
ANEKS

Prześledźmy pracę osoby dorosłej w toku rozwiązywania kolejnych zadań 
dotyczących pewnej struktury matematycznej. Źródłem reakcji łańcuchowej, 
którą przedstawimy, było zadanie postawione uczniom w ramach Matematycznej 
Olimpiady o następującej treści: 11 osób tworzy zespół, którego członkowie mają 
prawo uczestniczyć w uruchomieniu mechanizmu, nadającego pewien sygnał. 
Nadanie sygnału wymaga zgodnej decyzji co najmniej sześciu osób spośród tych 
jedenastu. Należy tak wyposażyć całe urządzenie w zamki i tak rozdać klucze do 
tych zamków osobom zespołu, aby każda szóstka miała dostęp do mechanizmu, 
oraz aby żaden z zespołów liczących mniej niż sześć osób tej możliwości nie miał.

Pójdziemy drogą przebytą przez myśl osoby rozwiązującej to zadanie. Czytamy 
temat. Nie dostrzegamy od razu żadnego punktu zaczepienia. Próbujemy zmniej
szyć ilościowo liczby występujące w zadaniu tak, aby zachowując relacje między 
danymi móc już manipulacyjnie, konkretnie analogiczne, ale łatwiejsze zadanie 
rozwiązać. Zespół trójosobowy wydaje się nam mało instruktywny z tego punktu 
widzenia. Do zespołu czteroosobowego nie umiemy zastosować warunków zadania, 
ponieważ — jak nam się wydaje — istotne założenia problemu stanowi fakt, że 
minimalna grupa uprawniona1) liczy o jedną osobę więcej niż maksymalna grupa 
nieuprawniona do nadania sygnału, wraz z faktem, że zespół osób uzupełniający 
minimalną grupę uprawnioną do całego zespołu tworzy już grupę nieupra
wnioną i to maksymalną taką grupę. Przykład zespołu pięcioosobowego z trój- 
osobowymi grupami minimalnymi upoważnionymi spełnia te założenia i nadaje 
się jeszcze do manipulacyjnego rozważania. Powstaje w ten sposób uproszczona 
wersja I # zadania:

Pełny zespół jest zbiorem {a,b,c,d,e} pięciu osób; minimalnych trójosobowycb 
grup upoważnionych jest 10, tym samym maksymalnych dwuosobowych grup 
nieupoważnionych jest też 10. Zadanie rozwiązujemy konstruując stopniowo 
tabelę, dołączając kolejno w miarę potrzeby numery koniecznych zamków; 
wszystko to sprowadza się do prawie mechanicznych manipulacji. Jeżeli zamek
o danym numerze udostępniamy jakiejś osobie, zaznaczamy w odpowiedniej 
kratce tabeli krzyżyk, w przeciwnym przypadku kratę zacieniujemy. Rozumujemy

r) Będziemy używać dalej skrótów „uprawniona”  lub „upoważniona”  zamiast „uprawniona 
(upoważniona) do nadania sygnału” .
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tak: Ponieważ zespół {d,e} nie jest upoważniony, musimy przewidzieć zamek, 
do którego dostępu nie będzie miał ani d, ani e. Uwzględniając to, że każdy trój- 
osobowy zespół musi mieć dostęp do każdego zamka, otrzymujemy pierwszy 
wiersz tabeli. Ponieważ zespół {c,d} nie jest upoważniony i ten zespół ma już 
dostęp do zamka o numerze 1, musimy mieć zamek o numerze 2, do którego ani 
c, ani d nie będą mieli dostępu. Uwzględniając prawo zespołów trójosobowych 
otrzymujemy przydział zamków przedstawiony w wierszu drugim tabeli. Po
stępując tak dalej, stwierdzamy ostatecznie po 10 krokach, że zadanie rozwią
zaliśmy nie tylko poprawnie, ale i najbardziej ekonomicznie (najmniejsza możliwie 
ilość zamków). Dowód odczytać można bezpośrednio z tabeli znowu manipula
cyjnie, sprawdzając kolejno dla grup minimalnych uprawnionych i maksymalnych 
nieuprawnionych warunki zadania.

