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O niektórych trudnościach w uczeniu się pojęcia granicy 

-n a  podstawie studium przypadku

Że nio nie szkodzi, iż początkowe 

czasem prawdy nie są w całey swey czystości 

poięte; bo to poięcie wyrobi się potem ciąg

iem innych prawd i rzeczy rozważaniem: i tak 

próżno byłoby mordować z początku młody umysł 

gruntownem poięciem linii, punktu, lub powierz

chni geometryczney; poymie On potem, że ieden 

wymiar iest granicą, toiest zaczęciem lub za

kończeniem tirugiego, toiest powierzchnia bry

ły, linia powierzchni, a punkt linii; i sam so

bie wypracuie własną uwagą czyste tych rzeczy 

poięcie. Józef Czech, Euklidesa Począt
ków Geometryji Ksiąg Ośmioro, Wilno 1817

I. WSTęp

1. Określanie i badanie przeszkód w uczeniu się i nauczaniu ma
tematyki jest uznawane przez wielu autorów (Krygowska, 1982; 
Glaeser, 1981; Brousseau, 1978) za jedno z najważniejszych za
dań dydaktyki matematyki.

Pojęcie przeszkody do rangi pojęcia podstawowego w dzie
dzinie badań nad procesami uczenia się - nauczania podniósł 
Gaston Bachelard (1975), który zajmował się głównie przeszko
dami w fizyce. Od tej pory wielu autorów próbowało to pojęcie
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określić, uściślić, wyróżnić na gruncie matematyki. Jeszcze da
leko jest do precyzyjnej definicji i, jak na to zwraca uwagę 
Glaeser (1981), przedwcześnie byłoby zamykać takie pojęcia jak 
przeszkoda, trudność, próg, symptom w ramy sztywnych sformuło
wań:

Dopiero w rezultacie wielu prac będziemy mogli dokonać istotnych roz

różnień, użytecznych dla dydaktyki eksperymentalnej. I odrzucimy te, 

które pociągające z pozoru, mogą stanowić "wiedzę niewłaściwą", stwa

rzającą przeszkodę postępowi.

Pojęcie przeszkody oparte jest na takim pojmowaniu proce
su uczenia się - nauczania, które ma swoje źródło w piagetow- 
skiej teorii równowagi ([14]); wiedza przechodziłaby z jednego 
stanu równowagi do drugiego poprzez pewien przejściowy stan 
nierównowagi, podczas którego związki brane pod uwagę w po
przednim stanie stawałyby w sprzeczności bądź z nowymi związ
kami, bądź z nowym sposobem ich koordynacji. Ta faza konflik
tów byłaby pokonywana w toku fazy reorganizacji i koordynacji, 
kończącej się nowym stanem równowagi. Jeżeli teorię tę zastoso
wać do wiedzy matematycznej, to dochodzi się do wniosku, że sy
tuacje problemowe, wobec których stawia się uczniów, stanowią 
ważną dźwignię dla rozwoju ich reprezentacji myślowych i ich 
procedur. Przejście do innego przedziału wartości zmiennej do
tyczącej nauczanego pojęcia sprawia, że zastosowanie dawnej, 
"lokalnej" procedury kończy się porażką; zmusza to uczniów do 
wypracowania nowej, być może silniejszej, procedury.

Rola podmiotu w procesie uczenia się jest zatem aktywna i 
twórcza.

Innym aspektem tego procesu jest traktowanie go nie jako 
dokonującego się w jednostce procesu asymilacji wiedzy, lecz 
jako wzajemnego oddziaływania poprzez sprzężenia zwrotne pod
miotu ze środowiskiem (nie można więc izolować procesu uczenia 
się od całego złożonego procesu uczenia się - nauczania, [10] 
s.40). Piaget ([13]) twierdzi, że "społeczeństwo jest, jak każ
da organizacja, pewnym systemem wzajemnych oddziaływań, które
go każda jednostka stanowi mały sektor, jednocześnie biologicz
ny i społeczny. Wobec tego rozwój dziecka odbywa się w toku 
ciągłych wzajemnych oddziaływań z otoczeniem; uproszczeniem by-
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między innymi, przyczyną niejasnej interpretacji pojęcia gra
nicy. Np. Newton przy wyznaczaniu momentu iloczynu zaznaczył 
dość niejasno, że można to uczynić przez zastosowanie metody 
granic, lecz interpretował iloczyn geometrycznie jako pole 
prostokąta. Wskutek tego, nie wiadomo było, czy iloczyn uważać 
za funkcję jednej czy dwóch zmiennych. Wprawdzie czas miał w 
pewnym sensie odgrywać rolę zmiennej niezależnej, ale tylko po 
to, aby wesprzeć wyobrażenie myślowe, a nie dlatego, by sprowa
dzić zagadnienie do takiego, które dałoby się wyrazić za pomo
cą jednej tylko zmiennej niezależnej, jak tego wymaga różnicz
kowanie ([ 4 J ) .

3. Kłopoty ze znalezieniem stosownej symboliki dla procesu 
przechodzenia do granicy.

W tekście rozwiązania Tomka i Jacka z drugiego etapu znajduje
my następujący zapis:

a sin x 
x (s.130)

Ponadto, w tekście wyjaśnienia (s.144), współczynnik kąto
wy stycznej jest oznaczony przez ap : " a = 1 "; współczyn
nik kątowy stycznej "przedstawia się wzorem ap = S1-̂ - ". 
Współczynnik kątowy stycznej jest zatem oznaczony tak samo, 
jak współczynnik kątowy siecznej PO i przedstawia się takim 
samym, jak ona, wzorem. Nigdzie jednak w sposób jawny chłopcy 
nie próbowali podstawiać zero za x , ani też nie twierdzili, 
że wyrażenie to jest nieokreślone dla tej wartości x . Chłop
cy nie zdołali wypracować nowego języka dla tej nowej operacji/ 
jaką jest przechodzenie do granicy (być może nie zdają sobie 
sprawy z faktu, że mają do czynienia z nowym typem operacji): 
dla zapisu faktu, ze — -—  dąży do 1 zastosowali znak
równości. Wybór znaku równości raczej niż jakiegokolwiek inne
go jest, być może, wynikiem tej intuicji, w której wielkość 
zmienna jest przez jakiś czas tylko przybliżeniem, coraz lep
szym przybliżeniem, aż w końcu staje się równa swojej granicy; 
znak równości może tu oznaczać wyidealizowaną "prawie-równość"
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łoby widzieć w tym rozwoju zwykłe odbicie działalności eduka- 
cyjnej rodziców czy nauczycieli. Mamy tu, jak zresztą wszędzie, 
do czynienia z konstruowaniem dialektycznym; dziecko przyswaja 
wiedzę tylko w takiej mierze, w jakiej jest ono czynne i zaan
gażowane w rzeczywiste wzajemne oddziaływania, a nie bierne 
lub czysto odbierające."

Piaget szczególnie podkreślał rolę kooperacji intelektual
nej: Przeciwieństwem tej kooperacji są "wyobrażenia zbiorowe"3 zbiór nie

kontrolowanych opinii3 obowiązkowych wierzeń3 mitów i ideologii3 o których 

można założyć3 że ich powstanie jest związane z samym sposobem ich przeka- 

zywania3 w tym sensie3 że prestiż dorosłych3 którzy je przekazują3 odgrywa 

pewną rolę w  koncepcjach sprowokowanych u młodszych3 którym się je przeka

zuje; produkt przekazania stanowi wówczas formę myślową bardziej symbolicz

ną niż obiektywną. Implikuje to3 jak się wydaje3 w sposób bardziej ogólny3 

że skoro logika zakłada koordynację w wymianie zdań czy oddziaływań3 to 

kooperacja umożliwia właściwą transmisję pojęcia3 podczas gdy nie można te

go powiedzieć o wzajemnych oddziaływaniach niesymetrycznych ze względu na 

prestiż autorytetu jednej ze stron. Rzeczywiście3 na to3 aby jakieś poję

cie zostało przyswojone w  sposób właściwy3 musi ono b y ć  "stworzone na nowo" 

przez jednostkę. Jeżeli tego zabraknie3 to pojęcie będzie tylko opinią3 

utrwaloną przez czynniki pozalogiczne i mającą charakter myśli nieoperacyj- 

nej." {[12])

Dlatego też, źródeł przeszkód poszukuje się nie tylko w 
jednostce, ale i w otaczającym ją środowisku.

Jednak w przeciwieństwie do Piageta, który nie interesował 
się nabywaniem wiedzy szkolnej, w dydaktyce matematyki duży na
cisk kładzie się właśnie na rolę środowiska szkolnego w proce
sie nauczania - uczenia się: dziecko traktowane jest jako u- 
czeń ([10], [19]). Na przykład, Brousseau ujmuje procesy ucze
nia się - nauczania jako regulowane przez wzajemne oddziaływa
nia trzech rodzajów systemów:

(I) uczęń lub grupa uczniów;
(II) system edukacji i środowisko;
(III) wiedza.
Znaczenie podstawowe mają wzajemne oddziaływania między 

uczniem a środowiskiem, przy czym środowisko należy rozumieć 
zarówno w sensie ogólnym: środowisko społeczne, szkolne,...,
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jak też w sensie poszczególnych sytuacji: materiały pomocnicze, 
którymi uczeń manipuluje, stawiane problemy, związki stanowią
ce o prawdziwości twierdzeń, które odkrywa... (tak rozumiane 
środowisko jest specyficzne dla wiedzy, której przyswojenie 
jest celem). Dlatego też procesów tych nie można zrozumieć, 
ani też panować nad nimi bez odniesienia się do wiadomości nau
czyciela i ucznia i bez odwołania się do wiedzy matematycznej 
i o matematyce.

Dużo uwagi pojęciu przeszkody w matematyce poświęcił 
Brousseau w [5] i chociaż jego sformułowań nie można uznać za 
ostateczne i wyczerpujące, to jego refleksje mogą stanowić pew
ne przybliżenie tego pojęcia. Dlatego też streszczę tu główne 
idee jego wywodów.

Zasadniczą tezą jest, że przeszkoda jest ukonstytuowana 
tak, jak teoria matematyczna: zawiera ona swoje "definiaje", 
swoje "twierdzenia", schematy rozumowania, które będą źródłem 
konfliktu w momencie, gdy uczeń zostanie postawiony w nowej 
sytuacji, do której stare schematy nie będą już pasowały (np. 
koncepcja stycznej jako prostej stykającej się z krzywą, lecz 
nie przecinającej jej i wyznaczanej przez kierunek prostopadły 
do promienia będzie przeszkodą dla pojęcia stycznej jako grani
cy zmiennej siecznej).

Przeszkoda powstaje na drodze między wiedzą a przyswoje
niem tej wiedzy przez podmiot nauczania:

wiedza
nauczyciel
przedmiot
nauczania
środowisko

uczeń

Przyswojone pojęcie jest używalne tylko w takim stopniu, 
w jakim jest powiązane z innymi; powiązania te stanowią pod
stawę jego znaczenia i dzięki nim pojęcie funkcjonuje. Ale po
jęcie jest przyswojone tylko o tyle, o ile daje się zastosować 
i rzeczywiście jest stosowane, tzn. o ile jest rozwiązaniem pew
nego problemu. Te problemy, tzn. zbiory ograniczeń, którym po
jęcie odpowiada, stanowią jego sens. Wobec tego, dla każdego po
jęcia, które ma być przyswojone, potrzebne jest jakieś pole, w 
którym można by nim działać.To pole jest rzadko bardzo ogólne i
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ustalone raz na zawsze. Z powodu tego lokalnego zastosowania, 
pojęcie ulega ograniczeniom, redukcjom do przypadków szczegól
nych, deformacjom języka i znaczenia (na przykład, z badań 
Aline Robert [15] wynika, że wielu studentów pierwszego roku 
studiów uniwersyteckich ma tzw. model monotoniczny zbieżności 
ciągów numerycznych, tzn. koncepcję zawierającą następującą 
"pseudodefinicję": ciąg zbieżny to ciąg ograniczony z góry i 
rosnący lub ograniczony z dołu i malejący.)

Jeżeli ta szczególna koncepcja jest natychmiast żywo ata
kowana przez inną, bardziej ekonomiczną, bardziej ogólną lub 
mniej fałszywą, to nie zostaje przyswojona i nie może służyć 
tworzeniu późniejszych koncepcji. Jeżeli natomiast ta koncep
cja "gra" dostatecznie długo (tzn. jeżeli za jej pomocą udaje 
się znajdować prawidłowe rozwiązania napotykanych problemów), 
to rozwija się, nabiera mocy, znaczenia, konstytuuje się. Spra 
wia to, że jej modyfikacja, naprawa, uogólnienie lub odrzuce
nie staje się coraz bardziej utrudnione i koncepcja ta staje 
się dla późniejszego uczenia się przeszkodą.

Uczenie się odbywa się poprzez wypróbowywanie kolejnych 
koncepcji, prowizorycznie i względnie dobrych, które trzeba 
odrzucać, przystosować lub uogólniać. Można więc przyjąć, że 
budowanie pojęć wymaga stałego wzajemnego oddziaływania między 
uczniem a sytuacjami problemowymi, oddziaływania dialektyczne
go, w którym angażowałby swoją poprzednią wiedzę, poprzednie 
koncepcje, poddawał je rewizji, modyfikował, uzupełniał lub 
odrzucał w celu wykształcenia nowych koncepcji. Pojęcie przesz 
kody wydaje się więc fundamentalne w zagadnieniach zdobywania 
wiedzy.

Objawem przeszkody są błędy; ale nie te przypadkowe, prze 
lotne i nieregularne. Są to błędy utrzymujące się i powtarzają 
ce. Ponadto, u tej samej osoby, błędy te są powiązane przez ja 
kieś wspólne źródło, wspólny sposób poznawania, jakąś dawną 
koncepcję charakterystyczną i jeśli nie prawidłową, to skutecz 
ną w pewnym polu działania.

Przeszkody mogą być pochodzenia ontogenetycznego, dydak
tycznego, epistemologieznego. Przeszkody dydaktyczne pochodze
nia o n t o g e n e t y c z n e g o  pojawiają się w związku
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z ograniczeniami (między innymi neurofizjologicznymi) podmiotu 
w pewnym momencie jego rozwoju (można tu powołać się na etapy 
rozwoju, o których istnieniu mówi epistemologia genetyczna). 
Przeszkody pochodzenia d y d a k t y c z n e g o  to te, któ
re wydają się zależeć jedynie od transpozycji dydaktycznej 
(tj. różnicy między przedmiotem nauczania a przedmiotem wiedzy; 
por. "elementaryzacja" [10]). Przeszkody pochodzenia e p i s - 
t e m o l o g i c z n e g o  są tymi przeszkodami, których nie 
można, ani nie powinno się unikać, z powodu ich twórczej roli 
w budowaniu wiedzy. Można je odnaleźć w historii samych pojęć 
([8]). Nie znaczy to jednak, że należy wzmacniać ich efekt lub 
odtwarzać w środowisku szkolnym warunki historyczne, w których 
przeszkody te zostały pokonane (por. [6]).

