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Pojęcie osi liczbowej w koncepcji
nauczania spiralnego

Koncepcja nauczania spiralnego opiera się na powtarzaniu treści naucza-
nia, przy ich każdorazowym rozszerzeniu, w kolejnych etapach edukacji.
W niniejszym artykule przedyskutujemy jak pojęcie osi liczbowej doskonale
wpasowuje się w program nauczania spiralnego, poczynając od nauki doda-
wania i odejmowania liczb całkowitych, podzielności liczb całkowitych,
aż po geometryczny aspekt wartości bezwzględnej.

1.1. Kilka słów o osi liczbowej

Oś liczbowa jest geometryczną interpretacją zbioru liczb rzeczywistych,
która umożliwia w prosty i pozbawiony formalizmu matematycznego sposób
przedstawić pojęcie zbioru liczb rzeczywistych. Dodatkowo interpretacja ta
zachowuje naturę tego zbioru oraz pozwala uczniowi zaobserwować podsta-
wowe własności, na przykład nieskończoność, uporządkowanie lub zasadę
ciągłości. Odnotujmy również, że uczeń podczas edukacji matematyki
w szkole zarówno podstawowej i średniej, nie poznaje definicji zbioru liczb
rzeczywistych1, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie osi liczbowej w edu-
kacji matematycznej uczniów.

Formalnie oś liczbową definiujemy jako prostą skierowaną, na której za-
znaczono jednostkę. Warto zauważyć, że odchodzi się od wymogu, zaznacza-
nia na osi liczbowej punktu odpowiadającego liczbie zero, gdyż w przypadku
operowania na dużych liczbach jest to niepraktyczna uciążliwość.

Przy wprowadzaniu nowego pojęcia matematycznego dobrym nawykiem
jest odnoszenie się do znanych już uczniowi obiektów lub pojęć. W przy-
padku osi liczbowej takimi obiektami mogą być linijka, miarka lub miara
krawiecka, choć niewątpliwą ich wadą jest to, że obrazują tylko liczby do-
datnie. Kilkanaście lat temu idealnym przykładem osi liczbowej pochodzą-
cym z życia codziennego był termometr słupkowy, lecz za sprawą rozwoju
technologicznego termometry te powoli stają się reliktem przeszłości. Ponie-
waż odniesienie się do znanych uczniom „osi liczbowych” jest w dzisiejszych

1 Zobacz 1.4. Zbiór liczb rzeczywistych jako oś liczbowa.
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czasach trudniejsze, wymusza to na nauczycielach konieczność bardziej po-
mysłowego wprowadzania tego pojęcia niż w przypadku klasycznej metody
podającej. W konsekwencji w podręcznikach coraz częściej można spotkać
wprowadzenie osi liczbowej z wykorzystaniem metod aktywizujących, nace-
chowanych na działanie ucznia. Jedną z takich form jest definicja zapisana
w postaci czynnościowej.
DEFINICJA
Jeżeli chcemy narysować oś liczbową, to postępujemy zgodnie z instrukcją:
1. rysujemy linię prostą, przy użyciu linijki,

2. zaznaczamy na niej kierunek przy pomocy strzałki,

3. zaznaczamy na prostej kolejne punkty w tej samej, odległości

4. podpisujemy zaznaczone punkty kolejnymi liczbami.

1 2 3 4

UWAGA
Aby na osi liczbowej zaznaczyć więcej liczb rysujemy dłuższą linię

1 2 3 4 5 6

lub zaznaczamy liczby w mniejszej odległości od siebie.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Warto przećwiczyć pojęcie osi liczbowej, wykonując następujące ćwiczenia.

1. Uzupełnij oś liczbową, wpisując odpowiednie liczby w puste kwadraty.

a.

1 2 3 5 7

b.

1 2 6 7

c.

3 5 7 8

Poprzednie osie liczbowe zaczynały się liczbą 1. Możemy również zacząć
podpisywanie od innej liczby, na przykład od liczby 10:

10 11 12 13 14 15 16

lub od liczby 22:

22 23 24 25 26 27 28 29
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2. Uzupełnij oś liczbową, wpisując odpowiednie liczby w puste kwadraty.

a.

7 8 10 13

b.

5 8 9

c.

22 23 27 28

d.

102 104 106 108

e.

