Списание „Математика, компютърни науки и образование“
том 1, брой 1, 2018
Journal “Mathematics, Computer Science and Education”, Vol. 1, No. 1, 2018

Journal “Mathematics, Computer Science and Education”
Vol. 1, No. 1, 2018
Онлайн сборник със задачи със софизми
по математика, информатика и информационни технологии
Александра Жечева, Филип Петров

Online Collection of Sophism Problems
in Mathematics, Informatics and Informational Technologies
Aleksandra Zhecheva, Philip Petrov
Abstract: The article presents a website dedicated to problems with sophisms, which can be used as a didactical
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ПРОИЗХОД НА ПОНЯТИЕТО „СОФИЗЪМ“
Понятието „софизъм“ произхожда от гръцката дума „σοφία“, която буквално преведена означава
„мъдрост“. Философското педагогическо течение на софистите се заражда още в Древна Гърция.
Има множество източници, в които се посочват различни дефиниции на понятието, като то на няколко
пъти променя своето значение [14, 3–6], [15, 2–6], [17, 1–2]. Модерното и по-тясно значение на думата
„софизъм“ в педагогиката е „целенасочено неправилно умозаключение, което изглежда формално
коректно“ [16, 3–4]. Една задача с приложен софизъм предполага представяне на решение, което е с
привидно вярно изложена логическа последователност от стъпки, като в една или повече от тези
стъпки има нарочно допусната и обикновено трудно откриваема грешка, заради която решението на
задачата достига до неочакван и често парадоксален краен резултат. Някои автори смятат, че представянето на логически парадокси и софизми е ценно за приучаване към критично мислене [16, 3–4].
Поради тази причина демонстрирането и обсъждането на задачи с математически софизми може да
бъде използвано като дидактическо средство за възбуждане на когнитивен дисонанс към откриване
на допуснатите грешки.
В контекста на математиката софизъм се нарича „умишлено, преднамерено, невярно умозаключение, което на пръв поглед ни изглежда правилно. До него се стига, като се извършват
математически действия, без да са налице условията, при които те могат да се извършват,
като се правят неправилни аналогии, като се смесват някои понятия, като се предлагат неточни чертежи, изобщо, като се пропускат редица промеждутъчни звена във веригата на
логическите разсъждения под предлог, че пропуснатото е вярно, съвсем ясно, очевидно – а
грешката се намира често точно там и затова в изложението на „доказателството“ не може
да се открие“ [3, 106–107]. Що се отнася до информатиката и информационните технологии (ИТ), не
открихме в учебната литература употреба на понятието „софизъм“. Поради сходствата на дедуктивните
разсъждения в стъпките за решаване на задачите, а така също и поради еквивалентността на
методическите стратегии и очакваните резултати при използване на софистични задачи, терминът
„софизъм“ в настоящата статия ще се употребява равнозначно по отношение на задачите от трите
учебни предмета – математика, информатика и ИТ.
Не са ни известни систематизирани методически изследвания относно използването на задачи
със софизми през вековете. Въпреки това можем да предположим, че софизмите са били употребявани
като педагогически подход за повишаване на вниманието на учениците към „малките детайли“ в
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процеса на решаване на задачи. В подкрепа на това предположение е фактът, че до нас са достигнали
много примери за задачи със софизми. В същото време сборници, посветени конкретно на задачите
със софизми, каквито са например [9, 1–64], [12, 1–72], [16, 21–46], са твърде малко, както и рядко се
срещат примери в научни публикации, например на Цървенков, Павлов и Анев в [7, 9–10], [7, 111–113].
Вероятно за широката публика в България най-популярни са трудовете на Мартин Гарднър [4, 1–471],
[5, 1–423], [6, 1–462], в които също могат да се намерят някои задачи със софизми. Информатиката и
информационните технологии (ИТ) са сравнително нови учебни предмети и систематизирани трудове
за тях не се намират, но има издания като [1, 1–126], [2, 1–104] и особено [13, 1–300], в които има
немалко задачи със софизми, които могат да се използват при обучението на ученици. Поради тази
причина създателите на онлайн сборника със задачи вярват, че проблемът за намиране, систематизиране
спрямо българските учебни програми и разпространение на задачи със софизми сред учителската
общност е актуален и един подобен пилотен проект би бил полезен.
РОЛЯ И МЯСТО НА СОФИЗМИТЕ В МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
През 60-те години на миналия век в България математическите софизми са били познато средство, използвано както за засилване интереса на учениците към математиката, така и като възможност
за разнообразяване на работата в часовете по математика. Прави впечатление, че по онова време
задачите със софизми намират място най-вече в извънкласните форми на обучение, каквито тогава са
били кръжоците и математическите вечери. Съвременните източници поставят фокуса върху използването на математическите софизми в ежедневната работа на учителя, като неизменен похват в
практиката му. Така например [9, 1–64] по своята същност е сборник от задачи със софизми,
разпределени по класове (от VI до XI включително), в съответствие с учебната програма по математика
в Русия. Същевременно целевата група на [16, 3–4] са: „гимназиални и университетски преподаватели по математика, ученици в гимназиален курс и студенти в колежи, инструктори по
математика в професионални програми за развитие“. Ето защо може да се заключи, че в
съвременните методически практики използването на софизмите се превръща в конкретна стратегия,
която цели да даде възможност на учениците и студентите да се научат да решават проблеми от
различно естество, както и да мислят критично.
В по-краткосрочен план, от гледна точка на оценка на резултатите, в часовете по математика,
информатика и ИТ софизмите могат да бъдат използвани като средство за постигане на две конкретни
цели, които определят и мястото им в урока, а именно:
1. В часовете за преподаване на нов материал – за привличане на вниманието на учениците върху даден
проблем, който ще бъде засегнат и изяснен непосредствено след разглеждане на задачата;
2. В часовете за затвърждаване на знанията по вече изучен материал – когато задачата със софизъм се
използва като своеобразен тест за проверка доколко учениците са усвоили и вникнали във вече изученото.