W metodach badawczych mających na celu określenie przesz
kód wyróżnia się, z grubsza, dwie fazy:
- zebranie materiału złożonego z wypowiedzi pisemnych lub mó
wionych badanych jednostek;
- opracowanie i analiza tego materiału w celu sformułowania 
wniosków na temat istnienia, natury i lokalizacji "progów", 
które trzeba przekroczyć w uczeniu się.

W metodach eksperymentalnych stwarza się specjalne sytua
cje dydaktyczne, które badanym jednostkom ułatwiają wypowiada
nie się. W metodach historycznych i epistemologieznych mate
riał do badań czerpany jest z dokumentów pozostawionych bądź 
przez wielkich matematyków, bądź przez typowych reprezentantów 
poszczególnych okresów rozwoju pojęć (por. [8]).

Wydaje się jednak, że metody te mogą uzupełniać się wza
jemnie. Można np. zastanawiać się, czy to, co niepokoiło kie
dyś matematyków, niepokoi jeszcze dzisiejszych uczniów czy stu
dentów. I na odwrót, odwoływanie się do historii w metodach 
eksperymentalnych może pomóc w zlokalizowaniu trudności, a na
wet zabezpieczyć przed obojętnym czy lekceważącym przechodze
niem obok niektórych, wynikających z wypowiedzi badanych ucz
niów, trudności. Ponadto, jeżeli jakaś z wykrytych trudności 
znajduje swój odpowiednik w historii, to być może jest ona nie
zależna od czasów, stanu cywilizacji i wiedzy, lecz jest specy-
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ficzna dla pojęć i charakterystyczna dla sposobu, w jaki czło
wiek buduje swoją wiedzę.

Badania przedstawione w tym artykule nie pretendują do 
"badań eksperymentalnych mających na celu określenie przeszkód 
w uczeniu się pojęcia granicy". Jest to zaledwie wstęp do ta
kich badań. Trzeba by zbadać znacznie większą liczbę uczniów i 
to w wielu rozmaitych sytuacjach dydaktycznych. Jednak przed
stawione wyniki, poparte faktami z historii rozwoju pojęć ra
chunku różniczkowego i całkowego, dowodzą przynajmniej istnie
nia pewnych trudności w uczeniu się - nauczaniu tych pojęć i 
mogą stanowić jakiś punkt wyjścia dalszych badań.

Źródeł trudności w uczeniu się pojęcia granicy będę szu
kać u uczniów jeszcze przed ich zetknięciem się z nim za poś
rednictwem jawnego i systematycznego nauczania, w ich koncep
cjach pojęć mniej lub bardziej związanych z pojęciem granicy 
oraz w ich intuicjach (o ile istnieją) samego pojęcia granicy. 
Niektóre z tych koncepcji i intuicji mogą zawierać ziarno póź
niejszych przeszkód w prawidłowym zrozumieniu i przyswojeniu 
pojęcia granicy.

Przez "intuicję" rozumiem tu, za Kartezjuszem, "to, co 
zrodziło się w jednej chwili olśnienia i co umysł czysty i u- 
ważny pojmuje jako oczywiste". W podobnym sensie używa tego 
terminu Fischbein ([7]): "Intuicje są to bezpośrednie, global
ne, same przez się zrozumiałe formy wiedzy, których głównymi 
cechami są synkretyczna struktura i oczywistość (tzn. sponta
niczne akceptowanie)". Fischbein pisze, że pomimo iż, według 
Piageta, takie formy wiedzy są niezgodne z operacjami i sche
matami operacyjnymi, które (z definicji) mają strukturę anali
tyczną, to w rzeczywistości, takie oczywiste interpretacje i 
reprezentacje są obecne nie tylko w okresie przedoperacyjnym, 
lecz we wszystkich fazach osobniczego budowania wiedzy. "In
tuicja oznacza to, co naprawdę odczuwamy jako oczywiste w da
nym pojęciu, a nie to, co akceptujemy, gdyż jest wynikiem lo
gicznej i jawnej analizy". Oznacza to, że pomimo nauczania 
pewnego pojęcia, intuicje jego dotyczące mogą pozostać nie-
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zmienione przez wiele lat. Badania Fischbeina wykazały, że tak 
właśnie rzeczy się mają z intuicjami nieskończoności i ciągłości,

W opisanym tu eksperymencie uczniowie zetkną się i będą o- 
perować pewnymi pojęciami, z którymi mieli już do czynienia na 
lekcjach matematyki (np. zmienna, funkcja, nieskończoność, cią
głość, styczna, itd.). Z każdym z tych pojęć uczniowie wiążą 
pewne wyobrażenia myślowe i pewne reguły, schematy, strategie 
operowania nimi? taką, stanowiącą pewną całość, strukturę poz
nawczą będę nazywała koncepcją pojęcia (por."concept image" w 
[18]) . Nie wszystkie elementy koncepcji muszą być uświadomione; 
ponadto, koncepcja może zawierać elementy będące ze sobą w 
sprzeczności. Istnienie tej sprzeczności może pozostawać ukryte 
dla ucznia; ujawnienie jej następuje dopiero w sytuacji, w któ
rej jednocześnie wywołane są oba, będące w sprzeczności, ele
menty koncepcji powodując niepokój czy konflikt myślowy. Można 
przyjąć, że intuicja jest częścią koncepcji. Koncepcja może po
nadto zawierać pewne fakty, własności, schematy, przyjęte jako 
prawdziwe w wyniku logicznej analizy lub zaakceptowane jako o- 
bowiązujące, choć niekoniecznie zgodne z intuicją.

W związku z tym, że badani uczniowie nigdy dotąd nie zet
knęli się w sposób jawny z pojęciem granicy i w czasie ekspery- 
mentu mogą nie uświadomić sobie, że mają do czynienia z odrębnym 
pojęciem, to koncepcje, które budują, są nieskażone schematami/ 
regułami, językiem związanym z pojęciem granicy. Dlatego, w przy' 
padku pojęcia granicy, będę mówiła o intuicjach. Natomiast w przy 
padku pojęć, z którymi już się zetknęli w szkole - o koncep
cjach.

Oczywiście, koncepcji powstałej w umyśle ucznia nie można 
obserwować bezpośrednio. 0 jej istnieniu dowiadujemy się poprzez 
analizę działań, sformułowań i rozwiązań proponowanych przez u- 
czącego się. Na podstawie tej analizy możemy postawić tylko pew' 
ne hipotezy na temat tych intuicji i koncepcji? właściwie powin' 
niśmy wszędzie pisać "hipoteza koncepcji" zamiast "koncepcja". 
Proponuję jednak, dla prostoty, używać słów "koncepcja" i "intir 
icja", pamiętając wszakże przez cały czas, że mowa jedynie o hi' 
potezach.
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2. Opis doświadczenia

Doświadczenie składa sią z dwóch etapów: pierwszy ma na 
celu przygotowanie pojęcia stycznej jako granicy zmiennej 
siecznej, w drugim stawia się uczniów przed problemem znale
zienia równania stycznej do krzywej y = sin x w punkcie 
x = 0 .

Zadanie postawione przed uczniami w drugim etapie jest 
niemożliwe do rozwiązania za pomocą dotychczas poznanych przez 
uczniów metod. Odgadnięcie odpowiedzi w sposób bezpośredni 
jest mało prawdopodobne. Droga do niej wiedzie przez przejście 
graniczne i dlatego, jeżeli uczniowie znajdą odpowiedź, to ich 
rozwiązanie musi mieć związek z pojęciem granicy. Analiza tego 
rozwiązania ma szanse ujawnić intuicje uczniów związane z po
jęciem granicy.

W celu sprowokowania wypowiadania się, w obu etapach bra
ły udział po dwie pary uczniów, przekazujące sobie wzajemnie 
informacje za pomocą wypowiedzi pisemnych, przy czym wypowie
dzi te były ustalane w ramach pary. W czasie dyskusji w parach 
może dochodzić do sytuacji, w której uczniowie, mając sprzecz
ne lub różne poglądy, starają się nawzajem przekonać o swojej 
racji, co pozwala wnioskować o tym, co uczniowie uważają za o- 
czywiste i o ich sposobach rozumowania.

I etap. Dwie pary uczniów, para Nadawców i para Odbiorców. 
Za pomocą bardzo prostego urządzenia zademonstrowałam styczną 
jako granicę zmiennej siecznej, nie mówiąc przy tym ani słowa, 
aby niczego nie sugerować (rys.l).

Szpilka z literką S jest wbita na stałe. Szpilka z li
terką P jest włożona w przecięcie i przesuwana po krzywej 
aż do S . Pozycja przecięcia, gdy P = S , jest następnie od- 
rysowywana linijką. Następnie punkt P zostaje ustawiony po 
drugiej stronie punktu S i manipulacja jest powtórzona. Po
kazuje się, że otrzymana w ten sposób prosta pokrywa się z wy
kreśloną wcześniej.

Styczną do krzywej narysowanej na drugiej planszy rysuje 
jeden z uczniów. Chodzi tu o sprawdzenie, czy wszystkie szcze-
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Tekturka formatu A-4, do której przycze
pia się szpilkami plansze z krzywymi

kawałek taśmy 
samoprzylepnej

kawałki papieru z naryso
wanymi literami S i P

kawałek przeźro
czystego plastiku

przecięcie mające 
obrazować prostą

Plansze dla Nadawców Plansza dla Odbiorców

Demonstracja
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góły demonstracji zostały zauważone i czy jasny jest sens po
szczególnych czynności.

Rysunek na ostatniej planszy przedstawia okrąg. Uczniowie 
są proszeni o opowiedzenie, w jaki sposób na lekcjach matematy
ki konstruują styczną do okręgu, wykreślona zostaje styczna we 
wskazany przez uczniów sposób, a następnie dokonuje się na ok
ręgu takiej samej manipulacji, jak w przypadku innych krzywych. 
Okazuje się, że proste wykreślone obydwoma sposobami pokrywają 
się.

W dalszym ciągu wypowiedzi badanych uczniów i moje pod
czas eksperymentu będą zaznaczane cudzysłowem. Wypowiedzi te 
były nagrywane na magnetofon.

A oto sposób, w jaki zostało sformułowane zadanie dla Na
dawców:

"Ja wam teraz pokażę, co to jest styczna do krzywej w da
nym punkcie. Ja wam to tylko pokażę, nie mówiąc przy tym ani 
słowa i waszym zadaniem będzie napisać waszym kolegom (którzy 
tutaj przyjdą potem), napisać słowami, co to jest styczna do 
krzywej w danym punkcie, w taki sposób, aby oni, na podstawie 
tej waszej informacji potrafili, mając daną krzywą i dany 
punkt na niej, narysować w tym punkcie do tej krzywej styczną.
Z tym, że wam nie wolno używać rysunków, tylko słowa. Macie 
wspólnie napisać jeden komunikat. Macie tu jedną kartkę i je
den ołówek."

Na tydzień przed drugim etapem odbyło się godzinne przygo
towanie. Zawierało ono przypomnienie definicji miary łukowej 
kąta i wzorów na zamianę stopni na radiany; omówiono równanie 
prostej przechodzącej przez początek układu i przecinającej 
krzywą o równaniu y = f (x) w punkcie o danej rzędnej x ,roswojenie z kalkulatorami, które miały być oddane do dyspozy
cji uczniów w drugim etapie.

II etap. Uczestniczą te same dwie pary uczniów co w pier
wszym etapie. Każda para ma rozwiązać zadanie: "Znaleźć równa
nie stycznej do wykresu funkcji y = sin x , x€ R , w punkcie 
x = o ." Obie pary mają do dyspozycji po jednym kalkulatorze 
elektronicznym. Po znalezieniu odpowiedzi pary wymieniają się
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rozwiązaniami, oceniają je, następnie wszyscy spotykają się na 
chwilę wspólnej dyskusji.

Dobór uczniów: Ponieważ w eksperymencie chodziło mi tylko 
o trudności związane z uczeniem się podstawowych pojęć analizy, 
które mogą wynikać bądź z samych tylko właściwości umysłu ludz
kiego, bądź z tej dotychczas nabytej wiedzy, założonej progra
mem szkolnym, więc do eksperymentu zostali wybrani uczniowie 
oceniani jako dobrzy i bardzo dobrzy. Byli to chłopcy z pierw
szej klasy o profilu matematyczno-fizycznym z liceum im. Kle
mentyny Hoffmanowej w Warszawie. Tymczasem uczniowie słabi ja
ko Nadawcy mogliby w pierwszym etapie podać od razu opis czys
to "czynnościowy" konstrukcji stycznej. Opis taki wprawdzie 
miałby szanse spowodować prawidłowe rozwiązanie zadania przez 
Odbiorców, ale nie ujawniłby problemów pojęciowych, które i 
tak przecież wystąpiłyby u nich z chwilą rozpoczęcia nauki o 
pojęciu granicy w szkole. Drugi etap mógłby wykazać tylko ich 
braki w wiedzy, którą zgodnie z programem powinni nabyć do tej 
pory. Braki takie, jak np. nieumiejętność znajdowania równania 
prostej przechodzącej przez dwa punkty, kłopoty z symboliką, z 
parametrami w równaniach, ze zwyczajnym nawet podstawianiem do 
wzoru przy zamianie stopni na radiany, z zapisem dziesiętnym 
liczb, mogłyby skutecznie zablokować uczniów, uniemożliwiając 
jakąkolwiek próbę rozwiązania zadania i pozostawić ukryte te in
tuicje, o których ujawnienie chodziło.

Obawy te nie są bezpodstawne. Eksperyment przeprowadziłam 
również na parze uczniów trzeciej klasy o profilu humanistycz
nym liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Jeden z nich 
(Piotr) był oceniany jako dobry, drugi (Grzegorz) - jako słaby* 
Para Odbiorców była tu w zasadzie fikcyjna. Chłopcy podali ta
ki właśnie "czynnościowy" opis konstrukcji (patrz s.157) i do
piero na moją prośbę spróbowali podać jakieś określenie stycz
nej do krzywej w danym punkcie. Do drugiego etapu przygotowywa
łam uczniów bardzo długo, starając się wypełnić luki w ich do
tychczasowym wykształceniu. Tymczasem nauczycielka wprowadziła 
w klasie pojęcie granicy ciągu i pochodnej. W drugim etapie 
chłopcy skojarzyli, że postawione przed nimi zadanie ma coś 
wspólnego z ilorazem różnicowym i starali się bezskutecznie
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przypomnieć sobie, na czym to polegało. Trwało to ponad godzi
nę. W końcu chłopcy doszli do rozwiązania za pomocą obliczeń 
numerycznych, i nie bez wskazówek z mojej strony. Eksperyment 
był oczywiście bardzo interesujący i wymaga odrębnej analizy, 
lecz z innego niż rozważany tutaj punktu widzenia. Niemniej 
jednak niektóre wypowiedzi Piotra i Grzegorza z pierwszego eta 
pu będą tu cytowane.