11 12 13 14 15

UWAGA
W przypadku podanej definicji czynnościowej nie musimy ograniczać się do
prostego zapisu na tablicy kolejnych kroków wraz z rysunkiem, lecz może-
my wspólnie z naszymi podopiecznymi wcielić się w rolę konstruktorów osi
liczbowej. W tym celu wystarczą nam kolorowe kartki i klej. Na kartkach
piszemy kolejne liczby osi liczbowej, aby po przyklejeniu w zeszycie powstała
dorodna i kolorowa oś liczbowa:

1 2 3 4 5 6 7

Skonstruowanie w ten sposób osi liczbowej jest bardziej czasochłonne niż jej
narysowanie, lecz podczas dobierania kolorów kartek, wpisywania liczb na
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kartkach i naklejania ich, aktywizuje się większa część mózgu ucznia,
w skutek czego samo pojęcie osi liczbowej lepiej zapadnie uczniom w pamięć.

UWAGI

1. Przytoczone przykłady zostały umieszczone w kratkach, w celu naucze-
nia uczniów – poprzez naśladownictwo – rysowania linii prostej i jedno-
stek w kratkach, a nie pomiędzy nimi.

2. W poprzednich przykładach ograniczenie do kolejnych liczb naturalnych
było zabiegiem celowym i przemyślanym. Powodem takiego postępowa-
nia jest fakt, że podpisywanie kolejnych elementów odpowiada zliczaniu
(ewentualnie od pewnego miejsca) obiektów, więc nie powinno nastręczać
trudności uczniom.

Zaprezentowana definicja i ćwiczenia mają charakter wprowadzający. Na-
stępnie należałoby przećwiczyć rysowanie osi liczbowej i wzbogacić umiejęt-
ności uczniów poprzez ćwiczenia typu:

3. Narysuj oś liczbową, na której zaznaczone są liczby naturalne od 3 do 7.

W następnej kolejności należałoby rozszerzyć pojęcie osi liczbowej na zbiór
liczb całkowitych, co możemy osiągnąć następującymi przykładami (po wcze-
śniejszym wprowadzeniu i wyjaśnieniu).

4. Uzupełnij oś liczbową wpisując odpowiednie liczby w puste kwadraty.

-3 -2 0 1 2

Ostatnim elementem do opanowania jest zaznaczanie na osi liczbowej do-
wolnych postępów arytmetycznych, na przykład

3 7 11 15 19 23 27

W dalszej części tegoż artykułu będziemy zakładali, że uczniowie:
a. wiedzą, czym jest oś liczbowa;
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b. potrafią narysować oś liczbową i zaznaczyć na niej kolejne liczby całko-
wite lub fragment postępu arytmetycznego złożony z liczb całkowitych;

c. potrafią odczytywać zaznaczone liczby całkowite na osi liczbowej;
d. potrafią uzupełniać brakujące liczby na osi liczbowej, również dopisywać

poprzednie i następne liczby na osi liczbowej.

1.2. Dodawanie i odejmowanie liczb na osi liczbowej

Za moich czasów szkolnych przed tematem dodawania i odejmowania
liczb całkowitych mieliśmy za zadanie, aby monitorować codziennie tem-
peraturę powietrza i odnotowywać różnicę temperatur w kolejnych dniach.
Ten tygodniowy eksperyment był przeprowadzony zimą, więc pozwalał
w praktyce zaobserwować dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych na osi
liczbowej, którą reprezentował termometr słupkowy. Niestety brak termo-
metrów słupkowych oraz brak ujemnych temperatur poddaje w wątpliwość
sens przeprowadzenia tego eksperymentu w dzisiejszych czasach. Jednakże
w dalszym ciągu dodawanie i odejmowanie liczb wspaniale realizuje się na
osi liczbowej. Rozważmy następujące przykłady.
PRZYKŁADY
Na osi liczbowej, w miejscu liczby 3 stoi żabka. Po wykonaniu jednego skoku
znalazła się na liczbie 7. Odczytajmy z rysunku jak długi skok wykonała ta
żabka.

3 7

+ 4

Żaba skoczyła o 4, gdyż

3 + 4 = 7

Podobnie, jeżeli najpierw żabka stała na miejscu liczby 2, następnie prze-
skoczyła na liczbę 5,
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2 5

+ 3

to wykonała skok o 3, gdyż

2 + 3 = 5

ĆWICZENIE

5. Jak długi skok wykonała żabka? Odpowiedź zapisz w zielonych kwadra-
tach.

a.

