
Formalnie?
nie da rady!

czyli tajemna prawda o matematyce



Wbrew temu, co można wyczytać w środkach masowego rażenia
wbrew temu, co pisał o matematykach Kartezjusz,
wbrew temu, co głoszą sami matematycy,

nie wszystkie prawdy matematyczne możemy uchwycić
jej formalizmami,
czy w ogóle jakimiś rozumowaniami mającymi ambicje ścisłości.

I nie chodzi tutaj o takie dziwolągi jak problem Collatza,
czyli spostrzeżenie, że iterowanie funkcji

f(x) =

{

x/2, gdy x jest parzyste;
3x+ 1, gdy x jest nieparzyste,

dla argumentu naturalnego zawsze prowadzi do 1,

ani też o twierdzenie Gödla o teoriach formalnych.



Pierwszy przykład sprzed 4000 lat, z Egiptu:
każdy ułamek mniejszy od 1 da się przedstawić jako suma różnych
ułamków prostych, czyli o licznikach równych 1.
Oto szalenie prosty algorytm:

należy odejmować największy możliwy ułamek prosty.
Oto przykład: 5
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Stosowanie tego algorytmu zmniejsza licznik rozkładanego ułamka
co najmniej o jeden (co udowodnić łatwo), zatem
ułamek o liczniku k można rozłożyć na k (lub mniej)

ułamków prostych.
Pytanie jednak, czy zamiast lub mniej, nie należy stwierdzić po
prostu mniej niż k. Nikomu np. nie udało znaleźć takiego ułamka
4

n
, którego nie dałoby się rozłożyć na trzy ułamki proste.
Poważni ludzie (Erdős, Strauss, Schinzel) wierzą, że tak jest,
ale chcieliby wiedzieć, czy na pewno.



Lagrange udowodnił, że każda liczba naturalna jest sumą
czterech kwadratów liczb naturalnych,
Euler przedłużył ten wynik: każda liczba naturalna jest sumą
dziewięciu sześcianów liczb naturalnych.
Sto lat później Hilbert udowodnił, że dla danego wykładnika k
istnieje taka liczba n, że każda liczba naturalna jest sumą n k-tych
potęg liczb naturalnych (hipoteza Waringa).

Niezbyt trudno uzasadnić, że n ≥ 2k + ⌊(3/2)k⌋ − 2
(bo liczba 2k · ⌊(3/2)k⌋ − 1
jest sumą ⌊(3/2)k⌋ − 1 dwójek w potędze k i 2k − 1 jedynek).

Nie wiadomo, czy dla wszystkich wykładników
mamy w tym oszacowaniu równość, a tylko tyle,
że odstępstw od równości nie może być nieskończenie wiele.



Może dziwić, że o takich rzeczach jest mowa
na spotkaniu nauczycieli.

Ale warto zwrócić uwagę na fakt, że wspomnienie o tego rodzaju
prawidłowościach jest okazją do ćwiczenia sprawności rachunkowej
i to ćwiczenia mogącego spotkać się z zainteresowaniem, a nawet
stworzyć rywalizację wśród uczniów.

Odwołanie się do tego, co uczciwie możemy pokazać
jako rzecz obecną w “dorosłej” matematyce,
jest bardziej kształcące od najlepiej ułożonych ćwiczeń.

A gwarancję tego, że są to problemy interesujące, daje fakt,
że zajmowali się nimi (i zajmują) zawodowi, wybitni matematycy.

Trzeba tylko dobierać te, które są zrozumiałe,
i dające okazję do skutecznego działania.



Odwołując się do do tematyki ułamków prostych

Można np. urządzić konkurs, kto rozłoży ułamek o liczniku 7
(mianownik do wyboru wśród liczb niepodzielnych przez 7
i większych od 7) na najmniejszą liczbę ułamków prostych.

Albo, kto rozłoży dany ułamek na największą liczbę ułamków
prostych (tu można uzyskać dowolnie duży wynik).

Albo kto znajdzie jak najwięcej rozkładów różnych od uzyskanego
przez wspomniany algorytm.
Bo rozkładów na ułamki proste może być wiele

i to wcale nie uzyskanych przez chwyty typu
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Na przykład
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29
wedle algorytmu to
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ale także
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Warto wyeksponować fakt, że zmniejszanie się licznika może/musi
następować szybciej, niż to wynika z reguł algorytmu.

Na przykład
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.

Wpadnięcie na pomysł, jak poznać największy ułamek prosty
mniejszy od danego, choć to banalne, może być ważnym
odkryciem ucznia.

A wyszukanie takiego ułamka, by jego rozkład według algorytmu
był jak najdłuższy, to już niebagatelne badanie matematyczne.



Zabawa potęgami również daje okazję do eksperymentów.