Zatem, w dalszym ciągu, cytowane będą wypowiedzi sześciu 
chłopców:

I etap Hoffj Nadawcy Janek (Ul), Artur (U2)
Odbiorcy Jacek (Ul), Tomek (U2)

2mm Nadawcy Piotr, Grzegorz

II etap Hoffj Pierwsza para Jacek, Tomek
Druga para Janek, Artur

Z powodu awarii magnetofonu, jedynym śladem rozwiązania 
drugiej pary z drugiego etapu jest to, co pisali podczas roz
wiązywania.

II. TRUDNOŚCI POJĘCIOWE ZWIĄZANE Z POJĘCIEM GRANICY UJAWNIONE 
PRZEZ EKSPERYMENT

1. Trudności, które mogły wyniknąć z samych tylko warunków 
doświadc zenia

W eksperymencie pojęcie granicy sugerowane jest za pośrednic
twem pojęcia prostej stycznej do krzywej ciągłej. Pojęcie 
stycznej zostaje przekazane za pomocą demonstracji opartej na 
określeniu stycznej w punkcie S do krzywej k jako granicz
nego położenia siecznej PS , gdzie P€ k , gdy punkt P dąży 
do S . Ciągłość krzywej k sugeruje ruch ciągły punktu P 
Po tej krzywej.

Użycie ruchu w demonstracji może prowadzić do "dynamicz
nych" określeń pojęcia granicy, podobnych do określenia 
ń'Alemberta, który powiadał, że

jedną wielkość nazywamy granicą drugiejs jeżeli ta druga może zbli—
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życ się do pierwszej o wielkość mniejszą niż każda dana wielkośd3

ożyli tak3 że różnica między nimi jest zupełnie niewyznać żalna. 

Określenie tego typu może okazać się trudne do zmatematyzowa
nia; demonstracja nie wskazuje, w jaki sposób można by mierzyć 
różnice między różnymi położeniami siecznej a położeniem stycz
nej, przynajmniej nie bezpośrednio; brakuje jakiegoś układu, 
do którego można by te położenia odnosić. Układ odniesienia bę
dzie dany w drugim etapie, w postaci współrzędnych kartezjań- 
skich; mimo to, przełożenie określenia opierającego się na in
tuicjach związanych z ruchem na język liczb może okazać się 
trudne.

Z czysto matematycznego punktu widzenia pojęcie granicy 
funkcji w teorii formalnej jest pojęciem topologicznym: jego 
definicję można sformułować posługując się jedynie teorią mno
gości i pojęciem zbioru otwartego. Aby zapewnić sobie jednozna
czność, a więc możliwość traktowania przechodzenia do granicy 
jako działania, wystarczy ograniczyć się do funkcji odwzorowu
jących w przestrzenie Hausdorffa. Zupełność nie jest w defini
cji granicy istotna, choć jest ważna w teorii, gdyż umożliwia 
badanie zbieżności ciągu za pomocą jego wewnętrznych własności, 
wówczas gdy nie znamy, ani nawet nie domyślamy się jego grani
cy (warunek Cauchy'ego) .

Jednak w eksperymencie pojęcie granicy wprowadzone jest 
za pośrednictwem pewnego problemu geometrycznego (szukanie sty
cznej) i przy użyciu pojęcia krzywej ciągłej. Uczniowie mogą 
więc ujawnić swoje koncepcje ciągłości i nieskończoności. Kło
poty z tymi pojęciami mogą wpływać opóźniająco na dochodzenie 
do pojęcia granicy.

1.1. Problemy z nieskończonością. W pierwszym etapie,
Artur i Janek (Nadawcy z Hoffpoczątkowo odrzucają zademon
strowany sposób wyznaczania stycznej i przez około 40 minut 
próbują znaleźć konstrukcję stycznej opartą na wykreśleniu 
skończonej liczby prostych i okręgów: szukają normalnej jako 
uogólnienia prostej przechodzącej przez środek okręgu (o tej 
koncepcji będzie mowa w rozdziale II.2.1). Próby są bezskutecz
ne. Na moje upomnienie, że czas upływa, chłopcy zaczynają po-



121O TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIE POJĘCIA GRANICY!> 5

szukiwać innego sposobu.
Janek (Ul) proponuje opisać styczną "po ruchu" i zastana

wia się nad tym, czym jest ruch w tym przypadku.

( 1 )

( 2)

(3)

(4)

"Ul. Może im to opisać po ruchu.... Szukać takiej prostej, 
to tak się zbliżać, zbliżać... i żeby ...

U2. Tylko, żeby co? właśnie ...
Ul. Żeby tu nie było żadnej... , żeby tak zachodziła ta 

krzywa... To chyba trzeba coś takiego... żeby już... 
To się nie da tak dokładnie w tym miejscu... 
(niewyraźne mamrotanie)

Ul. To jest jakby rysowanie w kolejnych punktach pros
tych. . ."

Przypomina to pogląd, którego wyrazicielem był w połowie 
XV w. Mikołaj Kuzańczyk i według którego ruch uważać należy za 
utworzony z kolejno uporządkowanych stanów spoczynku ([4] str. 
138). Takie pojmowanie ruchu jest prawdopodobnie odpowiedzial
ne za tę koncepcję ciągłości u uczniów, która ujawni się w 
chwilę potem i w której krzywa składa się z punktów zajmują
cych pewne położenie i ustawionych jeden obok drugiego.

Na razie jednak chłopcy zastanawiają się nad jednoznacz
nością stycznej wyznaczonej w zademonstrowany sposób.

(5) "U2. Tylko na czym by polegała ... ? Dlaczego akurat ta?
(prosta ma być styczną)

(6) ui. No właśnie, dlaczego akurat ta. Ten punkt się zbliża,
no ale przez jeden punkt można wiele prostych.

(7) U2. No właśnie.
(8) ui. One muszą być jakoś zależne."

(Chłopcy powtarzają manipulację)

(Wątpliwość ta pojawi się jeszcze w innych wypowiedziach tych 
uczniów - patrz (28)).

Chłopcy jeszcze na chwilę powracają do poszukiwania sta
tycznej konstrukcji stycznej. Artur opiera się przed wprowadze
niem ruchu do opisu konstrukcji matematycznych:
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"Ul. W ten sposób, gdybyśmy to tak opisali, to też potra
filiby do tego dojść...

U2. Tak, ale to trzeba jakoś inaczej, bo tak, to..."

Chłopcy dążą do tego, aby wyznaczyć prostą styczną przez 
podanie dwóch jej punktów. W pewnym momencie Janek wpada na po
mysł, który jest natychmiast podchwycony przez Artura:

(9) "Ul. W gruncie rzeczy, to ta prosta musi przechodzić
przez te dwa punkty blisko siebie.

(10) U2. Aha, blisko siebie... bo one muszą być... dwa punkty,
które są, które leżą obok siebie, że między nimi nic 
nie ma, to ta prosta musiałaby być przez nie wyzna
czona właśnie, a jeżeli mamy dwa punkty, to możemy 
wykreślić prostą."

Jest rzeczą zabawną, że bardzo podobnie styczną określał 
Leibniz: jako prostą łączącą dwa nieskończenie bliskie punkty 
krzywej, przy czym te nieskończenie małe odległości dawały się 
wyrazić za pomocą różnic między dwiema kolejnymi wartościami 
zmiennej.

Wypowiedzi (9) i (10) ujawniają koncepcję ciągłości u ob
serwowanych uczniów.

Dla U2 styczna jest zatem wyznaczona przez dwa kolejne 
punkty krzywej. Jednak U1 nie tak zrozumiał pomysł kolegi: 
przez te dwa punkty chce on przeprowadzić normalną. Ale tu po
jawia się kłopot: jeżeli między kolejnymi punktami nic nie ma, 
to przez co będzie przechodziła prostopadła?

Rys. 2

(11) "Ul. Dwa punkty obok siebie, sąsiednie, między którymi
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nic nie ma, trzeba połączyć prostopadłą... a nie,... 
jeszcze nie ma tej, no, ... Muszą być trzy punkty, żeby 
do nich narysować symetralną."

Rys. 3

Potem U2 wyjaśnia, o co mu chodziło i Ul przystaje na
to.

(12) "U2. Patrz, ta prosta, jak ją otrzymujesz, no jedziesz po
kolei; ostatni ruch tej prostej, to może być między 
tym punktem a tym punktem, który leży obok niego."

(Rozwiązanie pary Odbiorców w drugim etapie będzie oparte 
na podobnej koncepcji: trzeba znaleźć współczynnik kątowy os
tatniej siecznej - patrz str. 135 )

(13) "U2. Wszystko jedno, od którego punktu zaczynamy; właśnie
o to chodzi, to dochodzi się do tego samego. Gdybyś 
miał jakiś tam, bo ja wiem, bardzo ostry kąt, i tu 
miałbyś punkt, punkt, punkt, to tylko te dwa wpływa
ją w gruncie rzeczy."

Jednak Ul nie przystaje na to, nie bardzo zresztą umie 
uzasadnić dlaczego.

(14) "Ul. To można i tu zaczynać... Ale o to chodzi, że, wiesz,
żeby pokazać, że dla kilku dowolnych... Trzeba jakoś 
znaleźć między nimi zależność..."

Następnie chłopcy oglądają inne krzywe, powtarzają manipu
lację.

Pada inne określenie stycznej, wypowiedziane przez U2 ,
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zbliżone do definicji d'Alemberta, który mówił, że sieczna sta
je się styczną, gdy dwa punkty stają się jednym.

(15) "U2. To będzie prosta, która powstaje z prowadzenia pun
ktu po prostej, tzn. ruchomego punktu na prostej, 
który jest prowadzony po krzywej...

(16) Ul. Aż dokąd? Aż, kiedy się zatrzymać?
(17) U2. Aż do punktu S .
(18) Ul. Aha, aż do tego punktu."

Następnie chłopcy zabierają się do pisania komunikatu i 
okazuje się, że U2 zapomniał zdanie, które przed chwilą wypo
wiedział (15) .

Sugeruje nazwać punkt P punktem przecięcia prostej z 
krzywą i, w pewnym momencie, Ul mówi o nakładaniu się punktów:

(19) "U2. Nie chodzi o to, że możemy prowadzić, możemy prowa
dzić, rozumiesz, prowadzić ten punkt po przecięciu 
się, tak tutaj, tej prostej z krzywą...

(20) Ul. Aż te punkty nałożą się na siebie." 
s

Zwróćmy uwagę na- to określenie: "aż te punkty nałożą się 
na siebie". Tu jest takie bardzo materialne pojmowanie punktu, 
punkt ma pewną rozciągłość (patrz rozdział II.1.4).

(21) "Ul. To jest tak, że aż nie będzie punktu wspólnego, ale
tutaj jest tak, że jest punkt wspólny. Bo w okręgu 
tak wychodzi...

(22) U2. Bo w okręgu nie ma punktu wspólnego."

Chłopcy zauważają, że nie istnienie drugiego punktu wspól
nego nie jest warunkiem koniecznym w ogólnym pojęciu stycznej 
do krzywej.

(23) "Ul. Bo?
(24) U2. Dlaczego? No nie, no aż się te punkty nałożą! (znie

cierpliwienie) .
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(25) Ul. Ale jak to zrobisz?"

Nie jest to źupełnie jasne, ale, być może, chłopiec nie 
może sobie wyobrazić przejścia nieskończonej liczby punktów w 
skończonym czasie: mielibyśmy do czynienia z problemem typu 
paradoksów Zenona.

Zakładając nieskończoną podzielność, można dojść do wnios
ku, że ruch punktu P po krzywej jest w ogóle niemożliwy: 
przecież zanim punkt P przebędzie całą drogę do punktu S 
ze swojego początkowego położenia, to najpierw musi przejść po
łowę tej drogi, zanim przebędzie połowę, musi przebyć jedną 
czwartą, i tak dalej w nieskończoność. Punkt P musiałby za
tem przejść nieskończoną liczbę odcinków w skończonym czasie, 
co jest niemożliwe.

Żaden z badanych uczniów takiego problemu explicite nie 
sformułował. Pewnego niejasnego przeczucia jekiejś sprzecznoś
ci czy paradoksalności można jednak domyślać się w wypowie
dziach wyżej przytoczonych i w jednej z wypowiedzi Jacka. Na
dawca z Hoffj, gdy powiedziałam mu, że nie można mówić o kolej
nych punktach krzywej, tak samo jak nie można mówić o kolejnych 
liczbach rzeczywistych, i poprosiłam o poprawienie określenia 
stycznej danego przez Nadawców, stwierdził:

"...punkt przecięcia tej prostej przesuwać w kierunku S .
W takim razie te punkty by się naszły... Ale znowu... po
jęcie kolejnych punktów..."
Zamiast, tak jak Nadawcy, mówić o przechodzeniu przez "ko

lejne punkty", Jacek mówi o przesuwaniu punktu i chyba docho
dzi do wniosku, że to jest to samo. Wyczuwa7 się trudność w za
akceptowaniu faktu, iż można rozważać sytuację, w której 
P = S , jeżeli krzywa nie składa się z punktów ustawionych je
den obok drugiego.

A oto odpowiedź, jaką daje Artur na pytanie (25) Janka:
(26) "U2. Nie, no, tak samo! Pomyśl: masz tam jakąś krzywą i

teraz bierz przyrządy i rób. Masz wziąć... Masz 
prostą, która ma przechodzić przez punkt S i masz 
punkt ruchomy na tej prostej, który ma być punktem 
przecięcia się tej prostej i krzywej w każdym punk-



126 ANNA SIERPIŃSKA

cie, aż do punktu S .
(27) Ul. Nie, bez sensu było trochę to wszystko..."

Ostatnie dwie wypowiedzi świadczą o rezygnacji z dalszych 
prób matematycznego opisu konstrukcji na rzecz opisu "czynnoś
ciowego" ("bierz przyrządy i rób") . Jednak wątpliwości nie o- 
puszczają Janka, czego dowodzi jego wypowiedź przy pisaniu 
ostatniego punktu komunikatu:

(28) "Ul. Jak się dojedzie, znaczy po połączeniu, gdy, gdy ko
lejnym punktem będzie punkt S ... Jak to nazwać, 
przecież jak się dojedzie, to będzie już tylko jeden 
punkt, no a przez jeden punkt nie poprowadzisz jed
nej prostej."

