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me fumajita svelta korpo nomigas en fisvendejoj "rnar-angilo". En
sudorientaziaj akvoj oni kaptas sarkojn per hokado. lam, antaü
longa tempo, eüropanoj observis strangan kutimon de la indigenoj.
Tiuj tiris imponan sarkon en sian boaton, fortranöis la nagilojn kaj
jetis la ankoraü vivantan - sed pro tio al terura morto kondamnitan
- beston reen en la akvon. La nagilojn oni poste supe kuiris. Nun,
oni devas scii, ke sarkoj apartenas al la 'liondrofisoj' (Chondrich-
thyes), kontraüe al la pli oftaj 'ostofisoj' (Osteichthyes) kiel ekz.
niaj ordinaraj mangofisoj. IIiaj nagiloj havas la konsiston kaj
guston lau tute eIuzitaj kaüöukpantofloj, Pro tio oni devas abunde
spici sarknagilan supon por fari gin mangebla kaj trovi plezuron
en la forkonsumado.

Kial do la malajanoj kaptas kaj tiom krueIe mortigas la sarkojn?
Certe ne aIIogas la nagiloj! Ne, tute neo Temas pri horora venzo
lau rito. Kiam sarko estas atakinta kaj mortiginta indigenon, oni
kaptas alian sarkon kaj pune tiom krueIe traktas gin. La nagilojn
oni supkuiras nur por ne perdi ion mangeblan. Sed la eüropanoj
sole pensis pri rnangajo, öar ili nek komprenis nek koriceptis la
fundan sencon de la arliaika moro kaj alkutimigis al la stranga
gusto de sarknagila supo. Tiu ci havas, ankoraü nuntempe, la tute
senrajtan reputacion esti delicajo.

Evidente la famo de sarknagiloj similas al tiu de la orientaziaj
:'hir~ndonestoj" '.Tiuj konsistas el sekigita birdosalivo kun algluig-
IOtaJ plantopartoj. Bonvolu pensi pri tio, se vi en plej noblaj res-
toracioj trovos sur la menuo sarknagil- aü hirundonest-supon. Sed
reen al la sarkoj kaj homoj. Mian selaliiofobion mi ne lasos for-
preni de mi kaj, kvankam mi jam staris kun leonoj kaj tigroj en
cirkornanego, mi neniam mergus miajn piedojn en akvon, en kiu
oni vidis sarkojn. Oni tarnen devas konscii, ke sarkoj multe pli
devas tim i la homojn 01 inverse.
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Matematikaj taskoj por konkludi *
Jan GOROWSKI, Maciej KLAKLA & Adam LOMNICKI

Tre ofte - kaj tro ofte - oni aüdas plenagulojn diri: en la lernejo
mi malamis matematikon, mi neniam gin komprenis, neniun tas-
kon mi solvis memstare. Strange, ke tiuj parolantoj ne hontas pro
sia sinteno al matematiko, pro siaj mankoj en matematika edukit-
eco. Nekomprenebla pensmaniero, ja neniu fieras, ke li konas ne-
niun fremdan lingvon, ke li faras erarojn parolante en la gepatra
lingvo. Feliöe tio ne estas generala opinio pri la valoroj de mate-
matika edukado, valoroj por rekta apliko en la öiutaga vivo kaj por
mensa aktivigado de junaj homoj en diversspecaj lernejoj. 10m
kulpas la aütoroj de la programoj de edukado, iom ankaü la aüto-
roj de lemolibroj, iom tiuj instruistoj de matematiko, kiuj ne ser-
öas interesajn temojn (taskojn) kaj instrumanieron.

En la serio de artikoloj ni proponas al la legantoj de Scienca Re-
vuo kaj ankaü - ni esperas - pere de ili al instruistoj de matema-
tiko, kiuj ne konas Esperanton, diversajn temojn, ligitajn kun ele-
menta geometrio, nombroteorio, algebra, teorio de funkcioj k.s. La
priskribitaj temoj, matematikaj taskoj, solvoj de problemoj, teore-
moj kaj ties pruvoj estas en granda parto nia modesta akirajo (ko-
lektita dum preskaü 40-jara laboro en la Pedagogia Universitato en
Krakovo, Pollando). En öiu okazo ni aldonos sugeston, por kiaj
lemantoj, lau nia opinio, tiu propono estus konvena. Kompreneble
en öiu lando instruisto de matematiko devus adapti tiun propanon
al la programo de edukado.

Tre interesan material on ni trovis en la artikolo de Jonsson
(2007), perfektan por kapablaj lernantoj, kiuj ekzemple parto-
prenas en matematikaj konkursoj. Par ni esperantistoj, similaj
artikoloj estas tre valoraj ankaü pro tio, ke ili hel pas al la evoluo
de la faka lingvajo, al naskigo de kontaktoj inter diversnaciaj
instruistoj de matematiko kaj didaktikistoj de matematiko.