4 9

+
4 + = 9

b.

7 11

+
7 + =11

c.

3 9

+
3 + = 9
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d.

15 17

+
15+ =17

e.

24 27

+
24+ =27

f.

99 103

+
99+ =103

Zaproponowany przykład i ćwiczenie ma uzmysłowić uczniom, że dodawanie
liczb naturalnych jest poruszaniem się w prawo po osi liczbowej. Następnie
w podobny sposób możemy zaznajomić uczniów z faktem, że odejmowanie
liczb naturalnych odpowiada przesuwaniu się w lewo po osi liczbowej.

UWAGA
W obu tych przypadkach ograniczenie się do zbioru liczb naturalnych ma
ułatwić uczniom zrozumienie tego zagadnienia. Kiedy opanują oni już „ska-
kanie” po osi liczbowej w przypadku liczb naturalnych, to możemy rozsze-
rzyć zakres poruszania się naszej żabki do zbioru liczb całkowitych.

PRZYKŁADY

-3 -2 -1 0 1-4 1

+ 5
–4 + 5 = 1
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-4 -2-3 0-5 -1

– 4
–1 – 4 =–5

Dobrym pomysłem byłoby również przećwiczenie z uczniami, zadania od-
wrotnego, w którym uczeń dla równania 2−7 = 5 zaznacza na osi liczbowej
realizację tego rachunku:

-4 -3 -2 -1 0 1-5 2

– 7
2 – 7 =–5

Celem takiego podejścia jest nadanie geometrycznej interpretacji działaniom
arytmetycznym dodawania i odejmowania:

a. która wspomoże ucznia w rachowaniu w zbiorze liczb całkowitych;
b. z której uczniowie będą wielokrotnie korzystali w dalszej edukacji mate-

matycznej.

Odnotujmy, że w zaproponowanych przykładach dodawaliśmy i odejmowa-
liśmy liczby całkowite dodatnie. W przypadku liczb nieujemnych możemy
przyjąć, że

+ i − jest tym samym co −

oraz

− i − jest tym samym co +,

czyli zachodzą zależności:

2 + –3 = 2 – 3 oraz 2 – –3 = 2 + 3
Z drugiej strony, możemy przyjąć zasadę, że liczba ujemna zapisana w zie-
lonym kwadracie nakazuje nam iść w przeciwnym kierunku niż dotychczas,
czyli zapis

2 + –3
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odczytujemy jako dodawanie – skok w prawo – ale o wartości ujemnej −3,
więc przesuwamy się w lewą stronę o 3.

PRZYKŁAD
zmiany kierunku skoku przy liczbie dodatniej i ujemnej

-1 0 1 2 3 4 5 6

– –3

2 + –3 = –1

+ 3

2 + –3 = –1

Następnym krokiem byłoby wykonanie serii ćwiczeń, podobnych do po-
przedniego przykładu, aby utrwalić różnicę w obu przypadkach. Analogicz-
nie ćwiczymy odejmowanie liczb ujemnych.

W celu skutecznego przećwiczenia tego sposobu myślenia, należałoby
wykonać dla uczniów karty pracy z narysowanymi osiami liczbowymi. Każ-
dorazowe rysowanie osi liczbowej, stałoby się z czasem uciążliwe i zajmowa-
łoby bardzo dużo czasu, a co ważniejsze odwracałoby uwagę uczniów
od umiejętności, które mają zdobyć. Ponadto na lekcję ćwiczeniową z ra-
chunków postaci

2 + (−3), 4− 7, 5 + (−3), . . .

warto polecić naszym podopiecznym, aby przygotowali w domu makietę osi
liczbowej w zakresie od −20 do 20 do ich indywidualnego użytku. W ten
sposób utrwalimy metodę poruszania się po osi liczbowej, zaś uczniowie
nabierając z czasem wprawy w takich rachunkach będą wstanie rachować
bez tej makiety.

Odnotujmy, że po opanowaniu przez uczniów pojedynczych działań, war-
to przejść do bardziej skomplikowanych obliczeń:

−2 + 3 + (−4) = (−2 + 3)︸ ︷︷ ︸
=1

+(−4) = 1 + (−4) = −3.