Janek nie widzi, w jaki sposób styczna miałaby być jedno
znacznie wyznaczona przez zmienną sieczną. Jest to właściwie 
trudność ze zrozumieniem przejścia granicznego. Częściowo za 
tę wątpliwość może być odpowiedzialny brak jakiegokolwiek 
układu odniesienia, według którego można by określać położenia 
siecznych. Jest prawdopodobne, że, również częściowo, przyczy
na tej wątpliwości może tkwić w koncepcji uczniów, w której 
krzywa składa się z oddzielnych, choć blisko położonych punk
tów: jeżeli tak jest, to istnieje kilka położeń prostej prze
chodzącej przez punkt S , w których nie przecina ona krzywej 
w pewnym otoczeniu punktu S :

/
<
I
1

Takie wyjaśnienie zawiera wewnętrzną sprzeczność: krzywa 
składa się z oddzielnych punktów, ale prosta jest ciągła.

Wyrażenie "kolejne punkty", którego chłopcy użyją w komu-
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nikacie, jest przejawem koncepcji krzywej jako złożonej z 
punktów ustawionych obok siebie. Nie jest jasne, czy w tej kon
cepcji liczba punktów w odcinku krzywej jest skończona, czy 
nie. Zapytani o to uczniowie prawdopodobnie odpowiedzieliby, 
że nie , gdyż tak mówiono im w szkole, jednak nie wiadomo (i 
chłopcy nie zadają sobie tego pytania), w jaki sposób można wy
obrazić sobie wykonanie konstrukcji według przepisu zawartego 
w ich komunikacie w skończonym czasie.

Pomysł "kolejnych punktów" jest rezultatem procesu dia
lektycznego, w którym przekonanie uczniów o możliwości znale
zienia stycznej wynikłe z doświadczenia zmysłowego (demon
stracja) walczyło z ich dotychczasową wiedzą i doświadczeniem 
matematycznym (skończonośó wszystkich konstrukcji, dokonywanie 
ich przez kreślenie prostych i okręgów).

Tali i Schwartzenberger [17] nazwaliby ten pomysł "własną 
racjonalizacją" uczniów dokonaną w celu rozwiązania konfliktu: 
Co się dzieje, gdy dwie wzajemnie sprzeczne koncepcje pojawiają się w  umyś

le ucznia wywołane jednocześnie przez tę samą informację? Istnienie dwóch 

"bliskich" koncepcji może spowodować napięcie wynikłe z niestałości myśli. 

Próbując przywrócić stałość w myśleniu, uczeń będzie próbował swoich włas

nych racjonalizacji. Uczniowie opierający się w  ciągu całego procesu ucze

nia się na rozumieniu relacyjnym (w sensie Skempa [16]), mogą stwo
rzyć własny schemat. Schemat ten może jednak zupełnie nie nadawać się do 

późniejszej adaptacji, zawierając ziarno konfliktu z przyszłym schematem.

Tekst komunikatu wyraża rezygnację Nadawców z prób mate
matycznego opisu stycznej i jest, w gruncie rzeczy, kompromi
sem w kierunku czysto fizycznej konstrukcji stycznej do mate
rialnego obrazu krzywej. Ale jeszcze w czasie pisania komuni
katu Artur sprzeciwia się bezceremonialnemu używaniu wyrażeń 
związanych z ruchem:

(29) "Ul. Zbliżać się punktem, a wraz z nim obracać prostą,
tak.. .

(30) U2. Nie, nie, nie! Co to znaczy "zbliżać się"?
(31) Ul. Znaczy "jechać".
(32) U2. No wiesz, ty to wiesz, ale oni...?
(33) Ul. No tak, znaczy, przemieszczać się w stronę punktu S."
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A oto kopia komunikatu Nadawców z Hoffji

2)

mi&jecj:
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W czasie pisania komunikatu pojawiła się u Janka pewna 
idea symetrii, jak się wydaje podobna do tej, którą można rów
nież zaobserwować u Newtona i który granicę^ stosunku przy
rostu argumentu do przyrostu funkcji nazywał "ostatnim stosun-

^ S w o j e  "ostatnie stosunki" Newton próbował wyjaśnić 
następująco: ostatnie stosunki, z którymi wielkości znikają, nie są, 

ściśle mówiąc, stosunkami ostatnich wielkości, lecz granicami, do których 

stosunki tych wielkości nieograniczenie malejących zbliżają się i których, 

choć mogą zbliżyć się do nich dowolnie, nie mogą ani przekroczyć ani osiąg

nąć, zanim te wielkości nie zmniejszą się nieograniczenie. Do ostateczne

go wyniku należy dochodzić nie po prostu pomijając wyrazy nieskończenie 

male, lecz wyznaczając ostatni stosunek, gdy wyrazy te znikają.
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kiem znikających przyrostów" i mówił, że jest on identyczny z 
"pierwszym stosunkiem powstających przyrostów".

Pada zdanie, które świadczyć może o tym, że chłopcy roz
ważają możliwość dalszego przesuwania punktu P , już po doj
ściu do punktu S :

(34)

(35)

(36)
(37)

(38)

(39)

"Ul. No tak, to już prawie wszystko, wszystko zrozumieją. 
Będą jechać, kolejne łączyć, łączyć, żeby ciągle 
przecinała... No i co, powiedzieć im, że gdy znajdą 
kolejny punkt do punktu S , to...?

U2. No nie, nie sąsiedni punkt... Gdy punkt, gdy punkt, 
po którym...

Ul. Gdy kolejnym punktem będzie punkt S , to...
U2. To skończ przesuwanie (ha, ha). No dobrze, trzeba 

tak napisać. Skończyć przesuwanie.
Ul. Bo nawet gdyby im się chciało wracać, widzisz, to, 

zobacz, tutaj będzie im się przesuwać ta prosta, a 
tutaj prosta... Bo gdyby poszli dalej, to by się 
znów zaczęło.

U2. No tak..."

Podobną sprawę poruszają chłopcy w drugim etapie (Tomek 
i Jacek):

(40) "U2. Czekaj, to najpierw powinieniem jechać tak... Tak,
tutaj tak idzie, w tę stronę, tak zawija, a tutaj 
powstaje taka sytuacja odwrotna. I ten punkt jest 
takim punktem przełomowym.

(41) U2. Ale zaraz, zaraz, ono dąży do jedności na tym odcin
ku tutaj. A jakbyśmy potem wzięli...

(42) Ul. To jest ta sama odwrócona sytuacja.
(43) U2. Przesuwali...
(44) Ul. Hej, to jest ta sama odwrócona sytuacja!
(45) U2. Czyli współczynnik powinien pozostać ten sam. Stąd

teraz jest tutaj coś takiego: jak tutaj maleje, jak
byśmy tutaj jechali i tutaj by po kolei wzrastało, 
to co będzie tym punktem... granicznym? Jeżeli dąży
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do jedności, a tutaj odchodzi od jedności?"

Położenie stycznej jest więc "punktem granicznym" między 
znikającymi a powstającymi przyrostami. Wyrażenie "dąży do" 
jest użyte w sensie "zbliża się", jako przeciwne do "oddala 
się", "odchodzi od".

Możliwość ta jest być może tą, którą miał na myśli 
Lagrange stawiając zarzut definicji stycznej d'Alemberta: de
finicja stycznej jako granicy siecznej nie może być zadowala
jąca; skoro bowiem sieczna już stała się styczną, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, by była znów sieczną po drugiej stronie 
rozważanego punktu.

Odbiorcy nie zrozumieją komunikatu Nadawców. Kolejne 
punkty przecięcia prostej z krzywą zrozumieją w sposób, który 
jest przedstawiony na rysunku 5.
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Rys. 5

Wyjaśniłam Odbiorcom, co mieli na myśli Nadawcy, przypom
niałam o tym, że nie można mówić o kolejnych punktach krzywej 
i poprosiłam o poprawienie określenia stycznej. Oto propozyc
ja Tomka: pomysł z "nieskończenie małymi", o których słyszał 
na lekcjach fizyki (nie pamiętał zbyt dobrze w jakim kontek

(46) "U2. Jest jeszcze jedna możliwość. Gdyby na przykład
wziąć punkt S i dwa najbliższe mu punkty..."

Wyrażam zdziwienie: "Co to znaczy: najbliższe?"

(47) "U2. No, infinitezymalnie mała wielkość. I wtedy to bę-

ście).

dzie styczna, gdyby te dwa punkty leżały po jednej 
stronie tej prostej. Przypuśćmy, że mamy tutaj taki
łuk, takie trzy punkty... (rysuje)

\
Kop»a vysunkot
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Oczywiście te wielkości są infinitezymalnie małe. I 
teraz prosta ma tylko jedno położenie, w którym te 
punkty będą leżały po jednej stronie, bo jeżeli prze
sunę dowolnie w jednym kierunku, to albo jeden punkt 
będzie należał do tej prostej, a drugi nie, albo bę
dzie taka sytuacja, że jeden będzie po jednej, a dru
gi po drugiej stronie."

Przypomina to nieco określenie stycznej do krzywej przy
pisywane starożytnym i uogólniające pomysł zawarty w twierdze
niu 16 Księgi III "Elementów": Prostopadła dó średnicy koła z końca 

jej wyprowadzona pada cała na zewnątrz koła, a między tą prostopadłą a ok
ręgiem żadna inna linia prosta nie padnie (... ).

Zetknąwszy się w drugim etapie z punktem styczności, w 
którym krzywa przechodzi z jednej strony stycznej na drugą, 
Tomek zmodyfikuje nieco tę koncepcję (wypowiedzi (57)-(63)).

Zauważmy, jak bardzo sugestywna musiała byó ta idea wiel
kości infinitezymalnie małej, skoro uczeń wyabstrahował ją z 
kontekstu fizycznego do tego stopnia, że całkowicie o nim za
pomniał i, będąc przekonany, że zna to pojęcie, bez oporów 
stosuje je w matematyce. Nie ma w tym nic wyjątkowego: w his
torii rachunku różniczkowego i całkowego, idea stałej nieskoń
czenie małej przewija się przez cały czas: od Demokryta do 
Leibniza. Dopiero w XIX w. nieskończenie mała została określo
na jako zmienna zbieżna do zera. Fakt, że niezależnie od tego, 
jak i czy w ogóle rozumiano nieskończenie małą, stosowano ją 
stale przez tyle wieków, wynika najprawdopodobniej z tego, że 
niezmiennie dostarczała ona poprawnych wyników: była dobra dla 
"potrzeb roboczych". Leibniz miał się wyrazić: "nadmierna skru
pulatność nie powinna nas skłaniać do odrzucania owoców wyna
lazczości" .

Podobny do Leibnizowskiego pogląd ujawnił się w rozważa
niach Piotra, Nadawcy z Zntj , w których zastanawiał się nad 
sformułowaniem określenia stycznej do okręgu:

(48) "Piotr: (Styczna do krzywej w punkcie S ) jest to pros
ta, która styka się z krzywą w punkcie S , lecz nie prze-
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cina tej krzywej w punkcie,... , albo w punktach sąsiadu
jących z punktem S , znaczy blisko położonych ... .

(49) Piotr: Tylko, że to też nie jest... tego..., no, bo punkt, 
no bo nieskończenie wiele może być tych punktów na tej 
prostej, na tej krzywej, znaczy, no, wszystko jedno, no, 
ale bezpośrednio sąsiadujących, no tak, przynajmniej...

(50) Grzegorz: Bezpośrednio sąsiadujących...
(51) Piotr: No wiesz, no to jest też względne... Ale to nie 

jest definicja! Ja o tym wiem!"

Rozmowa trwa jeszcze jakiś czas. Mówi głównie Grzegorz.

(52) "Ja (do Grzegorza): No, a jak wyobrażasz sobie, że powin
na wyglądać definicja?

(53) Grzegorz: To musi być jakieś określenie, bez jakichś 
szczególnych przypadków, tylko dla większości... A tutaj 
jest tak, przecina..., nie przecina..., i to jest takie...

(54) Piotr: Tak, a poza tym, to co to jest: punkty sąsiadują
ce... To przecież jest nieskończenie wiele, no to jest 
przecież...

(55) Grzegorz: Wszystko.
(56) Piotr: Więc to jest tak, na jakieś potrzeby robocze, tak 

mniej więcej, zakładając, że taką wielkość ma ten punkt, 
to te sąsiadujące będą takie... No, ale wiadomo, że tak 
nie jest, to jest przecież tylko jakiś graniczny obraz te
go, co tu mamy, tak, że..."

1.2. Kłopoty z arytmetyzacją pojęcia stycznej w drugim 
etapie.

Kłopoty te wynikać mogą z tego, że, w pierwszym etapie, demon
stracja prowokuje intuicje wyłącznie geometryczne i nie sugeru
je (m.in. przez brak układu odniesienia), w jaki sposób można 
by numerycznie określić położenie stycznej. Okazało się także, 
że silną przeszkodę może również stanowić uparcie się utrzymu
jąca koncepcja stycznej jako prostej stykającej się z krzywą, 
lecz nie przecinającej jej. Ta koncepcja jest szczególnie sil
na u Jacka (Ul), który wręcz zastanawia się, czy wobec tego
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styczna do sinusoidy w punkcie (0,0) w ogóle istnieje (sze
rzej o tym - w rozdziale II.2.1). Tomek najpierw wraca do swo
jej koncepcji z nieskończenie małymi modyfikując ją nieco tak, 
aby obejmowała przypadek, gdy styczna przechodzi z jednej stro
ny krzywej na drugą.

(57) "U2. Spójrz, a gdybym miał coś takiego. Przypuśćmy, że to
jest najmniejsza możliwa wielkość, to jest środek uk
ładu, to jest najmniejsza możliwa wielkość... (rysuje),

Rys. 6

(Ten rysunek (rys.6) jest widoczny w prawym rogu rysunku 
chłopców, zamieszczonego na str.130 po kwestii (40).)

(58) Ul.
(59) U2.

(60) Ul.
(61) U2.
(62) Ul.

(63) U2.

Aha, odcinek infini...
Tezymalnie mały. Tak. Zauważ, że to jest w tym miej
scu jakby wykresem sinusoidy.
Tak, ale te punkty leżą na jednej prostej. 
Niekoniecznie! Dlaczego?
Aha, ten punkt, oczywiście, bo to jest symetria środ
kowa. Masz rację. Ale to nie ma sensu tak liczyć.
To ma być równanie stycznej do wykresu funkcji y = 
sin x w punkcie x równe zero. Ta prosta, to jest 
taka prosta możliwie najbardziej zbliżona do tego 
(wskazuje jeden z dwóch punktów zaznaczonych mocniej 
kropką na rysunku) i możliwie najbardziej zbliżona 
do tego (wskazuje drugi z dwóch punktów) M.

