” , „Alt” , „Ctrl” na klawiaturze komputera) nie 
trzyma się ich przy naciskaniu następnego klawisza. Sygnały wyjściowe poja
wiają się na ekranie kalkulatora.

Przykład 19. Automat sprzedający bilety parkingowe ma na wejściu 
przyciski, które określają parametry usługi, oraz ma otwór na wrzucane mone
ty, które są rozpoznawane przez automat. Każde naciśnięcie przycisku i każda 
wrzucona moneta —  to sygnały wejściowe. Na wyjściu jest drukowany bilet-

6 Warto w tym kontekście powiedzieć o pionierskiej pracy (Cohors-Fresenborg, 1976), któ
rej celem było kształtowanie u dzieci abstrakcyjnego pojęcia automatu za pomocą cieka
wie pomyślanych czynności, z wykorzystaniem sztucznych, wykonanych z drzewa modułów- 
Zadaniem dzieci było układanie abstrakcyjnych automatów o podanych własnościach.
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Przykład 20. Automat, w którym zbiór S jest jednoelementowy, to po 
prostu urządzenie, które przetwarza sygnały wejściowe x na sygnały wyjściowe 
A(:r) bez zmieniania stanów (5 jest więc funkcją stałą). Odpowiada to znanemu 
schematowi dydaktycznemu wejście-wyjście używanemu przy kształtowaniu 
pojęcia funkcji, pojawiającemu się w wielu podręcznikach i opracowaniach 
dydaktycznych („maszynka”, do której „wchodzi” argument funkcji, np. funk
cji n n+4, a „wychodzi” jej wartość).

W teorii automatów rozważa się też układy (S, X , 6), gdzie 6 : S x X  —* 5, 
nie mające wyjścia, zwane półautomatami (lub automatami Miedwiediewa) . 
Przy odpowiedniej interpretacji można je uważać za specjalne przypadki auto
matów Mealy’ego.

Przykład 21. Dziecinna gra karciana „wojna” polega na tym, że talię 
kartę rozdaje się między dwoje dzieci. Kładą one równocześnie po jednej karcie 
ze swoich kupek i porównują je. Dziecko, które ma starszą kartę, bierze obie. 
Gdy jednak zdarzą się dwie karty jednakowej wartości, np. dwie siódemki, 
zaczyna się „wojna” . Każde dziecko kładzie wtedy jedną kartę zakrytą (nie 
widać jej wartości) i na nią kładzie jedną kartę odkrytą; karty na wierzchu 
porównuje się: kto ma większą, zabiera wszystkie 6 kart (łącznie z kartami 
zakrytymi). Czasami w ramach „wojny” ponownie pojawiają się dwie karty 
jednakowej wartości; postępuje się wtedy jak uprzednio, a emocje rosną, bo 
jest więcej kart do zdobycia. Gra jest atrakcyjna dla dzieci, jednakże nie ma w 
niej żadnej strategii, żadnej możliwości wyboru. Przekładanie kart odbywa się 
w pełni mechanicznie, zgodnie z regułami. Mogłaby to robić maszyna. Tę grę tę 
można interpretować jako półautomat (5, X , S). Wymaga to odpowiedniego 
zdefiniowania stanów; za sygnały na wejściu można uznać kolejne, kładzione 
naprzemiennie karty; formalnie do zbioru X  mogą być zaliczone np. wszystkie 
Pary par ((Gi, karta), (G2, karta)), gdzie Gi i G2 oznaczają graczy, oraz sygnał 
»nie mam już kart” od jednego z graczy, po którym automat przechodzi w stan 
»koniec gry” .

Przykład 22. W  popularnej grze chińczyk można wyróżnić stany i sy
gnały wejściowe. Każdy gracz ma pionki innego koloru. Jeśli przez K  oznaczy
my zbiór kolorów pionków graczy, to za stan można przyjąć parę.