Następny rysunek jest graficzną ilustracją tego rachunku:
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

+ 3

– 4

1.3. Wielokrotności na osi liczbowej, czyli wstęp do
podzielności

Poprzez „skakanie” po osi liczbowej o stałą wartość naturalną docho-
dzimy do pojęcia wielokrotności. Zatem oś liczbowa umożliwia intuicyjne
wprowadzenie tego podejścia. Nasze rozumowanie zaczniemy od przykładu.

PRZYKŁAD
Zaznaczmy na osi liczbowej liczby parzyste, czyli liczby podzielne przez 2:

-4 -2 0 2 4=2· -2 =2· -1 =2· 0 =2· 1 =2· 2

+2 +2–2 –2

Widzimy, że liczby te występują co dwa na osi liczbowej, zatem są postaci
2 · k , gdzie k oznacza liczbę „skoków” od 0, przy czym dla liczb dodatnich
poruszamy się w prawo, a dla liczb ujemnych w lewo.
PRZYKŁAD
Podobnie na osi liczbowej możemy zaznaczyć liczby nieparzyste.

-3 -1 1 3 5
=2· -2 +1 =2· -1 +1 =2· 0 +1 =2· 1 +1 =2· 2 +1

+2 +2–2 –2

które są postaci 2 · k + 1, gdzie k ponownie oznacza liczbę „skoków” za-
czynając tym razem od liczby 1.

Analogicznie przedstawienie na osi liczbowej wielokrotności liczby 3
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-6 -3 0 3 6=3· -2 =3· -1 =3· 0 =3· 1 =3· 2

+3 +3–3 –3

umożliwia nam zaobserwowanie, że są one postaci 3· k , gdzie k jest ponow-
nie liczbą „skoków”. Podobnie możemy przedstawić na osi liczbowej liczby
postaci 3k + 1 i 3k + 2. W ten sposób naturalnie pojawia się pojęcie reszty
z dzielenia.

Obecnie zajmiemy się uzasadnieniem następującego faktu, aby zaobser-
wować wykorzystywanie osi liczbowej w arytmetyce.

FAKT
Pośród trzech kolejnych liczb całkowitych dokładnie jedna z nich jest
podzielna przez 3.

Dowód:Oznaczmy trzy kolejne liczby naturalne przez n, n + 1, n + 2. Za-
znaczmy je na osi liczbowej.

n n + 1 n + 2

Jeżeli liczba n jest podzielna przez 3, to n+1 i n+2 nie są już podzielne przez
3, bo następna wielokrotność liczby 3 występuje o 3 od n na osi liczbowej:

n n + 1 n + 2 n + 3

+3

Zatem w tym przypadku teza jest prawdziwa. Jeżeli n nie jest wielokrotno-
ścią liczby 3. Zatem jest postaci 3k + 1 lub 3k + 2.

W przypadku, gdy n jest postaci 3k + 1, to liczba n − 1 jest podzielna
przez 3, zatem także n + 2 jest podzielna przez 3:

n− 1 n n + 1 n + 2

+3
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Dodatkowo n + 2 jest jedyną wielokrotnością liczby 3 pośród liczb n, n + 1,
i n + 2.

W przypadku, gdy n jest postaci 3k + 2, to liczba n− 2 jest wielokrot-
nością liczby trzy, a zatem n + 1 również jest jej wielokrotnością.

n− 2 n− 1 n n + 1 n + 2

+3

Zaprezentowana metoda rozumowania umożliwia rozwiązanie następujących
zadań.

6. Wykaż, że iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez
6.

7. Uzasadnij, że kwadrat iloczynu trzech kolejnych liczb całkowitych jest
podzielny przez 36.

8. Czy istnieją cztery kolejne liczby całkowite, których iloczyn nie jest po-
dzielny przez 12? Odpowiedź uzasadnij.

9. Czy istnieją trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn wynosi 18?

Dla przykładu zaprezentujemy rozwiązanie zadania 9.
Rozwiązanie zadania 9.
Załóżmy, że liczby n, n + 1 i n + 2 spełniają warunki zadania. Zaznaczmy
je na osi liczbowej

n n + 1 n + 2

Jak widzieliśmy już wcześniej dokładnie jedna z nich jest podzielna przez 3,
bo liczby podzielne przez trzy występują na osi liczbowej co trzy. Ponieważ
tylko jedna z tych liczb jest podzielna przez 3, to musi być ona również
podzielna przez 9, bo iloczyn n · (n + 1) · (n + 2) = 18. Najmniejszą taką
liczbą może być 9, więc

18 = n · (n + 1) · (n + 2) > 7 · 8 · 9 = 504.