Tomek nie potrafi jednak zarytmetyzować swojej koncepcji 
i zarzuca ją. Stara się przypomnieć sobie demonstrację z pierw'
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szego etapu. Jednocześnie ma spore kłopoty z przezwyciężeniem 
starej koncepcji u kolegi, który upiera się, że styczna do si
nusoidy w tym punkcie w ogóle nie może istnieć. Interweniuję, 
przypominając demonstrację. Zysk jest taki, że chłopcy już wie
rzą w istnienie stycznej i wiedzą, że jej równanie będzie pos
taci y = ax . W znalezieniu właściwej metody przeszkadza 
jeszcze nawyk wyznaczania prostej przez dwa jej punkty układem 
równań. Próby znalezienia drugiego punktu stycznej kończą się 
niepowodzeniem. Chłopcy zarzucają więc poszukiwania w tym kie
runku i zaczynają zastanawiać się nad jakimś oszacowaniem kąta 
nachylenia stycznej. Koncepcja Jacka jest taka, że ten kąt 
jest kresem górnym kątów nachylenia siecznych i wobec tego 
trzeba znaleźć maksymalny kąt nachylenia siecznej.

(64) "Ul. Po prostu, ona musi być mniejsza, tzn. będzie miała
większy kąt nachylenia na wprost od dowolnej prostej, 
która będzie przecinała, przecinała, powiedzmy, tę 
sinusoidę. Czyli trzeba znaleźć taką prostą, taki 
najmniejszy kąt nachylenia, największy kąt nachyle
nie tej prostej, który by przecinał się z sinusoidą."

W tym momencie wchodzę do pokoju (w którym byłam nieobec
na od czasu poprzedniej interwencji) i pytam chłopców, czy coś 
już wymyślili. Chłopcy odpowiadają, że "jest kilka możliwości, 
w zasadzie": znaleźć drugi punkt, albo:

(65) "Ul. Wiadomo, że kąt nachylenia tej prostej jest większy
od każdego kąta nachylenia prostej, która przecina 
się z sinusoidą.

(66) U2. Jest to możliwie najmniejsza wartość.
(67) Ul. Znaleźć, to znaczy można znaleźć taki najmniejszy,

tzn. największy kąt nachylenia do osi 0X , który, 
tzn., że ta prosta by się przecinała, jeszcze by się 
przecinała, a kąt..., tzn. nie wiem o ile, ale każdy 
inny większy kąt byłby po prostu prostą styczną,
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Chłopiec nie chce tego powiedzieć, ale wydaje mi się, że 
myśli o "następnej" wartości, co odpowiadało by koncepcji "ko- 
lejnych punktów" krzywej.

Proponuję chłopcom, by znaleźli trochę równań położeń 
prostej PO bliskich stycznej: "Może wam to coś da."

Trochę jest kłopotu ze znalezieniem ogólnego równania 
siecznej, ze znakowaniem. Proponuję rzędną punktu P oznaczyć 
przez Xp , współczynnik kątowy siecznej OP - przez ap . 
Proponuję też zapisywać wyniki w tabelce. Ta propozycja na 
pewno przyspieszyła rozwiązanie, być może nawet narzuciła bra
nie wartości xp w jakimś porządku. W każdym razie, gdyby 
chłopcy mieli wyniki rozproszone w brudnopisie, domyślenie się 
rozwiązania byłoby trudniejsze.

Chłopcy zastanawiają się nad wyborem wartości xp . Wolą 
przy tym myśleć w stopniach, co, jak zobaczymy później, dopro
wadzi do nieporozumień.

(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

"Ul. To od jakichś trzydziestu w dół.
U2. Po kolei?
Ul. To znaczy nie, za dużo, co 5 stopni, mniej więcej. 
U2. To wtedy może nie wyjść...
Ul. To znaczy...
U2. Dobrze, tak, niech będzie, bo tu trzeba zachować ja

kieś granice; żeby nie popadać w jakieś... Weźmy tak 
może: zaczniemy od trzydziestu...

Ul. Dalej?
U2. I będziemy zmniejszać mniej więcej o połowę.
Ul. 0 połowę? Dobry pomysł.
U2. To znaczy, może by zacząć od parzystych, żeby się... 
Ul. Dobra, .niech będzie, co mamy sobie żałować.
U2. Trzydzieści dwa.
Ul. Niech będzie."

I teraz chłopcy wypełniają rubrykę xp , dzieląc poprzed
nią wartość przez dwa, aby otrzymać następną. Zatrzymują się 
na wartości 0.5° i zamieniają stopnie na radiany. Wyniki otrzy 
mywane za pomocą kalkulatora zaokrąglają do dwóch miejsc po
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przecinku. Następnie liczą sinusy tych kątów, tak sama zaokrąg
lając.

Dla czterech stopni chłopcy otrzymują: 4°s: 0,07 i sin 4° 
* 0,07 . Wtedy Jacek mówi:

(81) "Ul. Zdaje mi się, że miejsc po przecinku nam zabraknie.
Słuchaj, zrób jeszcze sinus 32 stopni."

Najwyraźniej wynik ten zaniepokoił Jacka. Wyczuwa się u 
niego jakieś niedowierzanie: te wartości nie powinny być sobie 
równe. Dlatego żąda powtórzenia obliczeń.

(82) "U2. Aha, rozumiem.
(83) Ul. Bo zobacz: tu się jakby zmienia.
(84) U2. Zaraz zrobimy trochę dalej."

Dalsze wartości, dla 2, 1 i 0,5 stopnia chłopcy liczą zao
krąglając do czterech miejsc po przecinku. Dla 1° otrzymują: 
1°« 0,0175 i sin 1°» 0.0175 .

(85) "U2. Zobacz: tu jest tyle samo radianów.
(86) Ul. Nie zobacz: tu jest różnica jednej liczby.

xp sin Xp

0,5° 0,0087? | 0,0087?
(87) U2. Zobacz, co to będzie równe. To wszystko w przybliże

niu będzie równe jeden. Nie uważasz?
(88) Ul. Niesamowite! Zobacz: tu są trzy miejsca po przecinku,

tutaj dwa."

Chłopcy jeszcze raz liczą dla Xp = 32°, 16°, 8°, 4°, za
okrąglając tym razem do trzech miejsc po przecinku. I teraz 
przyglądają się wynikom.

(89) "U2. Patrz: to jest znacznie większe od tego, prawda?
(90) Ul. Tak.
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(91) U2. Tutaj powoli różnica się zmniejsza.
(92) Ul. Rzeczywiście.
(93) U2. Coraz bardziej się zmniejsza, aż...
(94) Ul. (szeptem) aż w końcu będzie jeden.
(95) U2. No tak. To będzie dążyło do jedynki."

Zauważmy, jak zmienia się intuicja granicy u uczniów: 
kres, przybliżenie, i tu: nieograniczone przybliżanie się. Nie 
mówi się jednak, że można przybliżyć się na dowolnie małą od
ległość. Ten element ujawni się dopiero w dyskusji wszystkich 
czterech chłopców pod koniec eksperymentu.

Jacek proponuje "sprawdzić", czy to "naprawdę będzie dąży 
ło do jedynki".

(96) "Ul. Sprawdź. Pięć, dwa... Dobrze, to jest różnica mini
malna, ostatniej liczby w zasadzie. Policz dokład
niej tamte liczby, to lepiej będzie. To znaczy, po
licz dokładniej."

"Policz dokładniej" znaczy po prostu "spisz z kalkulatora 
więcej cyfr". Chłopcy obliczają jeszcze raz xp i sin xp , 
zaokrąglając tym razem do czterech miejsc po przecinku. Nagle 
Tomkowi przychodzi myśl, że początkowe położenie punktu P 
mogłoby być po lewej stronie punktu O , i trzeba sprawdzić 
również i taką możliwość. Ale chłopcy szybko dochodzą do wnios 
ku, że to nie ma sensu:
(97) "Ul. To będzie to samo! Tak, sinus będzie ujemny, kąt bę

dzie ujemny, czyli to samo, to nie ma sensu. To je- 
dziemy dalej. Dla szesnastu... Szesnaście pi... (Li
czenie)

(98) U1. No zobacz, przecież to już przy czterech stopniach
jest równe jeden.

(99) U2. No tak, ale my wiemy, że dalej jest różnica."
Jest możliwe, że obliczenia przybliżone kojarzą się Jac

kowi z obliczeniami robionymi na lekcjach fizyki, gdzie dok
ładność pomiaru pozwala na zachowywanie dwóch lub co najmniej 
czterech miejsc po przecinku, a wielkości, których wartości
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różnią się na dalszych miejscach, uważa się za identyczne. To 
może doprowadzić do takiej koncepcji, w której proces przecho
dzenia do granicy nie musi być doprowadzony dosłownie do nie
skończoności. To, ile wyrazów będzie potrzeba, zależy od żąda
nego stopnia dokładności. Takie pojmowanie przejścia granicz-

(2)nego tkwiło w metodzie wyczerpywania' Eudoksosa, czyniąc za
dość awersji greckich matematyków do pojęcia nieskończoności.

Zauważmy, że chłopcy cały czas wnioskują o stosunku sinx 
przez x na podstawie różnic między sin x a x . Tomek uz
nał za niepotrzebne obliczanie ilorazów:

(100) "Ul. To jest tangens kąta nachylenia. No to pisz, naj
pierw napisz sinus xp przez xp ... No, rób te 
obliczenia!

(101) U2. Nie, chcę tylko napisać: "dąży do jedynki".
(102) Ul. Dąży do jedynki? Będzie wtedy styczną, gdy a bę

dzie równe jeden?"

Jacek wydaje się nie mieć tej pewności siebie, która cha
rakteryzuje ostatnie wypowiedzi Tomka (U2) . Tomek bez zahamo
wań używa wyrażenia "dąży do". Czyżby słyszał już kiedyś to 
wyrażenie w kontekście matematycznym?(zob.rysunek na str.140).

Tomkowi wydaje się oczywiste twierdzenie, że wystarczy, 
aby ciąg różnic dążył do zera, by ciąg ilorazów dążył do jed
ności i twierdzenie to może wejść do jego późniejszej koncep
cji pojęcia granicy.

W tym samym czasie, nad tym samym problemem pracuje para 
Artur i Janek (Nadawcy z pierwszego etapu) . Obie pary mają na
pisać wzajemnie dla siebie wyjaśnienia swoich rozwiązań, a nas' 
tępnie ocenić je. Przypominam o tym zadaniu Jackowi i Tomkowi, 
i przez chwilę przysłuchuję się ich rozmowie.
— ---------------— -------

v Określenie metody wyczerpywania zawarte w "Encyklope
dii": Metoda wyczerpywania jest spósobem dowodzenia równości dwóch

wielkości przez pokazanie3 że różnica między nimi jest mniejsza od do

wolnie zadanej wielkości i użycie do dowodu redukcji ad absurdum.

(dfAlembert).
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Okazuje się, że napisanie wyjaśnienia sprawia sporo kło
potu. Przy próbach uściślenia swojego rozumowania, chłopcy jak
by zapomnieli o tym, co odkryli. Wynikało by stąd, że ich po
przednie postępowanie było całkowicie spontaniczne, intuicyjne, 
nie oparte na jakimś zaplanowanym rozumowaniu.

Są kłopoty z uświadomieniem sobie znaczenia symboli już 
użytych i ustaleniem symboliki dla opisu rozwiązania.

(103) "Ul. Zaraz. Można wstawić x ... Co to jest x w ogóle?
Że x to dany kąt.

(104) U2. Tak.
(105) Ul. A sinus x to jest właśnie ...
(106) U2. Wartość.
(107) Ul. Wartość, wartość... Nie.
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(108) Ja. xp to jest x-owa współrzędna punktu P .
(109) Ul. Tak. Zaraz, jak to zapisać?
(110) U2. Zaraz, mieliśmy równanie prostej... To będzie y ra

zy... współczynnik razy to... (Cisza) ,r

Nie wydaje się, aby moja interwencja za bąrdzo uczniów oś
wieciła. Z poprzednich rozważań chłopców wydawałoby się, że 
już znaleźli rozwiązanie. Tymczasem teraz widać, że chłopcy 
nie umieją powiązać wyników w tabelce z równaniem stycznej. 
Przeszkadza myląca symbolika i nazwy: kąt nachylenia siecznej 
i Xp w stopniach, też zwany kątem. Chłopcy jakby zapomnieli,
o co im chodziło, gdy budowali tabelkę. I teraz Jacek poszuku-

s in xje takiego x , ze — ——  = 1, tzn jakby odciętej punktu stycz
ności. Czyżby zapomniał, co jest dane w zadaniu? Chyba nie; 
znalezienie takiego x odpowiedziałoby mu prawdopodobnie na 
pytanie, jaki jest kąt nachylenia stycznej. Takie zamieszanie 
jest wynikiem nazwania wartości odciętych - kątami.

Być może, kryje się za tym koncepcja, że całe poprzednie 
działanie, polegające na obserwacji zmienności ilorazu różnico
wego, było tylko postępowaniem heurystycznym wiodącym do posta
wienia hipotezy. A teraz trzeba to porządnie wyprowadzić, naj
lepiej rozwiązując jakieś równanie.

Takie traktowanie przechodzenia do granicy, jako metody 
heurystycznej potrzebnej do uzyskania wstępnego pojęcia o ja
kimś rezultacie, aby potem udowodnić go ściśle za pomocą np. 
metody wyczerpywania, odnaleźć można u Archimedesa, w jego "Me
todzie". Przyczyną takiego postępowania Archimedesa był brak 
wystarczającej podstawy logicznej dla tej metody, z czego dos
konale zdawał sobie sprawę. Podstawa ta pojawiła się dopiero w 
XIX w., wraz ze ścisłymi pojęciami liczby i ciągłości. Jacek i 
Tomek nie potrafią logicznie uzasadnić swojego poprzedniego 
postępowania: jest ono tak różne od metod stosowanych i wymaga
nych na lekcjach matematyki!

(111) "Ul. Sinus tego kąta, tzn. wartość sinusa tego kąta mu
siała by być równa wartości tego kąta.

(112) U2. Dlatego stwierdziliśmy, że jest.

1
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(113) Ul. A dla jakiego kąta to będzie równe?
(114) U2. Jak to: dla jakiego kąta?
(115) Ul. Sinus x przez x ."

