
tanárt, hogy a negatív egész és a tört kitevős hatványok műveleti azonosságal
miért olyanok, mint a természetes szám kitevőjű hatványoké? Válasz: mert a
hatvány hatvány. Ez ugyanaz a logikai hiba, mint az előbb megtárgyalt.

A pongyola matematika fogalmába tartozik még sok minden más is. Ilye
nek: amikor valamely fogalmat, például. számkört egy betűvel jelölünk, de nem
közöljük a betű jelentését, vagy nem írjuk le pontosan azt, hogy a betű me
lyík számhalmaz elemeit jelenti. Pongyolaság, amikor közlünk egy képletet,de
a betűk jelentését már nem adjuk meg. Pongyolaság, ha bebizonyítok egy té
telt, és nem adom meg az érvényességi körét. Egyszer egy látogatásom alkal
mával a szaktanár levezette a kör érintójének egyenletét, mégpedig úgy, aho
gyan a könyvben volt, csak nem hívta fel a tanulók figyelmét arra, hogy a
tárgyalt esetben a kör mílyen speciális helyzetű. A levezetés utánkihívott a
táblához egy tanulót, lediktált egy kör-egyenletet, és felszólította a felelőt, hogy
határozza meg. a kör érintőjének egyenletét egy megadott pontban. Mivel ez II
kör nem a bizonyításkor használt speciális helyzetű volt, a tanuló pedig az
imént levezetett képletet használta: rossz eredmény jött ki. Erre a tanár szidni
kezdte a tanulót: "Mondtam, hogya példát míndíg gondolkodva kell megol
dani; egyébként is, az előbb megismert eredmény nem mindig érvényes." Ez
tipikus példája a pongyola matematikának, vagy pontosabban a pongyola ma
tematikatanításnak.

Amikor az egyenletek megoldásakor "átviszünk~' ellenkező előjellel egy ta
got, vagy amikor a szorzót osztónak visszük át, vagy "keres21tbe szorzunk", mind
olyan kifejezés, amelynek jelentését a tanár világosan láthatja, de a tanulókat
megtéveszti. A gyakorlatból tudom, mílyen sok hiba forrása ez. Az ilyen ki
fejezések következménye az is, hogy a tanuló "elhagyja" az egyenlet mind a
két oldalán az 19-t. .

A logikai tisztánlátás hiányát bizonyítják a definíciók és tételek összekeve
rései. (Például bizonyítják,hogy a? = 1). A definíciók elmondásánál előforduló

hibák: a túl szűk, vagy a nagyon tág definíciók. Például: mi a paralelogram
ma? A paralelogramma négyszög. A másik véglet: a paralelogramma olyan
négyszög, melynek szemköztí oldalai párhuzamosak és egyenlők, átlói pedig fe
lezik egymást. - Igen gyakori hiba a logika ellen, hogy bebizonyítunk egy té
telt, és azután - anélkül, hogy ennek j~gosultságát igazolnánk - a tétel for
dítottját használjuk fel. (Abból, hogy a. 4-gyel osztható számok párosak, nem
következik, hogy minden páros szám osztható 4-gyel.) - Találkoztam értelmet
len kifejezésekkel is: "Ez a két háromszög hasonló, mert megegyeznek két szög
ben és egyoldal arányában." - Igyekeztem minél több példáit hozni, és le
hetőleg különböző területekről, hogy megmutassam, mennyit lehet hibázni a
logika ellen, és így megnehezíteni a matematika megértését. Valóban ez a pon
gyolaság nagy kerékkötője a matematika megszerettetésének is.

(Folytatása következik)

Hesdhetném

Kezdhetném megszokott módon díszes jelzőszerkezeteket hazudva
kezdhetném sikolt6n
üvöltve
lábaitok elé borulva

csak talpatok ne érintse lelkem

miért nem mondunk el mindent egymásnak hisz én is csak beszélek
leülhetnénk egymás mellé őszinte mosolyok árnyékában
míg valaki azt nem mondaná:

INDULUNK
KELJETEK FEL
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