Otrzymaliśmy sprzeczność 18 > 504. Stąd nie istnieją trzy kolejne liczby
naturalne, których iloczyn wynosi 18.

Przedstawione rozumowanie można wykorzystać do rozwiązania nastę-
pującego zadania.
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10. Pokaż, że jeżeli iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny
przez 9, to jest on większy lub równy 504.

UWAGA
Odnotujmy, że w nowej podstawie programowej dla szkół średnich już
na poziomie podstawowym widnieje zapis:

„. . . przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych
i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż:
a) dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb natural-
nych,
b) dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej
trzecia potęga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2”,

Zatem możemy się spodziewać, że przedstawione wcześniej rozumowania
mogą być sprawdzane podczas egzaminu maturalnego dla 4 letniego liceum
i 5-letniego technikum.

Rozważmy jeszcze jeden przykład zadania, dla którego przedstawienie
wielokrotności na osi liczbowej będzie praktyczne i wygodne.

11. Ile jest naturalnych wielokrotności liczby 3 pomiędzy 151, a 733?

W pierwszej kolejności wyznaczymy naturalne wielokrotności liczby trzy
mniejsze od 733.

Narysujmy oś liczbową

3 6 9 · · · 731 732 733

Wiemy, że jedna z liczb 731, 732 lub 733 jest podzielna przez 3. Ponieważ
7 + 3 + 2 = 12, to liczba 732 jest podzielna przez 3. Obliczmy

732
3 = 300 + 300 + 120 + 12

3 = 100 + 100 + 40 + 4 = 244.

Przypomnijmy, że wielokrotności liczby trzy możemy ponumerować

3 =3· 1 6 =3· 2 9 =3· 3 · · · 732 =3· 244

244 liczb

Zatem naturalnych wielokrotności liczby 3 mniejszych od 733 jest 244.
Podobnie możemy pokazać, że wielokrotności liczby 3 mniejszych od 151

jest dokładnie 50, bo
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3 =3· 1 6 =3· 2 · · · 150 =3· 50

50 liczb

Wynika stąd, że wielokrotności liczby 3 pomiędzy 151, a 733 jest dokładnie

244− 50 = 194.

1.4. Zbiór liczb rzeczywistych jako oś liczbowa

W szkole podstawowej zbiór liczb rzeczywistych R przedstawia się jako
sumę teoriomnogościową dwóch rozłącznych zbiorów: zbioru liczb wymier-
nych Q i zbioru liczb niewymiernych IQ, gdzie liczby wymierne są uczniom
dobrze znane jako ułamki zwykłe, zaś zbiór liczb niewymiernych określa się
jako liczby rzeczywiste, które nie są ułamkami. Tłumaczenie takie jest oczy-
wiście przysłowiowym masłem maślanym i nie wyjaśnia uczniowi natury obu
tych zbiorów, a tym bardziej nie wskazuje przesłanek do ich istnienia. Dzieje
się tak, gdyż klasyczne definicje/konstrukcje zbioru liczb rzeczywistych (de-
finicja aksjomatyczna, konstrukcja z wykorzystaniem podziałów Dedekinda,
konstrukcja Cantora), są za trudne dla uczniów w szkole podstawowej.
W ostatniej klasie szkoły średniej na poziomie rozszerzonym możemy poku-
sić się o przedstawienie konstrukcji Cantora zbioru liczb rzeczywistych, lecz
na tym etapie jest to już tylko ciekawostka.

Celem tego podrozdziału jest wyjaśnienie pojęcia zbioru liczb rzeczywi-
stych wychodząc od pojęcia osi liczbowej. Chociaż podejście to może budzić
formalne wątpliwości, to pozwala na uchwycenie podstawowych własności
zbioru liczb rzeczywistych, chociażby jego istnienie. W pierwszej kolejności
przypomnijmy, że chcąc zaznaczyć ułamek 0,321 na osi liczbowej przedsta-
wiamy go w postaci:

3,21 = 3 + 0,2 + 0,01.