Tomek nie rozumie o co chodzi Jackowi, ja chyba zresztą 
też, sądząc z mojej interwencji (zupełnie niepotrzebnej, gdyż 
uniemożliwiam w ten sposób Jackowi wyjaśnienie jego myśli).

(116) "Ja

(117) U2
(118) Ja
(119) U2
(120) Ul

Czy ty twierdzisz, że od pewnego miejsca, sinus x 
przez x będzie równe jeden?
Nie...
Bo tutaj, to są pewne przybliżenia.
Tak, tak.
Nie, nie, właśnie o to chodzi, że to będzie dążyło 
do jedności, a nie będzie równe jeden."

Pamiętamy, że Jacek w pewnym momencie powiedział (wypo
wiedź (94)): "aż w końcu będzie równe jeden". Tu jest zmiana: 
"dąży, ale nie będzie równe jeden". Jest to, być może, wynik 
tonu mojego pytania, który sprawił, że Jacek domyślił się, że 
nie istnieje x , które podstawione do dawałby wartość
1 . Ta nowa myśl jest więc niejako narzucona czy wymuszona, i 
dlatego może nie byó trwała. Zresztą Jacek może kojarzyć nie
możność dojścia do celu tylko z wyrażeniem "dąży do", nato
miast nieograniczone zmniejszanie się ("zmniejsza się, zmniej
sza...") może być uwieńczone zrównaniem się.

W świetle nowoczesnych definicji kwestia, czy jakaś zmie
nna osiąga, czy nie osiąga, swoją granicę, nie ma znaczenia, 
chyba, że wiemy, co to znaczy "osiągnąć" jakąś wartość, zaś 
terminy "granica" i "liczba" są zdefiniowane niezależnie od po
jęcia "osiągania". Jednak w historii rozwoju pojęć rachunku 
różniczkowego i całkowego problem taki był stawiany i, na przy
kład, w XVIII wieku był przedmiotem sporu między dwoma matema
tykami angielskimi, Jurinem i Robinsem. Robins określał "ostat
ni stosunek znikających wielkości" jako stałą wielkość,, do której 

jakaś wielkość zmienna3 stale wzrastając czy malejąc3 wiecznie się zbliżas 

o ile różnicę między wielkością zmienną a tamtą3 przy zbliżaniu się do niej, 

uczynić można mniejszą od jakiejkolwiek wielkości3 choćby dowolnie małej3 z
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góry danej... chociaż nigdy nie można jej uazynid równą tamtej ([4 ]). 
Jurin natomiast był zdania, że istnieją zmienne, które osiąga
ją swoją granicę i oskarżał Robinsa o błędne interpretowanie 
myśli Newtona.

Następnie Tomek wyraża swoją wątpliwość dotyczącą "punktu 
granicznego", co już było cytowane na stronie 129 w kwestiach 
(40)—(45). Przypominam, że "punktem P dojeżdżałam tylko do 
punktu O " i pytam, jaki będzie współczynnik prostej PO , 
gdy punkty P i O pokryją się.

(121) "Ul. Współczynnik a , tak?
(122) Ja. Tak.
(123) Ul. Będzie równy jeden. Czyli trzeba napisać równanie,

po prostu.
(124) Ja. Tak, napisz równanie i skąd ono ci się wzięło." 

Chłopcy przystępują do pisania. Oto koiicowy tekst:

Xp sin xp
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Tomek i Jacek nie myśleli o podawaniu innego uzadnienia 
swojego rozwiązania poza tym, którego - ich zdaniem - dostar
cza tabelka. To jest rozwiązanie dla kolegów, a nie dla nauczy
ciela. Kolegom nie trzeba podawać poprawnego matematycznego do
wodu, trzeba ich tylko przekonać, a tabelka jest w stanie to 
zrobić.

Część tekstu Artura i Janka,zamieszczam na następnej stro
nie.

Tekst ten wskazuje na statyczną intuicję pojęcia granicy, 
którą można opisać w następujący sposób: "wielkość w ma gra
nicę a , jeżeli " w jest bliska a " (lub jeżeli jest podob
na do a , lub jeżeli "jest przybliżeniem" a ) . Nie ma tu tej 
idei nieograniczonego przybliżania się, której można domyśleć 
się u Jacka i Tomka. Artur i Janek wykazują większe wyczucie 
pojęcia funkcji i odróżniają zmienne zależne od niezależnych. 
Jeżeli u Tomka i Jacka, współczynnik kątowy ap siecznej PO 
"dąży do" jedynki w pewien "absolutny" sposób, niezależnie od 
tego, co się dzieje z wartością xp , to Artur i Janek piszą: 
"gdy x przybiera wartość około zera, to a ..." (patrz jesz
cze rozdział II.2.3).
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Rysunek Jacka podczas rozmowy z Tomkiem 
na temat rozwiązania Artura i Janka

Przytoczą tu fragment rozmowy Jacka i Tomka związany z po
wyższym rysunkiem:

(125)

(126)
(127)

(128) 
(129)

"Ul. Aha, bo oni wzięli od 180°... od prostej równoleg
łej... nie! leżącej na prostej OX , rozumiesz?

U2. Tak.
Ul. Wiem! Oni wzięli ramię leżące na tej prostej i tak 

podnosili sobie.
U2. Mhm.
Ul. I teraz wyszło im, że tu jest równe jeden, prawda."

Po obejrzeniu swoich rozwiązań, chłopcy spotykają się i 
wymieniają kilka uwag. Z rozmowy tej wynika, że, rzeczywiście, 
Jacek i Tomek nie uważają, aby proces "zmniejszania różnicy" 
musiał byó przeprowadzony dosłownie do nieskończoności; wystar
czy że można go doprowadzić do każdego żądanego stopnia dok-



O TRUDNOŚCIACH W UCZENIU Się POJĘCIA GRANICY 147

ładności.
Przyprowadzam Artura i Janka do Tomka i Jacka i zachęcam 

do rozmowy:

(130) "Ja (do Artura i Janka): Powiedzcie teraz, jakie macie
do nich pretensje.

(131) Artur: Nie, no, niepotrzebnie wykreśliliście te ostat
nie liczby, bo tu wychodzi, że już przy czterech stop
niach już macie jeden.

(132) Tomek: Tak, ja wiem, my to mówiliśmy, to...
(133) Artur: Tak, ale to trzeba było napisać, albo w ogóle 

nie skreślać. Bo tak, to nie wynika.
(134) Tomek: Co nie wynika?
(135) Artur: Wynika, że przy czterech stopniach współczynnik 

jest równy jeden.
(136) Tomek: No tak, dąży do jedynki.

(Chłopcy tak rozmawiają, jakby "jest równy" i "dąży do" 
znaczyło to samo. Może Tomek traktuje w tym momencie "dąży do" 
jako "równe w przybliżeniu"?)

(137) Artur: No, ale według rachunków, nie jest jeden. Jakbyś 
policzył...

(138) Tomek (prawie krzyczy): Przepraszam, a co ten znaczek
oznacza!? Że to jest w przybliżeniu!

(139) Artur (wycofuje się): Nie, no dobrze.
(140) Tomek (grożąc): No, no, no!

(Ogólna wesołość.)
(141) Janek: Nie wiadomo, może być jeden i coś nawet!"

Rzeczywiście, dopóki nie udowodniło się, że sin x < x ,
s in xto nie można twierdzić z całą pewnością, że wartości — ——  

nie przekroczą jedynki.

(142) "Artur: Ale w ten sposób, gdybyś udowadniał...
(143) Tomek: Przecież wiadomo, że jeżeli byśmy, jeżeli by to 

była jakaś specjalna tabela, nie wiem, dla komputera,
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to można by napisać i piętnaście miejsc po przecinku.
(144) Artur: W ten sposób, to można i dla dziewięćdziesięciu 

stopni udowodnić, że to jeden, jak dobrze zaokrąglisz! 
(Ha, ha) "

Artur, ironizując, podważa tu sam sposób argumentowania, 
jako niedostatecznie ścisły, czy w ogóle niematematyczny.

Ten sceptycyzm Artura pozwala wierzyć, że jego intuicja 
pojęcia granicy, wyrażona w tekście rozwiązania, choć przypo
minająca koncepcję "prawie-równości" Fermata (Boyer, 1974) nie 
zdegeneruje się tak jak tamta - do metody pomijania wielkości 
nieskończenie małych - do metody "podstawiania", po ewentual
nym przekształceniu wyrażenia analitycznego przedstawiającego 
badaną funkcję.

1.3. Problemy związane z oddzielaniem pojęć matematycz
nych od ich reprezentacji graficznych. Posługiwanie się w de
monstracji przedmiotami materialnymi może spowodować odwoływa
nie się uczniów do doświadczenia zmysłowego i przypisywanie 
punktom i liniom pewnej grubości.

O takim materialnym pojmowaniu punktu może świadczyć, na 
przykład, sformułowanie "aż te punkty nałożą się na siebie"
(a nie np. "gdy te dwa punkty staną się jednym" wypowiedź 
(24)), lub przejęzyczenie popełnione przez wszystkich chłop
ców: "styczna do punktu". To przejęzyczenie nie może być przy
padkowe .

II etap: Hoffj, Tomek i Jacek.

(145) "U2. To ma być w tym punkcie tak? Styczna do tego punktu
Te punkty muszą się na siebie nakładać."

I etap: Żm^^, Piotr i Grzegorz.

(146) "Grzegorz: Poczekaj, ustalmy, weź te rysunki, widzisz,
one wszystkie są ustawione pod kątem prostym... Z lewej 
strony w zasadzie tak samo jest... Ustawienie do punktu
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styczności jest pod kątem prostym." (...)
(147) "Grzegorz: Rysując prostą styczną do danego punktu na

okręgu trzeba umieścić ją tak, aby była pod kątem pros
tym do środka tego okręgu." (Relacja prostopadłości za
chodziłaby między prostą a punktem?)

To przypisywanie punktom pewnej grubości mogło być także 
odpowiedzialne za koncepcję "kolejnych punktów" krzywej, o któ
rej była mowa w rozdziale II. 1.1, a również za przypisywanie 
obliczeniom w matematyce roli, jaką mają pomiary w fizyce.

Trudności z oderwaniem pojęć matematycznych od naszej in
terpretacji świata postrzegania zmysłowego uznaje się (Boyer, 
1974; Glaeser, 1981) za jedną z głównych przeszkód w rozwoju 
matematyki. Twierdzono, zależnie od okoliczności, że jest ona 
gałęzią bądź empirycznej nauki o przyrodzie, bądź filozofii. 
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, nie może się ona 
swobodnie rozwijać, lecz podlega ograniczeniom ze strony pojęć 
wywodzących się bądź z nauki o przyrodzie, bądź narzuconych 
jej przez filozofię. Zasadniczy przełom nastąpił w wieku XIX, 
kiedy to matematykę zaczęto uważać za system oparty na postu
latach niezależnych zarówno od świata zewnętrznego, jak i od
intuicji: przestano wymagać od pojęć, aby były w "sposób natu-

(3)rainy jasne" dla umysłu'

2. Przeszkody wynikające z nawyków nabytych w czasie dotych
czasowej nauki matematyki w szkole

2.1.Koncepcje prostej stycznej i sposoby wyznaczania pros
tych. W szkole chłopcy spotkali się z określeniem stycznej tyl
ko do okręgu: jest to prosta mająca dokładnie jeden punkt 
wspólny z okręgiem, wyznaczana przez wykreślenie prostopadłej 
do promienia. Prostą wyznaczają jej dwa punkty lub punkt i 
kierunek. Koncepcje te są bardzo głęboko zakorzenione w umys-

(2)'Jaskrawych przykładów zaciemnienia pojęć przez kryte
rium J> światła przyrodzonego rozumu dostarcza artykuł 
G.Glaesera (1981).
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łach uczniów i chłopcy niechętnie rozstają się z nimi; raczej 
starają się adaptować te koncepcje do nowej sytuacji. Ale rów
nież koncepcje te wydają się racjonalne i są przede wszystkim 
operatywne. Natomiast zademonstrowane tak, jak to było w ekspe
rymencie, pojęcie stycznej jako granicy zmiennej siecznej jest 
pojęciem bardzo mętnym: nie wiadomo na przykład, dlaczego poło
żenie stycznej miałoby być w ten sposób jednoznacznie wyznaczo
ne (wypowiedzi (6) , (28) ) .

I etap: Nadawcy z Żm^^.

Grzegorz konsekwentnie forsuje swoją koncepcję stycznej 
jako prostopadłej do normalnej - stara się znaleźć analogię do 
pojęcia stycznej do okręgu. Oto kilka jego wypowiedzi:

(148) "Grzegorz: Cały czas pod odpowiednim kątem ustawiona."
(149) "G. Poczekaj, ustalmy, weź te rysunki: one wszystkie są

ustawione pod kątem prostym. Z lewej strony w zasa
dzie to samo jest.., Ustawienie do punktu styczności 
to jest pod kątem prostym."

(150) "G. (Po dojściu do punktu S ), gdy prosta, na oko, pod
kątem 90 stopni...

Tu Piotr żywo reaguje:
(151) P. Nie, nie, nie, to nic nie da, pod kątem 90 stopni,

no z czym 90 stopni?
Grzegorz nie daje za wygraną:

(152) G. No dobrze, można pomyśleć."

I etap: Nadawcy z Hoff^*

Chłopcy bardzo długo poszukują statycznego określenia 
stycznej, czy wręcz klasycznej konstrukcji, próbują uogólnić 
pojęcia środka okręgu, promienia. Odrzucają sformułowania zwią' 
zane z ruchem, jako nie należące do języka matematyki.

(153) "Ul.(Janek)Gdyby tu był punkt, to dla tego odcinka, to
będzie prosta prostopadła do promienia, czyli to bę~
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dzie gdzieś tutaj. A znowuż dla tego odcinka, byli
byśmy tutaj, to... Byłbyś tutaj, na tej prostej. A 
tu - na tej.

(154) U2. No, tylko, że... Poczekaj, jak to określić...
(155) Ul. Żeby jakoś ten promień znaleźć.
(156) U2. No właśnie, żeby jakiś promień znaleźć...

(Tu widać wyraźnie różnicę poglądów obu chłopców: Janek 
mówi tak, jak gdyby wiedział, co to jest promień w przypadku 
dowolnej krzywej; Artur dopiero poszukuje pojęcia analogiczne
go do promienia okręgu.) (...)

(157)

(158)

(159)
(160) 
(161)

(162)

(163)

U2. Tylko trzeba by znaleźć jakieś właściwości tej pros
tej? (Niezrozumiałe.)

U2. Chodzi o to, żeby one (punkty?) były wszystkie równo 
oddalone. Gdyby były dwa punkty na początku, to moż
na by wyznaczyć prostopadłą.