a b c d e

1 X X X lllll lllll
2 X X lllll lllll X

3 X lllll lllll X X

4 m u m u X X X

5 urn X lllll X X

6 m u X X lllll X

7 urn X X X lllll
8 X lllll X lllll X

9 X lllll X \ X lllll
10 X X lllll X lllll

Próba rozwiązania zadania w ułatwionej wersji I ułatwionej przez to, że 
praktycznie mała liczność zbioru umożliwiła manipulacyjne rozwiązanie, sugeruje 
analogiczne, ale już pojęciowe rozwiązanie zadania w wersji I ** na temat zespołu 
11 osób. Do pojęciowego ujęcia jesteśmy już „zmuszeni” , chociaż mamy do czy
nienia nadal ze zbiorem skończonym i z danymi numerycznymi. Zmusza nas 
do tego praktycznie duża liczność tego zbioru, która uniemożliwia konstruowanie 
tabeli na kartce papieru, bo minimalnych zespołów uprawnionych i maksymal

nych nieuprawnionych mamy już j == 462. W istocie rzeczy poszukując

rozwiązania postępujemy tak samo jak przy konstruowaniu tabeli. Przypuszcza
my, że zadanie ma rozwiązanie. Jeżeli S jest którymkolwiek zespołem maksymal
nym nieupoważnionym, to istnieje zamek z, do którego dostępu nie ma żadna 
z osób tego zespołu. Każda z osób sześcioosobowego zespołu S dopełniającego 
zespół S do pełnego zespołu musi mieć dostęp do tego zamka, gdyby bowiem tak 
nie było, to jest, gdyby osoba a, należąca do S, nie miała klucza do zamka z, to 
zespół S U {a}, choć sześcioosobowy, nie miałby dostępu do zamka z — wbrew
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założeniu, że każdy zespół sześcioosobowy jest uprawnionym zespołem. Niechaj 
S' będzie innym niż S maksymalnym zespołem nieuprawnionym. Ponieważ 
S' <£ S, więc S’ O S =£ 0 , zatem zespół S' ma dostęp do zamka z. Musi więc 
istnieć zamek z' #  z, do którego S' nie ma dostępu, a więc każda z osób zespołu 
S' otrzymuje klucz do tego zamka.

Ta analiza wstępna zadania w wersji I *#, odpowiadająca, „pojęciowo”  mani
pulacyjnemu konstruowaniu tabeli w wersji I wskazuje jedno jedyne możliwe 
rozwiązanie naszego zadania. Zaopatrujemy mechanizm w 462 zamki, z których 
tworzymy ciąg z. o 462 wyrazach. Rozważmy ciąg S{ wszystkich różnych mini
malnych zespołów uprawnionych. Każdej osobie zespołu S{ dajemy klucz do 
zamka z{, żadna inna osoba klucza do tego zamka nie otrzymuje. Podajemy w ten 
sposób optymalne ze względu na ilość zamków (minimalna ilość zamków) rozwią
zanie zadania. Istotnie, jeżeli S jest zespołem nieupoważnionym, to S zawiera 
się w jakimś pięcioosobowym zespole nieupoważnionym S’{, zatem zespół S nie ma 
dostępu do zamka zv Jeżeli S jest dowolnym zespołem upoważnionym, to w S 
zawiera się jakiś zespół upoważniony St. Dowolnie wybrany zamek Zj został 
udostępniony wszystkim osobom zespołu Sj, ale <SyH 0  (dwa sześciooso
bowe zespoły muszą mieć element współny, bo pełny zespół liczy 11 osób). Do 
zespołu Sj należy osoba mająca klucz do zamka Zj, zespół S{ ma więc też dostęp 
do tego zamka.

Poszukując warunków koniecznych dla rozwiązania zadania, postępujemy, 
jak powiedzieliśmy, podobnie jak postępowaliśmy konstruując tabelę. Istotna 
różnica polega na zastąpieniu inferencji odnoszących się do poszczególnych 
elementów, inferencjami odnoszącymi się do klas, do zbiorów, inferencjami 
kwantyfikowanymi. Sporządzając tabelę, rozumowaliśmy: zespół {d,e} nie ma 
dostępu do wszystkich zamków, istnieje więc zamek nr 1, do którego klucza nie 
ma żaden członek tego zespołu. Stąd każdy członek pozostałego zespołu {a,b,c} 
musi mieć dostęp do zamka nr 1. Przechodziliśmy następnie do takiego samego 
rozważania w stosunku do zespołu nieupoważnionego {c,d\ itd. W wersji I •* 
rozumujemy: Jeżeli S jest którymkolwiek zespołem nieupoważnionym, to 
istnieje zamek z, do którego dostępu ten zespół nie ma itd. Postępowanie w pier
wszym przypadku nazwaliśmy manipulacyjnym, w drugim pojęciowym.