Rozłóżmy np. 20 na sumę kwadratów.

Ponieważ 52 > 20, więc mamy puzzle, układankę, gdzie trzeba
spośród “klocków” 12 = 1, 22 = 4, 32 = 9, 42 = 16 wybrać
nie więcej niż cztery (niekoniecznie różne), aby suma wyniosła 20.

Od razu przychodzi do głowy 16 + 4 albo 2 · 9 + 2 · 1.
A czy jest jeszcze inna możliwość?

Albo spróbować znaleźć taką liczbę, że będzie możliwy tylko jeden
rozkład na kwadraty.

Albo wskazać liczby (powiedzmy mniejsze od 100), by każdy ich
rozkład musiał mieć cztery składniki niezerowe.



Dla wyższych wykładników rozkładanie na sumę potęg może
być ciekawsze, bo liczba składników się powiększa
(dla wykładnika 4 to 19, a dla 5 – 37) i – przede wszystkim
– jest mniej rodzajów klocków do dyspozycji.

Na przykład, rozkładając 100 na trzecie potęgi, mamy
do dyspozycji tylko 1, 8, 27 i 64, bo już 53 > 100.
Nasuwającym się rozkładem jest 1 + 8 + 27 + 64, a czy są inne?

A gdy 100 będziemy rozkładali na sumę czwartych potęg,
do dyspozycji będą już tylko trzy klocki: 1, 16 i 81
– jak może wyglądać taki rozkład?

Wyszukiwanie rozkładów najkrótszych, czy też osiągających
wyznaczoną przez hipotezę Waringa długość,
to doskonały sposób na oswojenie się z potęgami.



Przytoczone przykłady pokazują, jak znakomitym materiałem
do ćwiczeń w podstawówce mogą być problemy
(tu akurat otwarte, ale niekoniecznie tylko takie)
zaczerpnięte z tzw. wyższej matematyki.

Moim zdaniem stoi za nimi autentyczność,
tego nie da się podrobić najzręczniej, najdydaktyczniej
układanymi zbiorami sztucznych zadań.

Podobnie żadna z układanych edukacyjnych gier
nie jest w stanie dorównać szachom, go czy brydżowi,
a żadna łamigłowka wieżom Hanoi.

Ale oczywiście na podstawówce się nie kończy.



Jeśli funkcję
x+ π
3
√
7x− 1

wykonać dwukrotnie,

otrzyma się tożsamość.
Rzeczywiście

x+π
3
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3
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√
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√
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= x.

Powstaje pytanie, jak znajdować inne funkcje mające tę własność,
czyli inwolucje. Oczywiście, wśród funkcji wymiernych.

Korzystając z naszej wiedzy, możemy oszczędzić uczniom
zbytniej dowolności i ograniczyć poszukiwania,
do tych funkcji wymiernych, których tak licznik,
jak mianownik jest stopnia co najwyżej 1.



Odpowiedź na to pytanie jest następująca:

wszystkie inwolucyjne funkcje wymierne to

x+ a

bx− 1 dla ab+ 1 6= 0 oraz
c

x
dla c 6= 0.

Co więcej, jest to prawdą nie tylko dla liczb rzeczywistych, ale dla
każdego ciała.

Tego, oczywiście, nie będziemy mówili uczniom, ale pozwolimy im
by sami odkryli tę prawidłowość.

Metoda stosowana przy nauczaniu maszyn
(wszędzie ta sztuczna inteligencja!)

może i tu być sensowna: podrzućmy im parę przykładów
i niech sami spróbują to jakoś uogólnić,
znaleźć możliwie ogólną formułę.



Wedle moich doświadczeń już zestaw

x+ 1

x− 1 , 5− x,
√
2

x

może wystarczyć.

To może być traktowane jedynie jako wprawka z przekształceń
algebraicznych,

ale odkrycie, że inwolucje algebraiczne, to bardzo bogata rodzina,

a nie tylko −x, 1
x
i − 1
x
, jest dla wielu zaskoczeniem.



W obszarze mniej standardowym, mniej lubianym przez podstawę
programową, czyli przy liczbach pierwszych
interesujące mogą się wydać wielomiany dające sporo takich liczb.

Na przykład wielomian x2 + x + 11 przyjmuje, dla całkowitych
argumentów 0, 1, 2,. . . , 8, 9, wartości będące liczbami pierwszymi,
a mianowicie, odpowiednio, 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, 83 i 101.

Polem do zabawy jest tu sprawdzenie, że to wszystko są
liczby pierwsze.

Tu odkrycie oczywistej zależności, iż

wśród dzielników liczby n musi być liczba mniejsza od
√
n,

pozwala na szybkie sprawdzenie
– dla, powiedzmy 31, wystarczy sprawdzić podzielność przez 3 i 5,
a nawet dla 101 tylko jeszcze przez 7.