(układ pionków na planszy; k),
gdzie k to kolor pionków tego gracza, który ma teraz rzucać (k € K ). Zbiór X  
sygnałów wejściowych składa się z liczb 1,...,6 (możliwych wyników rzutu 
kostką). Chińczyka nie można interpretować jako automatu czy półautoma
tu, ponieważ gracz, mający już dwa pionki obiegające planszę, może dokonać 
wyboru, który pionek chce posunąć po rzucie kostką, aby zwiększyć swe szanse 
Wygranej. W  grze tej gracz może więc stosować pewną strategię (jednakże,
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teoretycznie biorąc, można by tak uzupełnić przepisy gry w chińczyka, aby 
gra ta stała się w pełni mechaniczna, a przez to mniej ciekawa).

Przykład 23. W  pracy (Puchalska, 1982) analizowane są liczydła plan
szowe. Wyróżnia się tam stany liczydła i dopuszczalne operacje na pionkach. 
Nie są to jednak automaty z tych samych powodów, co przy grze w chińczyka7.

Powyższe dwa przykłady pokazują, że pojęcia: stan i zbiór dopuszczalnych 
działań na stanach obejmują istotnie więcej sytuacji niż pokrewne im pojęcia 
automatu i półautomatu.

8. Poziom y abstrakcji związane z obiektam i i działaniam i. Warto 
tu zwrócić uwagę na pozorny paradoks. Z jednej strony wiadomo, że dziecko 
poznaje na ogół pojęcia arytmetyczne najpierw jako procesy ,  jako ciągi 
czynności do wykonania, a dopiero później, stopniowo, kształtują się związane 
z tym o b i e k t y  arytmetyczne. Zjawisko to (opisywane przez Piageta i in
nych autorów w rozmaitych ramach teoretycznych, m. in. Gray i Tall, 1994; 
por. Semadeni, 2003, s. 122) formułowane bywało w uproszczonej, może na
wet stereotypowej wersji jako „obiekt jest wyższym poziomem myślowym od 
procesu” . Z drugiej strony, w pracy tej wielokrotnie podkreślaliśmy, że pojęcie 
przekształcenia jest istotnie trudniejsze niż pojęcie obiektu, na który działa to 
przekształcenie (również okazuje się bardziej zaawansowane w rozwoju histo
rycznym matematyki, Piaget i Garcia, 1989).

Paradoks jest tylko pozorny. Procesy poprzedzające uformowanie się od
powiedniego obiektu umysłowego u ucznia dotyczącą f i z y c z n y c h  czynności 
dziecka wykonywanych na k o n k r e t a c h  (lub wyobrażonych czynności na 
konkretach). Operatory czy przekształcenia rozważane w tej pracy wykony
wane są nie na konkretach, lecz na owych abstrakcyjnych obiektach, a więc 
odbywają się na kolejnym, wyższym poziomie abstrakcji.

Mamy więc podwójną zależność: podmiot [dziecko] działając ujmuje rze
czywistość w struktury operacyjne (systemy operacji) dzięki swym dzia
łaniom, ale nie jest świadomy własnych struktur poznawczych, mimo że w 
działaniu je stosuje. Natomiast dopiero na wyższym poziomie rozwoju te 
struktury stają się tematem refleksji i wyprzedzają działanie (Szemińska, 
w: Piaget, 1981, s. 206).

Sporo faktów zdaje się świadczyć o tym, że u źródeł niefortunnych ope
ratorowych koncepcji wprowadzania pojęć arytmetycznych na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych leżało p o m i e s z a n i e  (w analizach dy
daktycznych) d w ó c h  p o z i o m ó w :  działania na poziomie konkretów i od

7Stany i operacje wyróżnia się też w kategoryjnie ujmowanych ugrupowaniach Piageta  
(Wittmann, 1973; Puchalska, 1982, s. 172).
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powiadającego mu — po dokonaniu odpowiedniej matematyzacji — działania 
na poziomie pojęć matematycznych (por. Krygowska, 1977, s. 97-98).