* Por mezlernejanoj
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Dum la lastaj jardekoj, pro diversaj kaüzoj, la programoj de
matematika instruado (en multaj landoj) "malgrasigis". Kelkaj
temoj ne estas plu aktualaj, multaj estis forstrekitaj pro la tenden-
coj al plifaciligado de la lemado. Povas okazi, ke la diplomito post
abiturienta ekzameno neniam aüdis ekz. pri la aksiomoj de geo-
metrio, pri nocioj de la logiko, pri tridimensia analitika geometrio.

Cu havas iun sencon rezigni pri pruvado de teoremoj dum lecio-
noj de matematiko?

Antaü 40 jaroj en mezlernejoj en Pollando oni konstruis kun ge-
lernantoj la planimetrion, elirante de aksiomoj. Tiam la didaktik-
istoj de matematiko opiniis, ke tiu lernanto komprenas la rolon de
pruvo de teoremo, kiu sentas la nepran bezonon de la pruvo de la
teoremo evidente vera. En la nuna jarcento pli facile estus aktivigi
lernanton, proponante seröadon de la pruvo de neevidenta teore-
mo. La plej interesa por lernantoj estus - lau ni - la vojo: de kon-
jekto al trovo de teoremo kaj ties pruvo (pruvoj). La supozo, ke iu
interesa eldiro, iu kuraga konjekto, estas vera, restis ofte en pasin-
taj jarcentoj nur konjekto dum multaj jaroj aü jardekoj.

Sube ni priskribos la "regan vojon" al kreado de teoremoj. La
teoremoj ekestas dum la solvado de tiel nomataj matematikaj
taskoj por konkludi tezojn. Sub tiu nocio ni komprenas la taskojn,
en kiuj oni fiksas premisojn, ligitajn ekz. kun iu figura aü figuroj
kaj oni seröas la konsekvencojn de tiuj premisoj. Oni seröas kon- .
kludojn de la premisoj. Tiamaniere oni venas al konjektoj pri la
figuroj. Ofte tiu vojo kondukas ne nur lemanton, sed ankaü la
instruiston de tiu lernanto al la trovo de nova teoremo (aü relative
nova, nova por ili). Nenio superas la plezuron de la trovo de io
nova. Dum matematikaj lecionoj estas bonegaj (kaj malmulte-
kostaj) okazoj por difini novajn nociojn, novajn simbolojn, trovi
novajn algoritrnojn, novajn konjektojn kaj teoremojn.

Ekzemplo I:
Teoremo:

La trapezo havanta egalajn diagonalojn, estas simetria.
Pruvo:

Ni fiksu la simbolojn, kiel sur Ia desegno 1.
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Desegno 1

Lau premiso I AC 1=1DB I. Ni rimarku, ke la ortangulaj tri-
lateroj AFC kaj EBD estas kongruaj. Sekve I AF 1=1EB I, de tio
I AB I-I AF 1=1 AB I-I EB I, kaj plue I FB 1=1AE I·

La trilateroj AED kaj FBC do kongruas. Konklude la trapezo
ABCD estas sirnetria.

Ekzemplo II:
Ni premisu, ke du medianoj de triangulo estas egalaj. De tio

sekvas, ke tiu triangulo estas izocela.

c

A iC....- ...,. B

Desegno 2

Obeante la simbolojn sur la desegno 2 ni povas jene noti la premi-
sojn: I AD 1=1DC I, I BE 1=1EC I, I AE 1=1BD I·
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La unua vojo de rezonado:
Lau la teoremo inversa al la teoremo de Taleso ni ricevas ke la, ,

rektoj DE kaj AB estas paralelaj, la kvarlatero ABED estas do
trapezo.

Pro tio, ke I AE 1=1BD I, la diagonaloj de la trapezo ABED es-
tas egalaj. EI la teoremo pruvita en la unua ekzemplo, ni konklu-
das,ke lAD 1=1BE I.

Sekve I AC 1= 21 AD 1= 21 BE 1=1BC I, la triangulo ABC estas
do izocela.

La dua vojo de rezonado:
Ni fiksu la simbolojn, kiel sur la desegno 2. Lau la teoremo pri

la divido de la mediano de triangulo per la pezocentro de tiu
triangulo, ni ricevas:

IBFI=2IDFI, I AFI=2IFEI. Sed IDBI=I AEI, do
I BF 1=1AF I, I DF 1=1FE I. Sekve la trianguloj AFD kaj BEF
kongruas, I AD 1=1BE I, la triangulo ABC estas do izocela.

Valoras rimarki, ke oni povis unue pruvi la teoremon el la
ekzemplo Ir - lau la dua vojo de rezonado - kaj poste eluzi tiun
teoremon en la demonstrado de la teoremo donita en la ekzemplo
1. Se ni kondukus rektojn AD kaj BC en la trapezo priskribita en
la ekzemplo I, ili havus la komunan punkton P, kaj la triangulo
ABP havus la medianojn BD kaj AC egalajn.

Ekzemplo III:
Sangante en la ekzemplo Ir la vorton mediano per la vorto alto,

ni ricevas teoremon facilan por demonstro kun la tezo: la trian-
gulo estas izocela. Videblas du pruvoj. En la unua oni povas
montri du kongruajn trilaterojn, en la dua - esprimi la areon de la
trilatero per du formuloj.