No i powstaje pytanie, czy 11 jest jedyną liczbą p
dającą jako wartości wielomianu x2+x+p dla x = 0, 1, 2, . . . , p−2
same liczby pierwsze.

Początki wróżą sukces: jest tak dla 3 i 5, co łatwo sprawdzić.
Daleko trudniej odkryć to dla p = 17, a poza
granicami możliwości leży znalezienie ostatniej możliwości: 41.

Warto odnotować i powiedzieć uczniom, że dowód tego, iż więcej
takich wartości p nie ma, ma dopiero 50 lat.

Ale są przecież inne wielomiany dające kolekcje liczb pierwszych.

Tak więc przekonuję, by materiał do ćwiczeń sprawnościowych
brać z żywej matematyki, bo to i łatwe i przyjemne i – wedle
mojego doświadczenia – skuteczne.



Łatwo to jednak robić w dyscyplinach rachunkowych,
jak arytmetyka i algebra, a znacznie trudniej w geometrii,
zresztą nie tylko dlatego, że geometria w szkole przeważnie leży
i nawet rzadko pokwikuje.

Bierze się to z faktu, że wobec nieistnienia możliwości
elementarnego nauczania geometrii aksjomatycznie,
jest ona traktowana obrazkowo,
bądź – w nielicznych przypadkach – dość magicznie.

Ale tę obrazkową stronę warto wspierać
przez pokazywanie w niej prawidłowości
zaczerpniętych z takiej matematyki,
jakiej na lekcjach (ani w podstawach programowych)
z całą pewnością nie spotkamy.



Na tym rysunku mamy dwa czworościany, z których każdy
ma wierzchołki na płaszczyznach ścian drugiego.

Wystarczy zgiąć kartkę
wzdłuż poziomej prostej.



Na tym rysunku mamy dwa czworościany, z których każdy
ma wierzchołki na płaszczyznach ścian drugiego.

Wystarczy zgiąć kartkę
wzdłuż poziomej prostej.

Punkt P leży na płaszczyźnie
ściany Q′R′S′ niebieskiego
czworościanu, bo proste
Q′R′ i S′P przecinają się.



Na tym rysunku mamy dwa czworościany, z których każdy
ma wierzchołki na płaszczyznach ścian drugiego.

Wystarczy zgiąć kartkę
wzdłuż poziomej prostej.

Punkt P leży na płaszczyźnie
ściany Q′R′S′ niebieskiego
czworościanu, bo proste
Q′R′ i S′P przecinają się.

Rzecz w tym, że każdy
może to bardzo łatwo
narysować.

No to do roboty!



To coś, co się sprawdza, choć nie wiadomo dlaczego,
a więc trzy punkty są znienacka współliniowe,
to jeszcze nic w porównaniu
z rysowaniem kwadratowego parkietażu w perspektywie:

Jedyna reguła to
każdy otrzymany punkt łączymy z punktami P, Q, R

I przekonujemy się, że za chwilę mamy proste przechodzące przez
kilka zupełnie niezależnie narysowanych punktów.

No to do roboty!



Gdy punkt R wyraźnie nie leży w środku odcinka PQ, to
– jak można sprawdzić – drugie przekątne “kwadratów”
zbiegają się w jednym punkcie (na rysunku S).

P R Q S



Oto jeszcze jedno linijkowe cudo.
Dane jest 5 punktów trójkami niewspółliniowych
i prosta k przez punkt A.

Połącz te punkty (jakąś) łamaną czterodcinkową
(o bokach I, II, III i IV) zaczynającą się w A, nazwij jej koniec B,

a następnie
– przecięcie I i IV połącz prostą m

z przecięciem III i k,A
•

•
•

•
•

k
– przecięcie II i m połącz prostą n

z B.
Sprawdź, że
przecięcie k i n to zawsze

ten sam punkt,
niezależnie od tego, którą z 24
możliwych łamanych wybrałeś.



Na kartkach, w które są Państwo wyposażeni,
sugeruję wybranie łamanej czerwonej lub zielonej
– wówczas wszystkie punkty przecięcia zmieszczą się na kartce.



Pozwala to na łatanie dziury w okręgu,
przez którą prosta przez A wychodzi z koła.

Cztery punkty, uzupełniające te dane
do danych z poprzedniego rysunku, można sobie dobrać dowolnie.

k

A



Reasumując:

jestem przekonany, że
matematyka ma w sobie rozmaite ciekawe rzeczy,

obcowanie z którymi daje pożądane efekty
w postaci obycia z matematycznymi narzędziami,

a przez ich atrakcyjność
– sprawdzoną przez pokolenia zawodowców,

nie powoduje reagowania na te narzędzia
jak na narzędzia tortur.