Ul. Które punkty?
U2. Nie, nie, nie, to się tak nie da. (Niezrozumiałe.)
Ul. O, połowa tego, to prostopadła zawsze będzie prze

chodzić przez środek. To tutaj tak samo jest, tylko, 
że... To wtedy jest zbiór punktów równo oddalonych 
od końców.

U2. (Nie słucha tego, co mówi jego towarzysz i idzie za 
swoją myślą). Chyba żeby to była najmniejsza odleg
łość od wszystkich punktów krzywej. (...)

U2. No, no to jest najmniejsza odległość tej krzywej 
względem tego punktu."

To już pewien postęp: promień trzeba określić dla każdego 
punktu z osobna.

Chłopcy próbują znaleźć "promień krzywej względem punktu 
S " konstruując symetralne do różnych cięciw wychodzących z 
punktu S . Ale okazuje się, że nie przecinają się one w jed
nym punkcie. Pomysł upada. Następuje bardzo długa cisza. Inter
weniuję, przypominając, że trzeba napisać kolegom informację, 
która umożliwiłaby im narysowanie stycznej do podanej przeze
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mnie krzywej. Wtedy Janek mówi: "Może by im to opisać po ruchu?" 
(wypowiedź (1), s.121) .

W momencie, o którym mowa na poprzedniej stronie, rysunek 
uczniów wyglądał mniej więcej tak (uczniowie nie stosowali li
nii przerywanej - ja użyłam jej dla zwiększenia przejrzystości).

Rys.7. Rysunek mój (styczna została wykreślona przeze 
mnie podczas demonstracji)

Jednak uczniowie będą jeszcze kilkakrotnie wracali do po
szukiwania klasycznej konstrukcji stycznej.

Koło krzywizny:

(164) "U2. Może inaczej. Może to jest styczna do przedłużenia
tego kawałka krzywej w tym kierunku?"

Rys .8
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Ale chłopcy zarzucają ten pomysł:

(165) "U2. No, to jest to, co robiliśmy."

Identyczny pomysł mieli Piotr i Grzegorz. Grzegorz mówi o 
tym: "złapać krzywą".

Dużo czasu zajęło Jankowi i Arturowi poszukiwanie drugie
go punktu, o którym wiadomo by było, że należy do stycznej.

(166) "Ul. Żeby znaleźć najpierw to... Jeżeli mamy dwa dowolne
punkty, to przez nie przechodzi prosta. Tak się ry
sowało. "

Janek odwołuje się do autorytetu swojej wiedzy szkolnej. 
Chłopcy rozmawiają, porównując rysowanie stycznej do okręgu z 
rysowaniem stycznej do dowolnej krzywej: "przy okręgu wszędzie 
jest jednakowo, a tam jest..." (Wydaje się, że najistotniejszą 
cechą krzywej dla uczniów jest charakter jej krzywizny.) Następ
nie zapada bardzo długa cisza. Interweniuję:

(167) "Ja. Pomyślcie, jaka wam by była potrzebna informacja,
aby narysować styczną do krzywej. Co by wam wystar
czyło.

(168) U2. Musi przechodzić przez punkt S (ha, ha) .
(169) Ul. Tak, ale trzeba jeszcze jeden punkt znaleźć, żeby

mieć prostą. (...)
(170) Ul. (ze śmiechem) Trzeba patrzeć na punkt, żeby wie

dzieć jak tam... (teraz już poważnie) Narysować 
prostą, bo, bo tą, tą (pewnie chodzi o "plastikową 
prostą) jak dojedziesz, to nic nie narysujesz, bo 
nie wiadomo... Bo ciągniesz za sobą ten punkt 
(punkt przecięcia?) , dwa punkty ( P i S ?) , i tak 
ciągle..., żeby się oderwało. Potrzebny jest jakiś 
trzeci punkt na tej prostej; żeby tym punktem by 
się dojechało, a drugi by był gdzieś w tyle.

(171) U2. Aha, dobrze, poczekaj! To może być dwa punkty na
takiej prostej, że...
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(172) U1. To będziemy mieć trzy punkty. Tylko gdzie one się za
trzymują?

(173) U2. Jeden jest ciągle w tej samej odległości, będzie wyz
naczać jakiś okrąg, a drugi jest ciągle na krzywej. 
Zawsze (niezrozumiałe) muszą przechodzić przez ten 
punkt. To będzie jakiś okrąg."

Chłopcy razem wykonują manipulację przy pomocy plastiko
wej prostej, aby się przekonać, czy naprawdę ten trzeci punkt 
będzie zataczał koło.

Rys. 9

Po tym wszystkim, chłopców zaczynają ogarniać wątpliwości.

(174) "Ul. Właściwie to nie wiem, po co my to wszystko robimy.
(175) U2. (Ironicznie) W konstrukcję się bawi!

On będzie zataczać jakiś okrąg, ale...
(176) Ul. Trzeba powiązać ten punkt z tym ( P z Q ) ."

Chłopcy rozmawiają na ten temat jeszcze jakiś czas, ale 
bez przekonania: "No i co z tego?". Jeszcze raz wraca idea po
szukiwania "równej odległości", "promienia". Artur zwraca uwa
gę na niemożność wyznaczenia położenia tego trzeciego punktu.

(177) "U2. Ale skąd wiesz, że tu, a nie w jakimś innym punkcie?
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Jeszcze trochę dyskusji i pomysł upada.
Idea wyznaczenia normalnej nie opuszcza Janka i wtedy, 

gdy powstaje pomysł wyznaczenia stycznej przez punkt S i 
punkt "sąsiedni". O ile Artur myśli o poprowadzeniu przez te 
dwa punkty stycznej, Janek chce przez nie wyznaczyć normalną 
(tylko, że brakuje mu trzeciego punktu na środek - patrz wypo
wiedź (11) s.122) .

Uparcie utrzymuje się koncepcja stycznej jako prostej sty
kającej się z krzywą, lecz nie przecinającej jej. Piotr próbo
wał uogólnić tę koncepcję przez lokalizację, ale nie był zado
wolony ze swojego pomysłu, ze względu na nieścisłość sformuło
wania (patrz wypowiedzi (l8)-(56) s.132-133). Jacek ujawnił 
bardzo dosłowne rozumienie wyrażenia "nie przecina": podaje w 
wątpliwość istnienie stycznej do sinusoidy w punkcie x = 0 .

(178) "Ul. (Jacek) Czy to będzie styczna? Przecież ona przet
nie teraz!i!"

I dalej, z uporem, mimo iż Tomek przypomina definicję z 
pierwszego etapu:

(179) "Ul. Ty nie zapominaj, co to jest styczna przecież. Czy
styczna może przecinać?!!"

Po moim wejściu do pokoju, w którym byłam nieobecna przez 
jakiś czas (przebywałam wówczas z Arturem i Jankiem), Jacek 
dzieli się ze mną swoimi wątpliwościami:

(180) "Ul. Przecież, zastanówmy się. Czy istnieje taka stycz
na... to znaczy... Z wykresu to trudno sobie przed
stawić, ale czy w ogóle może istnieć styczna do te
go punktu, to znaczy...

(Wydaje się, że Jacka ogarniają wątpliwości, co do zasad
ności jego zarzutu, w miarę mówienia.)

(181) Ja. Do krzywej w tym punkcie?
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(182) U1. Bo on jest takim punktem właśnie przełomowym, jak
by, jakby symetria osiowa, tzn. akurat nie..., sy
metria środkowa, przepraszam, tak... To znaczy, w 
każdym punkcie będzie przecinała po prostu tę pros
tą, niezależnie chyba od... trzeba by mieć dokład
ny wykres tej sinusoidy, żeby określić, czy w ogó
le istnieje taka styczna..."

2.2.Konstrukcja i rozumowania skończonościowe. Wszystkie 
konstrukcje, z którymi chłopcy z Hoff^ spotykali się do tej po 
ry, polegały na wykreślaniu skończonej liczby prostych i okrę
gów. Opis konstrukcji miał zwykle postać algorytmu zapisanego 
"w punktach". Artur i Janek, dobrzy uczniowie, starają się na
dać swojemu komunikatowi postać takiego właśnie algorytmu. Aby 
konstrukcja miała pozory skończoności, mówią o kolejnych punk
tach krzywej. Nie chcąc używać obcych w matematyce wyrażeń 
związanych z ruchem, jak np. zbliżać się, przesuwać, stosują 
słowo "obracać", dozwolone w matematyce, skoro obrót jest poję 
ciem geometrycznym.

Z rozmowy, którą miałam z Arturem i Jankiem w drugim eta
pie, po przekazaniu ich rozwiązania, wynika, że chłopcy byli 
świadomi niewystarczalności swojego rozwiązania: "To nie dowód 
Wyczucie ścisłego dowodu matematycznego, jakie mają Artur i 
Janek, oparte jest na doświadczeniu nabytym w czasie nauki geo 
metrii (schemat geometrycznego dowodu dedukcyjnego) lub nauki 
algebry (rozwiązywanie równań i wyprowadzanie wzorów poprzez 
dokonywanie przekształceń o charakterze tożsamościowym). Takie 
dowody przedstawiał nauczyciel i takie zyskiwały jego aprobatę 
Tutaj natomiast, rozumowanie uczniów było indukcyjne (w empi
rycznym sensie) i brakowało podstaw logicznych, aby uzasadnić 
je teoretycznie.

To, jak sobie uczniowie wyobrażają prawidłowy opis kon
strukcji czy dowód matematyczny w ogóle, zależy nie tyle od 
programów szkolnych, ile od tzw. umowy dydaktycznej między in
dywidualnym nauczycielem a jego uczniami w klasie, czyli od 
całego systemu nakazów i zakazów regulujących stosunki między
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(4)nimi . Te reguły mogą nie mieć racjonalnego związku z naucza
nym pojęciem; może to być, na przykład, pewien wymagany sposób 
pisania - "w jednej linii" - lub, przeciwnie - "jedno pod dru
gim" , w przypadku równań, lub - "w punktach" - w przypadku opi
su konstrukcji geometrycznych.

W opisywanym tu doświadczeniu, Artur i Janek uznali to, 
co robiłam podczas demonstracji, za konstrukcję geometryczną. 
Zwyczaj opisywania konstrukcji "w punktach" mógł prowadzić do 
koncepcji, w których zmienna może przyjmować jedynie przeli
czalną liczbę wartości.

Znacznie swobodniejsze podejście do matematyki cechuje 
Piotra i Grzegorza z Żm^j. Wynika to być może z tego, że - 
nie będąc prymusami z matematyki - nie czują się zmuszeni do 
ścisłego stosowania się do reguł języka matematycznego, narzu
conego przez nauczyciela (nie czują potrzeby trzymania się u- 
mowy dydaktycznej). Oto tekst komunikatu tych chłopców.

TT) W bardzo interesującej książce pt. "Niepowodzenia 
szkolne i matematyka" Stella Baruk [2] pokazuje, w jaki sposób 
matematyka może zostać przez uczniów utożsamiona z systemem za
kazów i nakazów; np. "Nie wolno dzielić przez zero". Jaka jest 
dziedzina funkcji f(x) = 2x - 3 ? Odpowiedź R - {1,5} , bo 
nie może być równe zero. W systemie tym uczeń staje się "auto- 
mathe" (Jest to neologizm polegający na tym, że robi błąd w sło
wie "automate" - automat, przez dodanie litery "h" i wtedy dru
ga sylaba - "mathe" jest częścią słowa "mathśmatigues".)



158 ANNA SIERPIŃSKA

% t&jseźu 3  zzdbcftmfue yw flg, '̂ rPi r l ^ ^ L
* f try  pniu tf  Z«'iaueete. 2xZ6> , ; , Z r
vt K laaah exyutaui

O C & uiuA ue ś*ad&  auaW  <j q ą ^  p o J b u fć '.

'Pdfc-fkt&tg (£o keczjozyUętutkut$-
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Uwaga. W czasie demonstracji pojęcia stycznej, dla chłop
ców z ZmpiI, prostą PS udawał pasek papieru szerokości 2 mm. 
Szpilka popychała ten pasek, przedstawiając w ten sposób zmia
ny położenia punktu przecięcia P . W pewnych miejscach trzeba 
było przekładać szpilkę z jednej strony paska papieru na drugą. 
Próba scharakteryzowania tych miejsc zajęła uczniom bardzo du
żo czasu i odsunęła na drugi plan określenie stycznej. Aby u- 
niknąć takiej sytuacji w eksperymencie z uczniami z Hoffj, pos
łużyłam się paskiem plastiku przeciętym w środku. Szpilka wło
żona w to przecięcie posuwała się po krzywej, powodując zmiany 
położenia paska plastiku.

2.3.Trudności z pojęciem funkcji. Jak zauważyliśmy (s.144)/ 
istnieją różnice w rozumieniu pojęcia funkcji u (Artura i Jan
ka) i (Tomka i Jacka): Artur i Janek zaznaczają zależność zmian 
współczynnika ap od zmian xp . Moment zastanowienia się nad 
tym, co jest zmienną zależną, a co niezależną w rozważanym 
problemie można znaleźć u tej pary chłopców również w pierw-
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szym etapie.
(Chłopcy piszą komunikat):

(183) "U2. (dyktuje): Przesuwając prostą wzdłuż kolejnych jej
punktów przecięcia się z krzywą...

(184) Ul. Prostą czy punkt? Prostą za punktem... Nie, punkt
przenosisz wzdłuż krzywej, a prostą razem z nim."

Ponadto, u Artura, intuicja zmiennej przypomina koncepcję 
Weierstrassa, zawartą w jego "statycznej teorii zmiennej", w 
której zmienna nie przedstawia kolejno przechodzenia przez 
wszystkie wartości jakiegoś zbioru, lecz przyjmowanie oddziel
nie każdej wartości z tego zbioru. Artur mówi (wypowiedź (26)): 
"punkt ruchomy na tej prostej, który musi być punktem przecię
cia się tej prostej i krzywej w każdym punkcie, aż do punktu 
S ." A więc nie - punkt zmienny, który ma przechodzić przez ko
lejne punkty krzywej", - lecz punkt zmienny, który może być 
każdym punktem krzywej. Jednak Artur nie uświadamia sobie za
sadniczej różnicy między tymi dwoma sformułowaniami i upiera 
się przy swoim. Wygrywa intuicyjnie bardziej zrozumiała koncep
cja "kolejnych punktów".

Jest rzeczą ogólnie znaną, że występują z pojęciem funk
cji w szkole duże kłopoty ([18]). Wynikają one m.in. z faktu, 
że ogólne pojęcie funkcji, którego definicję podaje się w pier- 
szej klasie liceum, jest potem bardzo rzadko wykorzystywane. 
Najczęściej uczniowie mają do czynienia jedynie z takimi funk
cjami, które dają się opisać wzorem analitycznym i utożsamiają 
funkcję z tym wzorem. Ograniczenie się tylko do takich funkcji 
sprawia, że trudno o kontrprzykłady, co z kolei powoduje, że 
wiele własności nauczanych pojęć pozostaje dla ucznia ukrytych.