Wieloszczeblowa hierarchia pojęć wiedzie od procesu liczenia do pojęcia 
liczby; od doliczania do pojęcia sumy i, ogólniej, od obliczeń w konkretnych 
sytuacjach do pojęcia wyrażenia arytmetycznego; od pojęcia wyrażenia aryt
metycznego do pojęcia funkcji; od pojęcia funkcji do działań na funkcjach; od 
działań na funkcjach do rachunku różniczkowego itd. Można wymienić wiele 
dalszych takich przejść z poziomu na poziom, a także we wspomnianych po
wyżej przejściach wyróżnić wiele podpoziomów.

Podsum owanie. Odróżnianie operatorów od stanów to proces odwrotny 
do ich sklejania w ramach redukcjonizmu. Odróżnianie to jest ważne z wielu 
powodów. Nawet gdy istnieje łatwa formalna identyfikacja operatorów ze sta
nami, analizowanie różnorakich sytuacji, w jakich pojawiają się te pojęcia, 
oraz roli, jaką tam pełnią, umożliwia ich bardziej wszechstronną interpreta
cję, lepsze zrozumienie ich różnorodnych aspektów i pogłębienie rozumienia 
zalet i wad utożsamiania tego typu pojęć. Szczególnie ważne jest uzależnienie 
tego rozróżnienia od k o n te k s tu .  Rozróżnienie, co jest stanem, a co działa
niem ma też wpływ na interpretacje związanych z tym idei głębokich w sensie 
przedstawionym w (Semadeni, 2002a).

Pokazaliśmy, że gdy rozważamy rozmaite podstawowe, istotne dla dydakty
ki pojęcia (takie jak: liczby ujemne, temperatury, poziomy, permutacje, prze
kształcenia figur geometrycznych, działania arytmetyczne, wektory), trafna 
bywa ich interpretacja w terminach: stan, zmiana stanu.

Oczywiście, przy formalnym traktowaniu matematyki takie rozróżnienie 
można by uznać za bezprzedmiotowe. Jednakże odwoływanie się wyłącznie do 
aspektu formalnego nadmiernie zubaża analizę tych sytuacji. Wprawdzie siłą 
matematyki jest to, że jedno i to samo abstrakcyjne pojęcie odpowiada seman
tycznie różnorodnym sytuacjom, ale wymaga to uprzedniej trafnej ich mate
matyzacji. Myślenie w kategoriach stanów i operatorów jest pomocne w wielu 
sytuacjach.

Powyższe przykłady można by uzupełnić dalszymi. W  szczególności warto 
2 tego punktu widzenia analizować typy zadań tekstowych (czego próbkę mie
liśmy w zadaniach Freudenthala o Jasiu w przykładzie 5).

Dodajmy, że pojęć związanych ze stanami automatów i podobnych urzą
dzeń nie należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście analiz dydaktycznych. 
Kształtowanie związanych z tym intuicji ucznia jest cenne same w sobie, wiążą 
się one bowiem z ważnymi schematami myślowymi, których znaczenie wykra
cza poza matematykę.
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Stany i działania na stanach

States and actions on states as meaning-based aspects 
of mathematical concepts

S u m m a r y

Several examples are given to explain the concepts of state and action on 
states: cellular telephone, light switch, temperatures (positive and negative), 
levels (water level, etc.), time (understood as the difference t — to), permu
tations (in general), isometries of a regular polygon and the corresponding 
Permutations of its vertices, static and dynamic aspects of addition of natu- 
ral numbers, vectors and translations, integers (as states and as operators),



oriented angles, the corresponding points of a circle and rotations, fractions 
(as states and as operators), Mealy automata, children’s games.

These examples show that in certain cases actions can be naturally identi
fied with the corresponding states while in other cases they have markedly dif
ferent meanings. They may be regarded as examples of meaning-based aspects 
of certain mathematical concepts.

Didactical implications of various identifications and of the distinguishing 
of states from actions are discussed.
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