Podobna różnica charakteryzuje dowód poprawności rozwiązania. Aby spraw
dzić po wykonaniu tabeli, że przedstawiony w niej przydział zamków spełnia 
warunki zadania, trzeba sprawdzić, czy każdy zespół uprawniony jest w posia
daniu kluczy do wszystkich zamków. W tym celu zaś wystarczy prześledzić 
wzrokiem tabelę i zauważyć, że w przecięciu każdych trzech kolumn z każdym 
wierszem znajduje się choć jeden krzyżyk. W wersji I ** trzeba znaleźć „powód”  
tego faktu, którym jest to, że każde dwa zespoły upoważnione mają choć jeden 
element wspólny, a więc rozumować ogólnie: jeżeli S{ i S} są zespołami upo
ważnionymi, to S{ r \Sj ^0  dla każdych i,j. 1

Pojęciowego rozumowania wymaga „przedłużenie”  zadania, refleksja ex post 
nad otrzymanym rozwiązaniem, analiza wykorzystanych danych i sposobu ich 
wykorzystania.
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Zauważamy, że w wersji I *# korzystaliśmy jeszcze z danych numerycznych, 
ale łatwo można się od tych danych uwolnić, otrzymując rozwiązanie zadania 
ogólniejszego. Korzystaliśmy bowiem w istocie rzeczy z następujących założeń:

1. W rodzinie zespołów uprawnionych istnieje baza zespołów uprawnionych 
minimalnych, podobnie w rodzinie zespołów nieupoważnionych istnieje baza 
zespołów maksymalnych nieuprawnionych.

2. Zespół jest uprawniony wtedy i tylko wtedy, gdy zespół dopełniający go do 
zespołu pełnego nie jest uprawniony.

3. Każdy zespół, w którym zawiera się zespół uprawniony, jest zespołem 
uprawnionym.

Warunek 1 wykorzystaliśmy w istocie rzeczy w tym celu, aby otrzymać roz
wiązanie ekonomicznie optymalne, to jest takie rozwiązanie, przy którym ilość 
zamków jest możliwie najmniejsza. Moglibyśmy bez zmiany rozumowania zabez
pieczyć mechanizm zamkami w takiej ilości, że każdemu zespołowi upoważnio
nemu (nie tylko minimalnemu, jak poprzednio) przyporządkować będzie można 
zamek, do którego klucze otrzymują członkowie tego zespołu i tylko oni. Otrzy
mamy rozwiązanie także poprawne. Dane zadania tworzą więc taką strukturę 
matematyczną, dla której można sformułować i rozwiązać analogiczny do proble
mów I * i I ** problem, nie zakładając skończonośoi rozważanych zbiorów i po
mijając założenie 1. Aby dostrzec strukturę kryjącą się za danymi numerycznymi 
zadania, trzeba je ująć pojęciowo, a nie manipulacyjnie.

Rozważmy więc wersję I naszego problemu, wersję ogólniejszą, i jak nam się 
w tym momencie wydaje, uwzględniającą tylko istotne dla problemu dane. Oto 
ta wersja:

Dany jest zbiór K  oraz niepusta rodzina V  jego niepustych podzbiorów, 
spełniająca następujące warunki:

la f\ A eU  i A <= B => B eU
A c K .B c K

Ib Ą A e U o A $ U
A c K

(A oznacza dopełnienie zbioru A do pełnego zbioru K).
Zakładamy także, że rozporządzamy zbiorem Z, którego moc nie jest a priori 

ograniczona; możemy w toku rozumowania przyjmować taką moc zbioru Z, jaka 
nam będzie potrzebna.

Należy wskazać takie odwzorowanie /  zbioru K  w zbiór P(Z), które spełnia 
warunek:

A X e V o F ( X )  =  F(K), gdzie F(X) =  y /(* ).
X c K  x e X

Rozwiązanie: Zauważamy przede wszystkim, że jeżeli A,BeU,  to 
A n B  ^ 0 . Gdyby bowiem było A O B =  0 , to byłoby też A <= B, a więc 
z założenia la. B e  U, co jest wobec założenia Ib sprzeczne z założeniem BeU.  
Przyjmujemy, że moc zbioru Z  jest równa mocy zbioru V, istnieje więc bijekcja g
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rodziny U na zbiór Z. Szukane odwzorowanie/definiujemy w sposób następujący: 
x e K  => f(x) =  {z : V g(A) =  z a  xe A}.