Pojęcie funkcji jest tak kluczowe w analizie, że nie moż
na liczyć na to, że potrafimy nauczyć pojęcia granicy, jeżeli 
wcześniej nie zadbaliśmy o dobre jego przyswojenie (a zatem 
również o umiejętność interpretowania wykresów i tablic ([9])j.

Brak formalnego pojęcia funkcji stanowił w historii ra
chunku różniczkowego i całkowego poważną przeszkodę: był on,
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między innymi, przyczyną niejasnej interpretacji pojęcia gra
nicy. Np. Newton przy wyznaczaniu momentu iloczynu zaznaczył 
dość niejasno, że można to uczynić przez zastosowanie metody 
granic, lecz interpretował iloczyn geometrycznie jako pole 
prostokąta. Wskutek tego, nie wiadomo było, czy iloczyn uważać 
za funkcję jednej czy dwóch zmiennych. Wprawdzie czas miał w 
pewnym sensie odgrywać rolę zmiennej niezależnej, ale tylko po 
to, aby wesprzeć wyobrażenie myślowe, a nie dlatego, by sprowa 
dzić zagadnienie do takiego, które dałoby się wyrazić za pomo
cą jednej tylko zmiennej niezależnej, jak tego wymaga różnicz
kowanie ([ 4 J ) .

3. Kłopoty ze znalezieniem stosownej symboliki dla procesu 
przechodzenia do granicy.

W tekście rozwiązania Tomka i Jacka z drugiego etapu znajduje
my następujący zapis:

a sin x 
x (s.130)

Ponadto, w tekście wyjaśnienia (s.144), współczynnik kąto 
wy stycznej jest oznaczony przez ap : " ap = 1 "; współczyn
nik kątowy stycznej "przedstawia się wzorem ap = * ".
Współczynnik kątowy stycznej jest zatem oznaczony tak samo, 
jak współczynnik kątowy siecznej PO i przedstawia się takim 
samym, jak ona, wzorem. Nigdzie jednak w sposób jawny chłopcy 
nie próbowali podstawiać zero za x , ani też nie twierdzili, 
że wyrażenie to jest nieokreślone dla tej wartości x . Chłop
cy nie zdołali wypracować nowego języka dla tej nowej operacji 
jaką jest przechodzenie do granicy (być może nie zdają sobie
sprawy z faktu, że mają do czynienia z nowym typem operacji):

• sin xdla zapisu faktu, ze — -—  dąży do 1 zastosowali znak
równości. Wybór znaku równości raczej niż jakiegokolwiek inne
go jest, być może, wynikiem tej intuicji, w której wielkość 
zmienna jest przez jakiś czas tylko przybliżeniem, coraz lep
szym przybliżeniem, aż w końcu staje się równa swojej granicy; 
znak równości może tu oznaczać wyidealizowaną "prawie-równość"
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~ (por. wypowiedzi (89)-(95)). Ponadto, może tu być ukryta i-
dea (podobna do tej z którą spotykamy się u Leibniza i

(5)1'Huiliera ), że granica powinna zachowywać charakter wiel
kości, której jest granicą. Skoro więc współczynniki kątowe

g i n  vwszystkich siecznych wyrażały się wzorem — -—  , to współ
czynnik kątowy stycznej takimż wzorem wyrażać się powinien.

III. ZAKOŃCZENIE

Jak już o tym wspominałam na wstępie, opisane tu badanie nie 
pozwala na postawienie pełnej diagnozy dotyczącej przeszkód w 
uczeniu się pojęcia granicy. Spróbuję jednak,, opierając się na 
dokonanym tu studium przypadku, sformułować kilka hipotez.
Przeszkodami w rozwijaniu pojęcia granicy są:

1. Wyobrażenia związane z ruchem, prowokowane wyrażeniami 
obciążonymi znaczeniem potocznym, jak "dąży do", "zbiega" itp. 
lub rozmaitymi poglądowymi "sztuczkami", które mają przybliżyć 
uczniom pojęcie granicy:

Odwoływanie się (implicite lub explicite) w obydwu przy
padkach do doświadczenia zmysłowego może, jako produkt uboczny, 
wypaczać i tak wątłe koncepcje pojęć nieskończoności i ciągłoś
ci. Widzieliśmy, że użycie ruchu w demonstracji stycznej jako 
granicy zmiennej siecznej (a być może także posługiwanie się w 
tej demonstracji materialnymi przedmiotami) spowodowało trakto
wanie krzywej jako złożonej z "kolejnych punktów". Ponadto, de
monstracja mogła prowokować intuicje geometryczne pojęcia gra
nicy, takie jak kres górny u Jacka (wypowiedzi (64) i (67), 
str.135) czy "punkt graniczny" u Tomka (wypowiedź (45) str.129) 
Tomak spontanicznie używa wyrażenia "dąży do" w sensie przeciw
nym do "odchodzi od".

Własność zupełności nie jest istotna w samej definicji po
jęcia granicy, ale w szkole średniej analiza ogranicza się do

/ e \v 1 Leibniz: nieskończenie małą pojmujemy jako wielkość niknącą,

która jednak zachowuje charakter tej, która znika; 1'Huilier : jeżeli 
wielkość zmienna ma stale pewną własność, to jej granica także będzie ją 

miała.
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funkcji rzeczywistych i wydaje się, że uczniowie powinni znać 
własności universum, w którym się poruszają i umieć go odróż
nić od innnych (patrz wypowiedzi (98) i (131)). W końcu, za 
pozwoleniem czy bez pozwolenia nauczyciela, na ławce czy pod 
ławką, uczniowie będą posługiwali się kalkulatorami i źle by 
się działo, gdyby utożsamiali rzeczywistość numeryczną tych ma
szyn ze zbiorem liczb rzeczywistych,

2. stosowanie metod badań przyrodniczych w matematyce (co 
mogłoby być związane z użyciem kalkulatorów)(zob.[ll]). Wszyscy 
uczniowie uczestniczący w eksperymencie, dla otrzymania rozwią- i 
zania w drugim etapie zastosowali rozumowanie indukcyjne. Teksty! 
ich rozwiązań, jako jedyne usprawiedliwienie, zawierały tabelki; 
wartości badanej zmiennej (str,145-147 ) . Wprawdzie Artur i Ja
nek byli świadomi niewystarczalności tego rozwiązania (str.157- i 
158) , a i Jacek, jak zauważyliśmy (str.141) , chciał wypro- ! 
wadzić odgadnięty wynik przez rozwiązanie jakiegoś równania; alei 
trzeba pamiętać o tym, że są to bardzo dobrzy uczniowie. Trakto-ij
wanie przechodzenia do granicy jako metody heurystycznej mogło- j

*by podważać jednoznaczność wyniku, a zatem wartość tego procesuj 
jako działania matematycznego,

3. Nieskończenie małe;
Wprawdzie język rachunku nieskończenie małych wyszedł z 

użycia i, w każdym razie na lekcjach matematyki w szkołach 
średnich, nie jest stosowany, ale zarówno ten język,jak i tra
dycyjna symbolika leibnizowska są ciągle obecne na lekcjach fi
zyki. Idea pojmowania wielkości nieskończenie małej jako sta
łej mniejszej od dowolnie danej wielkości, biorąca swój począ
tek od atomizmu demokrytejskiego, stanowiła przeszkodę, której 
zwalczenie wymagało 25 wieków wysiłków wielu matematyków. Jej 
atrakcyjność, jak widzieliśmy na przykładzie Tomka (str.131, 
wypowiedzi (46)-(47), str.134, wypowiedzi (57)-(63)) nic nie 
straciła na sile, co może wynikać z faktu, że idea nieskończe
nie małej odpowiada pewnemu naiwnemu (czy naturalnemu?) pojmo
waniu nieskończoności.



163O TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIE POJĘCIA GRANICY
!> i

4. Pojmowanie stycznej jako prostej stykającej się z krzy
wą lecz nie przecinającej jej:

Widzieliśmy (rozdział II.2.1), z jakim trudem pojęcie 
stycznej jako granicy zmiennej siecznej przebija się przez tę 
koncepcję, utrwaloną przez kilka lat nauki geometrii w szkole.
A przecież badani uczniowie byli w sytuacji, w której ta kon
cepcja nie mogła funkcjonować. Tymczasem w programie jest tak, 
że pojęcie stycznej jako granicy zmiennej siecznej ma stanowić 
przybliżenie pojęcia pochodnej, które jest wprowadzone formal
nie, jako granica ciągu ilorazów różnicowych. Eksperyment poka
zał, że ogólne pojęcie stycznej takiej roli odgrywać nie może.

5. Rozumowania skończonościowe; konstrukcje skończone, o- 
trzymywanie wyników przez rozwiązywanie równań (rozdział
II.2.2, str.156):

Pojęcie granicy wymaga zburzenia tych nawyków: to jest 
naprawdę zupełnie nowe pojęcie, wymagające nowych metod, już 
nie tak komfortowych, jak poprzednio stosowane. I trzeba bar
dzo uważać, żeby koncepcje pojęcia granicy uczniów nie zdege- 
nerowały się do "metody podstawiania", analogicznej do metody 
"pomijania pewnych wyrazów"[4] , która miała więcej wspólnego z 
rozwiązywaniem równań niż z metodą granic, lecz miała tę nie
bezpieczną zaletę, że dostarczała poprawnych wyników. I tak, 
niektóre wadliwe koncepcje uczniów, niezauważone, będą pozwala
ły na ukończenie szkoły średniej, jeżeli koncepcje te będą wys
tarczające dla stawianych przed uczniami zadań i problemów.

6. Nieodróżnianie zmiennych zależnych od niezależnych i, 
ogólnie, kłopoty z pojęciem funkcji, których mogliśmy się do
myślać u Tomka i Jacka (str.140,wypowiedzi (103)-(110), str.144) 
mogą doprowadzić do wzmocnienia koncepcji granicy jako kresu.

Przeszkody tej nie można lekceważyć, zważywszy na rolę, 
jaką rozwój pojęcia funkcji odegrał w historii rachunku róż
niczkowego i całkowego.

7. Symbol = w oznaczeniu granicy:
Użycie symbolu = dla oznaczenia przejścia do granicy
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przez Jacka i Tomka wynikało prawdopodobnie z ich intuicyjnego 
pojmowania tego działania jako "wyidealizowanej prawie-równoś
ci” (str.160), przy czym ten "ideał", jak zauważyliśmy 
(str.147, wypowiedzi (130)-(140)), wcale nie wymaga nieskończo
ności. Powstaje pytanie, czy może być też i na odwrót: symbol 
= w oznaczeniu granicy sprowokuje taką koncepcję tego pojęcia.

Eksperyment ten nasuwa zatem przypuszczenie, że intuicje 
pojęcia granicy uczniów różnią się od tego pojęcia na tyle, że 
dopuszczają wiele możliwości degeneracji ich koncepcji pojęcia 
granicy po rozpoczęciu systematycznej jego nauki.

Powstaje pytanie, jak dalece te intuicje udaje się kształ
tować przez odpowiednie nauczanie. Trzeba by przeprowadzić w 
tym celu badania na szerszą skalę. Jednak, biorąc po uwagę na
wet te trudności i przeszkody, które zdołał wykryć przedsta
wiony eksperyment oraz czerpiąc doświadczenie z badań Fisch- 
beina dotyczących pojęcia nieskończoności ([7]), nie należało
by oczekiwać rewelacyjnych lub chociażby uspokajających wyni
ków.

Stąd wydaje się, że, nie rezygnując z poszukiwania sposo
bów kształtowania prawidłowej intuicji pojęcia granicy, wska
zane byłoby uczciwe uświadamianie uczniom, jakie różnice mogą 
istnieć między ich intuicjami a pojęciem granicyv ' i pokazywa
nie, na jakie manowce może prowadzić bezkrytyczne opieranie 
się na nich.
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ON SOME DIFFICULTIES IN LEARNING LIMITS - A CASE STUDY

Summary

The aim of the paper is to put up some preliminary hypotheses 
concerning obstacles in the learning and understanding the 
notion of limit.

It is an experimental approach: written and oral 
productions of 2 groups of 2 students are studied. The students 
- 15 years olds - are placed in a situation of problem solving.

It is assumed in the analysis of these productions that 
when students start to learn calculus systematically at school, 
they have already their minds charged with quite a number of 
deep-rooted ideas acquired during their previous mathematical 
training which will have an impact on the development of their 
coception of the limit. Their intuition of infinity and con
tinuum often diverges from mathematical meaning of these notions. 
Some of these ideas and intuitions may become obstacles to 
learning and understanding of the calculus.

Analysis of students' behaviour aims at exposing these 
ideas and intuitions in order to formulate hypotheses 
concerning the obstacles that students may have to overcome 
while learning limits. In this analysis the history of the 
development of calculus is referred to whenever an analogy can 
be found between the students' ideas or difficulties and those 
of mathematicians in the past. History plays here a double 
role: warning against neglect of the observed students
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misconceptions or difficulties, and asserting that, these are 
characteristic not only for the students involved in the 
experiment but are perhaps more general.

Hypotheses concerning obstacles are, among Others:
1. Dynamical metaphors used when speaking of limits such 

as "tends to", "converges to" giving mental pictures based on 
sensory experience may, as a by-product, degenerate the already 
weak students'1 conceptions of infinity*

2. Applying to mathematics , methods of research in 
natural sciences. All the students involved in the experiment 
helped themselves with inductive, reasonhing (in the empirical 
sense) to gain some success. Texts produced contain as sole 
justification tables Of values of the function whose limit 
values were investigated. The students were somehow conscious 
of their production being not mathematically perfect. This 
might have not occurred to students with lower ability. 
Conceiving passing to the limit as a heuristic method might 
deny the uniqueness of the result and thus depreciate the 
value of this process as a mathematical operation.

3. Infinitesimal values. The idea of an infinitesimal 
value as a constant value which is lesser than any given value, 
taking its origin from Democritus' atomism, had been an 
obstacle for over 25 centuries. The experiment suggests that 
this idea might be still attractive for some students today.

4. Solving problems by reducing them to solving eguations. 
This habit is strong and students' conceptions of the process 
of passing to the limit may degenerate to conceiving it as a 
scheme analoguous to Fermat's method of "omitting certain 
terms" which was nearer to solving equations than to limits 
and had the dangerous advantage of providing true
results.

5. Deficiencies in the concept of function.
6. The misunderstanding of the symbol of equality in the 

denotation of the limit.


