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Rzucać, czy nie rzucać?!

Poprosiłam uczniów klasy III technikum (po 
zasadniczej szkole zawodowej, mam w tej klasie 
tylko konsultacje przed maturą), żebyśmy zweryfi
kowali hipotezę „czy na pewno prawdopodobień
stwo wyrzucenia orła jest 1/2?"

Spotkałam się z totalną krytyką.
- Jasne, że nie! Nie ma co sprawdzać!
- Zaraz znurzę się taką bezmyślną pracą!
- To nudne!

Próbuję klasę nakłonić do pracy. Tłumaczę, tyle razy 
stajecie przed różnymi wyborami, czasami rzucacie 
przecież monetą, choćby przed każdym meczem. Może 
uda nam się zaobserwować coś ciekawego. Choćby, 
okaże się, że jakaś moneta jest lepsza od innej.
- Możemy.

Uzyskawszy przyzwolenie klasy, rozdałam kartki do 
notowania wyników, omówiłam jak notować uzyskane 
wyniki. No i zademonstrowałam „bączka". Znów zer
wała się burza protestów.
- Pani profesor, gdzie pani widziała, żeby tak rzucano 
monetą przed meczem; na murawie - wykluczone.
- Możemy rzucać tak (i tu nastąpiła demonstracja - rzut 
do góry, złapanie drugą ręką i położenie monety na 
zewnętrznej stronie pierwszej ręki). Możemy to zrobić 
tak.

I znów podjęłam próbę przekonania uczniów, żeby 
zrobili to tak jak o to proszę. Postawiłam sprawę na 
ostrzu noża „chcecie, żeby nauczycielka z waszej 
szkoły oblała egzamin? Jeśli nie, to do pracy. Podejmij
cie decyzję sami".

Skończyło się na tym, że w skupieniu, byle odrobić 
zadaną pracę, kręcili „bączka" i oddawali kartki. W  tym 
skupieniu i ciszy „słyszałam" swoją porażkę.

Po tej lekcji doszłam do wniosku, że wybrałam 
nieodpowiednią klasę. Ich doświadczenia życiowe są 
zbyt duże, żeby chcieli bawić się ze mną monetami, 
przecież oni mają już 21 lat. Postanowiłam poprosić
0 to młodszą klasę. Do eksperymentowania wybrałam 
klasę żeńską - 3 zasadniczą. Dziewczynki podały 
odpowiedź od razu - orzeł i reszka powinny wystę
pować tak samo często. Przystąpiły do sprawdzania
1 notowania wyników na kartce. W  tym momencie 
spotkało mnie ogromne rozczarowanie - większość 
z nich miała kłopoty ze zrozumieniem jak posługiwać 
się kartką z „drzewkiem". Musiałam podchodzić do 
każdej ławki, żeby upewnić się, że robią to poprawnie. 
Kręciły bączka w skupieniu, w ogóle nie odzywając się 
do siebie, z czerwonymi wypiekami na policzkach. 
Od czasu do czasu słychać było „o znów" - okazało 
się, że tak reagowały na uzyskanie orła. Zaczęłam 
zbierać wyniki i zapisywać na tablicy. W  trakcie tej 
pracy wywołano mnie na chwilę z lekcji. Po powrocie

zastałam na tablicy zebrane wszystkie wyniki. Dziew
czynki siedziały w  ławkach i z zaciekawieniem patrzyły 
na mnie. Tymczasem to ja miałam do nich pytanie. Co 
z Waszą sugestią, że tak samo często występuje orzeł 
jak i reszka?
- Czasami tak jest. Wskazały wyniki jednej z par, gdzie 
liczba uzyskanych orłów u jednej osoby była równa 
liczbie uzyskanych reszek u drugiej. Więcej odpowiedzi 
nie otrzymałam. Dziewczynki w skupieniu patrzyły na 
tablicę.

Pomyślałam - znów nie to czego ode mnie oczekuje 
dr T. Gliszczyński.

Tymczasem podeszło do mnie kilku uczniów z innej 
klasy i rozpoczęło taką rozmowę:
- Pani profesor, w niektórych klasach wyczynia coś 
pani z monetami, dlaczego nie w naszej? My też 
chcemy.

Cieszyć się, że może usłyszę coś sensownego (co to 
znaczy coś sensownego, czego tak naprawdę oczekuję, 
czy ja wiem sama?). A może oni po prostu po 
uczniowsku chcą mieć trochę zabawy zamiast wysiłku 
intelektualnego - bo rzucanie monetą na pewno nie 
kojarzy się z wysiłkiem intelektualnym, ale z „urwaną 
lekcją".
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