A zU

Oczywiście F (K) =  Z.
Załóżmy, że A e U  i ze  Z. Istnieje więc taki zbiór (jedyny) B, że B e U

i g (B) — z. Z definicji odwzorowania/  wiemy, że /\ zef(x). Ale A(~\B ^ 0 ,
xeB

więc istnieje taki element * zbioru A, że zef(x).  Stąd zeF(A)  i Z c: F(A). 
Ale F(A) c: Z  =  F(iQ , więc F(A) =  ^(i^).

Załóżmy, że A fi U. Wtedy AeU.  Przyjmijmy z — g (A). Z definicji odwzo
rowania/i tego, że g jest bijekcją z e f(x) <=> xe A. Zatem jeżeli x e A, to z fi f(x), 
stąd zfiF{A) i Z j ź  F(A).

Udowodniliśmy więc, że
/\ X e U o F ( X )  =  F(K),

X c K

a więc, że nasze odwzorowanie /  spełnia warunki zadania.
W wersjach I * i I ## kryterium zaliczania zespołu do rodziny zespołów upraw

nionych miało charakter numeryczny. Zespoły liczące mniej osób niż wyznaczony 
limit nie miały uprawnienia, od tego limitu począwszy wzwyż uprawnienia miały. 
Z tego założenia w rozumowaniu w wersji I ## jeszcze korzystaliśmy, w rozumo
waniu w wersji I już nie korzystaliśmy. Można by sobie wyobrazić sytuację, 
w której nie liczność zespołu, ale kompetencje osób występujących w zespole są 
decydujące. Takim przykładem może być sytuacja następująca. Każdy zespół, 
do którego należy osoba a, i różny od {«}, jest zespołem upoważnionym. Zespołem 
upoważnionym jest też K  — {«}. Żaden inny zespół nie ma już uprawnień. 
Łatwo stwierdzić, że założenia zadania I są tu spełnione, rozwiązanie ogólne 
podane w wersji I ma tu zastosowanie.

Zauważmy jednak, że warunek Ib — to warunek bardzo szczególny. Możemy 
sobie wyobrazić sytuacje konkretne, możliwe w rzeczywistości, w których ten 
warunek nie jest spełniony.

Oto bardzo prosty model takiej sytuacji. Pełny zespół — to zespół {a, b, c, d}. 
Osoby a i c są specjalistami w pewnej dziedzinie, osoby b i d w innej dziedzinie. 
Do nadania sygnału wymagana jest zgoda co najmniej jednego specjalisty z każdej 
dziedziny. Upoważnione więc do nadania sygnału są zespoły zawierające choć 
jedną z grup: {a,b}, {a,d}, {b,c}, {c,d}. Mamy zaopatrzyć mechanizm w zamki tak, 
aby te i tylko te zespoły miały doń dostęp. Rozwiązanie znajdujemy manipula
cyjnie w tabeli.

a b c d
1 X III III X l l l l  1
2 [ll l l l! X INI III X

Jest to jedyne możliwe rozwiązanie zadania, które nazwiemy wersją II * 
naszego ogólnego problemu, rozwiązanie, które nie jest szczególnym przypadkiem
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podziału kluczy podanego w wersji I. Założenie Ib nie jest tu spełnione, było to 
założenie istotne dla rozumowania zastosowanego w wersji I.

Przykład ten sugeruje nam ostatnią ogólną wersję II, w której zachowamy 
tylko założenie la. W ten sposób nasza rodzina U zbiorów uprawnionych staje się 
ideałem półgrupy rodziny podzbiorów zbioru K  ze względu na dodawanie zbio
rów. Jeżeli bowiem jest spełnione założenie la, to oczywiście dla każdego zbioru A 
rodziny U i każdego podzbioru B zbioru K  suma A U B należy do U.

Zakładamy więc tylko, że U jest niepustą rodziną niepustych podzbiorów 
zbioru K  spełniającą warunek, że każdy nadzbiór zbioru należącego do U należy 
też do U. Problem formułujemy przy tym założeniu, jak w wersji I.