Zatem liczba 3,21 jest przesunięta od liczby 3 w prawo najpierw o dwie dzie-
siąte, a następnie o jedną setną. Chcąc zaznaczyć tą liczbę na osi liczbowej
musimy podzielić przedział (3,4) na 10 równych części.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4
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Cyfra 2 w rozwinięciu dziesiętnym liczby 3,21 oznacza, że liczba ta znaj-
duje się w drugiej z wyznaczonych części (zgodnie z podpisem nad osią),
którą na następnym rysunku zaznaczyliśmy na zielono.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4

Następnie część tą dzielimy ponownie na 10 równych części

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3,2 3,3

Cyfra części setnych 1 oznacza, że liczba 3,21 będzie zaczynała pierwszą
z nowych części

3,2 3,33,21

Przykład ten ukazuje dwie rzeczy. Po pierwsze każdy ułamek skończony
dziesiętny można przedstawić na osi liczbowej. Po drugie każdy punkt osi
liczbowej ma pewne rozwinięcie dziesiętne – o ile dopuścimy rozwinięcia nie-
skończone. Z drugiej strony wiemy, że punkty, które mają rozwinięcia skoń-
czone lub okresowe odpowiadają liczbą wymiernym. Zatem punkty, których
rozwinięcia są nieskończone nieokresowe możemy nazywać niewymiernymi.
W ten sposób otrzymaliśmy konstrukcję zbioru liczb rzeczywistych, która
nie zmusza do przekazywania uczniom niepełnych informacji.

1.5. Geometrycznie o wartości bezwzględnej

Potrzeba mówienia o geometrycznej interpretacji wartości bezwzględnej
najlepiej uwidacznia się przy rozwiązywaniu nierówności postaci∣∣∣|x− a| − b

∣∣∣ < c,

gdzie uczniowie podczas rozwiązywania metodą algebraiczną często mylą
spójniki logiczne, przez co popełniają błędy. Natomiast rozwiązanie geome-
tryczne tej nierówności nie tylko jest bardzo proste, ale również eleganckie.
Zaproponujemy sposób wprowadzenia tego pojęcia oraz metody geometrycz-
nego rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną.
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DEFINICJA
Liczbę |a− b| nazywamy odległością liczb a od liczby b na osi liczbowej.

a b

|a− b|

Ponieważ odległość liczb a od b jest taka sama jak odległość liczby b od a,
to zachodzi równość:

|a− b| = |b− a| dla dowolnych a,b ∈ R.

12. Oblicz odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami

a.

2 7

b.

−3 4
c.

−21 −14

d.

7 111
3

c.

42
3 51

3

d.

−32
5 −1

PRZYKŁAD
Zaznaczymy na osi liczbowej punkty, które są w odległości 4 od liczby 1.
Wtedy

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

+4−4

-3 5

Zatem w odległości 4 od liczby 1 znajdują się liczby 5 i −3.

13. Zaznacz na osi liczbowej punkty leżące:
a. w odległości 2 od liczby 3

3
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b. w odległości 4 od liczby −1

-1
c. w odległości 3 od liczby −2

-2
d. w odległości 1 od liczby 7

7
e. w odległości 7 od liczby −3

-3
f. w odległości 2 od liczby 13

4

1 2

13
4

PRZYKŁAD
Rozwiążemy równanie

|x− 2| = 3.

Geometrycznie równianie to oznacza, że odległość x od 2 jest równa 3. Zatem
rozwiązanie graficzne polegać będzie na zaznaczeniu na osi liczbowej liczb
odległych o 3 jednostki od liczby 2.

+3−3

2-1 5

Rozwiązaniem równania są x ∈ {−1, 5}.
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PRZYKŁAD
Rozwiążmy równanie

|3− x| = 4.

Geometrycznie równianie to oznacza, że odległość 3 od x jest równa 4. Zatem
rozwiązanie graficzne polegać będzie na zaznaczeniu na osi liczbowej liczb
odległych o 4 od liczby 3.

+4−4

3-1 7

Zatem rozwiązaniem równania są liczby x ∈ {−1, 7}.

14. Rozwiąż graficznie równania:

a. |x− 1| = 4 b. |x− 4| = 5
c. |2− x| = 3 d. |7− x| = 13

PRZYKŁAD
Rozważmy równanie |x+2| = 4. Lewą stronę równania możemy przekształcić

|x + 2| = |x− (−2)|.

Zatem równanie to opisuje liczby x odległe o 4 od liczby −2.

+4−4

-2-6 2

Stąd rozwiązaniem są x ∈ {−6,2}.