Pli malfacila por pruvi estas la teoremo, kiun ni ricevus sang-
ante en la ekzemplo II la vorton mediano per la vortoj partoj de
dusekcantoj de triangulo, kiujn inkluzivas tiu triangulo.

F. Enriques kaj U Amaldi en sia lemolibro (1916) donis inter
la taskoj tiun teoremon kaj la skizon de gia pruvo ili provizis per
jenaj vortoj:
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"La pruvo de tiu teoremo estas iom malfacila, tial ni donos la
pruvon trovitan de la fama svisa matematikisto Jakob Stei-
ner". Tiamaniere - notante la nomon - la aütoroj diris, ke lau ili
tiu teoremo estas pli interesa kaj pli valora, 01 la aliaj teoremoj
priskribitaj ~n la lemolibro. Sube ni donas alian, propran pruvon
de tiu teoremo. Dum jaroj ni trovis pli 01 dek pruvojn de tiu
teoremo.

c

B

Desegno 3

Ni fiksu la simbolojn, kiel sur la desegno 3, interalie:

I I CI a+b+c L ~II AC 1= b, I AB = c, B = a, p = 2 . au a

premisoj I AA' 1=1BB' I·

Sekve I AA' 1=_2_~bcp(p-a),
b+c

I BB' 1=_2_~acp(p-b).
a+c

Ni ricevas laüvice:

_2_.J bcp(p _ a) = _2_ .jr-ac-p-(p-_-b-),
b+c a+c

(a + C)2 bcp(p -a) = (b + C)2 acp(p -b),
(a2 + 2ac + c2)(bp -ab) = (b2 + 2bc + c2)(ap -ab),

a'bp - a'b + 2abcp - 2a2bc+ c'bp -c2ab =
= b2ap - ab' + 2abcp - Zab'.« + c'op =c'ob,
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abp(a -b) =abto? _b2
) - 2abc(a -b) + c2 p(b -a) = 0,

(a - b)( abp - abt a + b) - 2abc - c2 p) = 0,

(a-b)[ab(p-(a +b)-2c)-c2 p] = 0,

(a -b)[ab(p -Ca +b +c) -c) - c2 p] = 0,

(a - b)( abt - p - c) - c2 p) = 0,
a-b = 0,

a = b.
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Palatinato - ponto inter Germanujo
kaj Francujo=

Franz-Georg RÖSSLER

Enkonduko
Palatinato öiam estis ponto - sed pli guste gi devis esti pasejo,

milita renkontigejo, batalejo, viktimo de pretendoj multaflankaj,
oferajo de eksteraj kaj regionaj potencoj kaj potenculoj. Evidente,
aktuale Palatinato trovigas ene de la Germana stato, kaj je la alia,
plej proksimaflanko de la ponto situas Francujo, la okcidenta naj-
baro, la precipa kunaganto dum la historio. Sed multaj aliaj nacioj,
etnoj, religiaj grupoj transpasis tiun öi centraeüropan ponton, mul-
taj eö restis tie öi.

La palatinata geografia kaj poseda situacoj
Temas pri la teritorio, kiun la aktuala mapo (Bildo 1) de la dist-

rikto Rejnhesujo-Palatinato (Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz)
ankoraü priskribas. Oni aldonu iom de la nuna Sarlando kaj iom
en la nordo, kaj forprenu episkopajn teritoriojn - jen jam la histo-
riaj limoj, se ne mankus la dekstrarejna parto, nun apartenanta al
Badeno- Virtembergo. La rivero Rejno ne estis tia limo, kia gi nun-
tempe aspektas.

Politike ekzistis longatempe interplektigo de la plej diversaj
posedajoj: Elektoprinca teritorio, regejoj de la episkopoj de Speyer
ISpiro kaj WormsNormso, liberaj regnaj urboj, nobelaj posedajoj
kaj aliaj proprajoj.

* Pentekoste de 2010 okazis la jara kongreso de la Germana Esperanto-Asoeie kune
kun Unuigo Franca por Esperanto en Kaiserslautern / Germanujo. La aütoro de tiu öi
artikolo traspuris per prelego kun lumbildoj la komplikajn rilatojn inter ambaü landoj
ekde la unuaj atestoj gis la dudekajarcento kaze de la palatinata limregiono, la lake
de la kunveno.

. Jen resumo de 1a prelego kun mapa orientigo. Sesdekpaga monografio kun bildoj
kaj pli ampleksa teksto pri la temo estas havebla kun multaj mapoj kaj ilustrajoj e~
cifereca formo ce la aütoro: F.-G. Rossler "Palatinate - ponto inter Gerrnanujo kaj
Francujo", Edition Antiphon 1 Speyer 2010. Ce la esperantigo de urbonomoj ne trov-
eblaj en PIV mi sekvis la libron "Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nornoj" korn-
pilita de Sulco & Bermano (1989), Esperanto-Centro Paderborno.