Rozwiązanie: Tym razem — nasuwa nam je tabela w wersji II *; zakładamy, 
że zbiór Z jest równoliczny z rodziną P(K) — U (a więc z rodziną zespołów nie
upoważnionych). Szukane odwzorowanie /  definiujemy w sposób następujący

xeK =>f(x) =  { z :  V  z  =  g(A) a x$A},
AeP(K) —  U

gdzie g jest jakąkolwiek ustaloną bijekcją zbioru P(K) — U na Z.
Udowodnimy, że

A A e U  o  F(A) =  Z (F(A) w znaczeniu poprzednio ustalonym w wersji I).
A c K

Załóżmy, że AeU,  oraz ze  Z. Istnieje więc zbiór B należący do P(K) — U 
taki, że z =  g{B). Ale A B, bo każdy nadzbiór zbioru A, jako należącego do 
U, należy do U. Istnieje więc element a należący do A i nie należący do B. Z de
finicji odwzorowania/ wynika więc, że zef(a), zatem także zeF(A).  Udowod
niliśmy, że jeżeli A e U, toZ<= F(A); oczywiście też F(A) <= Z, zatem F(A) =  Z.

Załóżmy, że A$ U, oraz z =  g(A). Z definicji odwzorowania /  i z tego, że 
g jest bijekcją wynika, że z e f { x ) o x $ A .  Stąd z£F(A) i F{A) ^ Z.

Zauważmy, że warunek la jest naturalnym warunkiem koniecznym w każdej 
konkretnej sytuacji związanej z naszym problemem „rozdawania kluczy” . Dołą
czając do zespołu upoważnionego inne jeszcze osoby, otrzymujemy zespół także 
upoważniony do nadania sygnału. Każdy zespół, w którym wyróżniamy sensownie 
z punktu widzenia praktycznego zespoły upoważnione do nadania sygnału, nie
zależnie od kryteriów tego wyróżnienia, ma taką strukturę, że rodzina zespołów 
upoważnionych jest ideałem półgrupy rodziny podzbiorów pełnego zespołu ze 
względu na sumę mnogościową. Zawsze więc można — jeżeli tylko rozporządzamy 
takim zbiorem zamków, jaki tylko nam będzie potrzebny — zaopatrzyć mecha
nizm w zamki i tak przydzielić kludze do zamków osobom pełnego zespołu, że 
zespoły uprawnione i tylko te zespoły rozporządzają pełnym kompletem kluczy, 
a więc zespoły uprawnione i tylko te zespoły mają dostęp do mechanizmu. Roz
wiązanie ogólne podaliśmy w wersji II, w szczególnych przypadkach można je • 
oczywiście uprościć. W praktyce mamy do czynienia tylko ze zbiorami skoń
czonymi, istnieje więc wtedy baza minimalnych uprawnionych zbiorów i baza 
maksymalnych zbiorów nieuprawnionych, można więc w rozumowaniu w wersji II 
zastąpić rodzinę F(K) — U rodziną maksymalnych zbiorów nieuprawnionych,
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jak to robiliśmy rozwiązując zadanie II **. Wtedy także nasze rozwiązanie ogólne 
jest tym samym rozwiązaniem, które otrzymaliśmy w wersjach I * i I

Przedstawiliśmy dokładnie całą tę drogę, aby zilustrować rolę przykładów 
stanowiących konkretne i skończone modele struktury, której dotyczy rozwiązy
wany problem w ukierunkowaniu myślenia osoby poszukującej rozwiązania. 
Zauważamy, że takie modele z jednej strony pomagają w znalezieniu drogi prowa
dzącej do rozwiązania, z drugiej mogą hamować wybór drogi najprostszej, prowa
dzącej do rozwiązania bardziej ogólnego. Tak więc zadanie I * od razu nasunęło 
plan rozwiązania zadania I **, to z kolei — po analizie ex post jego rozwiązania 
— nasunęło pomysł uogólnienia. Równocześnie jednak szczególne, numeryczne 
dane zadań I * i I ** — mimo że w wersji I uwolniliśmy się od nich — uwarun
kowały to uogólnienie. Uznaliśmy za istotne założenie, które było potrzebne 
przy szczególnym sposobie rozumowania, imitującym manipulację w pierwszej 
tabeli. Drugi przykład skończonego i konkretnego modelu struktury, która nam 
się ostatecznie ujawniła w wersji II, znowu odegrał rolę pozytywną, sugerując 
ostateczne uogólnienie zarówno problemu jak i jego rozwiązania. Dostrzegliśmy 
prostotę struktury określonej danymi i proste rozwiązanie, którego nie widzieliś
my na początku. Bardziej zaawansowany w myślenie algebraicznymi strukturami 
matematyk dostrzegłby to być może od razu, ale z dydaktycznego punktu widzenia, 
nie o takim poziomie matematycznych doświadczeń myślimy, badając rolę skoń
czonych i konkretnych modeli struktur matematycznych w toku rozwiązywania 
matematycznych problemów.