15. Rozwiąż graficznie równania:

a. |x + 1| = 4 b. |x + 4| = 5
c. |x + 2| = 3 d. |x + 7| = 13

Na tym etapie uczniowie potrafią rozwiązywać proste równania z warto-
ścią bezwzględną. Następnie warto przećwiczyć z nimi rozwiązywanie tych
równań, wzbogacając je o przykłady postaci

(?) 2− 3|x− 1| = 1,
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w których uczeń musi najpierw doprowadzić równanie do postaci |x−a| = 6,
a następnie rozwiązać. Równanie (?) sprawia wielu uczniom problem, gdyż
bardzo często próbują oni wymnażać wyrażenie x − 1 przez −3 traktując
wartość bezwzględną jak zwykły nawias. Warto również przeplatać ze sobą
przykłady, gdzie rozważamy odległość od liczby dodatniej i ujemnej, aby wy-
robić w uczniach nawyk zwracania uwagi na ten istotny szczegół. Ostatnim
elementem, który powinniśmy zawrzeć w ćwiczeniach są równania sprzeczne,
na przykład

|x− 1| = −2.

Kolejnym krokiem do wprowadzenia są równania, gdzie jedna wartość
bezwzględna jest zagnieżdżona w drugiej:∣∣∣|x− a| − b

∣∣∣ = c.

PRZYKŁAD
Rozwiążemy następujące równanie∣∣∣|x− 2|+ 3

∣∣∣ = 6.

Połóżmy t = |x− 2|. Wtedy otrzymujemy równanie z niewiadomą t:

|t + 3| = 6.

Rozwiązując to równianie graficznie otrzymujemy

+3−3

-3-9 3

rozwiązania t = −9 i t = 3. Wracając do zmiennej x mamy

|x− 2| = −9 lub |x− 2| = 3.

Pierwsze równanie jest sprzeczne. Rozwiązując drugie otrzymujemy

+3−3

2-1 5
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dwa rozwiązania x ∈ {−1,5}.
Po przykładzie warto rozwiązać tutaj kilka zadań, na podstawie których

uczniowie będą mogli zaobserwować, że tego typu równanie może mieć jed-
no, dwa, trzy, cztery rozwiązania lub być sprzeczne. Kiedy uczniowie opanu-
ją rozwiązywanie równań, możemy analogicznie wprowadzić rozwiązywanie
nierówności.
PRZYKŁAD
Rozwiążemy równanie

|x− 2| < 3.

Geometrycznie nierówność ta oznacza, że odległość x od 2 jest mniejsza od 3.
Zatem rozwiązanie graficzne polegać będzie na zaznaczeniu na osi liczbowej
liczb odległych o 3 jednostki od liczby 2, a następnie wyznaczeniu zbioru
liczb w odległości mniejszej od 3.

+3−3

2-1 5

Rozwiązaniem nierówności są x ∈ (−1,5).
Analogicznie możemy wprowadzić rozwiązywanie nierówności postaci:

|x− a| > b, |x− a| ¬ b, |x− a|  b.

Na zakończenie przedstawimy przykład rozwiązania nierówności z zagnież-
dżoną wartością bezwzględną.
PRZYKŁAD
Rozwiążemy następującą nierówność∣∣∣|x− 2|+ 3

∣∣∣ < 6.

Połóżmy t = |x− 2|. Wtedy otrzymujemy nierówność z niewiadomą t:

|t + 3| < 6.

Rozwiązując tą nierówność graficznie

+3−3

-3-9 3
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otrzymujemy, że rozwiązania t ∈ (−9,3), zatem

−9 < t ∧ t < 3.

Wracając do zmiennej x mamy

−9 < |x− 2| ∧ |x− 2| < 3.

Pierwsza nierówność jest tożsamościowa. Rozwiązując drugą nierówność

+3−3

2-1 5

otrzymujemy, że rozwiązania x ∈ (−1,5).
Odnotujmy, że zagadnienie rozwiązywania graficznego równań i nierów-

ności z wartością bezwzględną nie jest skomplikowane. Dodatkowo doskonale
nadaje się do sporządzenia kart pracy wraz z objaśnieniami, dzięki którym
większość uczniów będzie wstanie opanować jej samodzielnie lub z minimal-
ną asystą nauczyciela.

Na zakończenie odnotujmy, że pojęcie osi liczbowej i intuicji, która mu
towarzyszy może być wykorzystane w wielu zagadnieniach matematyki szkol-
nej. Z tego powodu oś liczbowa jest warta wnikliwego studiowania.