Задачите със софизми са подходящи както за индивидуална, така и за групова работа. Биха
били полезни в комбинация с различни интерактивни методи на обучение, тъй като са предпоставка за
възникване на дискусии. Мястото в часовете и формата за разглеждане на задачите със софизми са
субективни и зависят изцяло от преценката на учителя, която произтича от личния му опит. Много
важно е оценяването на нивото на учениците – общо и индивидуално – по съответния учебен предмет.
Даването на задачи със софизми в учебните часове трябва да е внимателно премерено, защото има
риск от объркване на учениците, ако знанията, върху които се стъпва, не са достатъчно добре усвоени.
ОНЛАЙН СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ
За източници на задачи ни послужиха различни книжни издания, като например [1, 1–126], [2, 1–
104], [3, 1–352], [4, 1–471], [5, 1–423], [6, 1–462], [9, 1–64], [12, 1–72], [13, 1–300], [16, 1–98], сайтове и
блогове [11, 1–3], а така също и дискусии във форуми [8, 1–7]. Освен това бяха съставени и известен
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брой авторски задачи по информатика. В рамките на изследването не бяха открити специализирани
онлайн ресурси със задачи с математически софизми на български език, което и провокира създаването
на безплатен и общодостъпен онлайн сборник на адрес https://sofizmi.cphpvb.net. Разработеният уеб
сайт продължава да се обогатява, като се допълва регулярно с нови задачи.
За реализацията на проекта използвахме платформата WordPress, поради голямата £ популярност
и наличието на множество безплатни разширения и теми. От особено значение е разширението MathJaxLatex, което позволява да се визуализират математически формули по възможно най-подходящ и
удобен начин така, че да може лесно да бъдат копирани и вмъквани в текстови редактори; позволява
визуално мащабиране, което гарантира добър изглед на мобилни устройства и прави възможно
индексиране от интернет търсачки [10, 200–209]. Чертежите към повечето от геометричните задачи
са осъществени посредством популярния софтуер GeoGebra. Примерен изглед на част от една
произволна задача по математика е представен на Фигура 1., а задача по информатика – на Фигура 2.

Фигура 1. Примерен изглед на произволна задача по математика от уеб сайта

С цел да бъдат улеснени учителите в бързото намиране на задачи за съответния клас, на който
преподават, задачите са систематизирани на две нива – първо се избира учебен предмет и клас (от V до
XII клас), а след това се избира тема (според класификацията от учебните програми на МОН към
2017 г.), отнасяща се за съответния клас. Във всяка избрана тема има набор от няколко задачи. Към
всяка задача освен условие има и допълнително решение с авторски методически бележки. Една
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задача може да попадне в повече от една тема, включително в различни класове. Това прави лесна
адаптацията в случай на промени в учебната програма.

Фигура 2. Визуален изглед на произволна задача по информатика от уеб сайта

ОТЗИВИ ОТ ДЕЙСТВАЩИ УЧИТЕЛИ
Проведохме проучване под формата на анкета от десет въпроса, свързани с нагласите на учители
по математика, информатика и ИТ за включване на задачи със софизми в практиката им, както и за
нивото на интерес към така създадения сборник. Изследван бе профилът на учителя по отношение на
учебен предмет, курс на обучение, тип паралелка и педагогически стаж, опит на респондентите в
използването на софистични задачи, мнението им за ефекта от употребата на задачи със софистика в
практиката им, както и готовността им да използват задачите със софизми от новосъздадения сборник
като помощно средство в своята работа.
В анкетата се включиха 43 респонденти, а от обобщените резултати се вижда, че 48,8 % от тях
вече бяха използвали задачи със софизми в практиката си; 81,4 % от анкетираните смятаха, че задачите
със софизми биха повишили интереса на учениците; 95,3 % от анкетираните изразиха готовност да
използват в бъдеще софистични задачи в практиката си, а 92,7 % намериха въпросния сборник за
полезен. Макар и с малка извадка, от събраните данни можем да заключим, че задачите със софизми
се използват (или не се използват) от учителите независимо от техния стаж, тип паралелка и курс на
обучение, в които основно преподават.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаме, че онлайн ресурсът със софистични задачи се приема добре от учителската общност,
и смятаме, че заслужава да се развива чрез регулярно допълване с нови задачи.
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