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Резюме: Съобразно конкретната й формулировка задачата за охлюва, който пълзи 
нагоре през деня, за да излезе от кладенец, но се хлъзга надолу през нощта, може да 
се окаже неочаквано богата на математически идеи. При определена постановка 
решаването й налага използване на астрономически календар. Това разширява 
нейния обучаващ потенциал и я прави интересна за широк кръг ученици и учители. 
Графични представяния подпомагат изследователския подход. 

Ключови думи: Задачата за охлювa и кладенеца, Хуманизирано обучение по 
математика  

1. Увод 

В часовете ми по математика с бъдещи начални учители установих, че 
някои занимателни задачи, които са широко известни на математическата 
колегия, са останали непознати за студентите. Оказа се, че в детството си 
никой от тях не е бил „изпитван“ от роднини и съседи кога охлюв, тръгнал от 
дъното на кладенец, ще успее да излезе от него след неколкодневни 
последователни лутания няколко метра нагоре и няколко метра надолу.  

В различни етапи от обучението по математика подобна задача по 
различен начин и в различна степен интригува учащите се. Когато обаче 
постановката й е базирана на техните реални знания и умения, резултатът 
може да бъде изненадващо полезен. 

2. Постановка: Как една лесна и известна задача поражда няколко 
нови  

Задачата за охлюва и кладенеца отдавна е част от математическия 
фолклор и според числените й данни се среща в многобройни варианти. Тъй 
като преобладаващата част от студентите по начална и предучилищна 
педагогика, с които съм работила, имат интереси в областта на хуманитарните 
науки, положих грижи задачата да бъде привлекателна за тях. При 
формулирането й използвах принципите на хуманизираното обучение по 
математика [1-3], с помощта на които текстовите задачи с нестандартни или 
абстрактни математически идеи стават по-приемливи за учащите се: 

• Математическият контекст да се вписва в учебното съдържание;  

• Лек и увлекателен, сюжетът картинно да обрисува ситуацията; 
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• Героят на задачата да е симпатичен на аудиторията и да напомня за 
любимите детски приказки, романи, филми; 

• Да присъстват елементи на хумор, които да снемат безпокойството от 
учащите се и да ги предразполагат към креативност; 

• Числените данни да са подбрани така, че на преден план да изпъква 
математическата концепция, а не изчисленията; 

• Както студентите, получили решение на задачата, така и онези, които 
не са се справили, да останат удовлетворени от наученото.  

2.1. Изходна формулировка на задачата за охлюва и кладенеца 

С подбрани от мен числови данни предложих на студентите следната 
формулировка на задачата, заимствана от математическия фолклор:   

Охлюв се намира на дъното на кладенец, дълбок 10 метра. През деня 
той изпълзява 2 метра нагоре, а през нощта се хлъзга 1 метър надолу. 
След колко дни охлювът ще излезе от кладенеца?  

2.2. Уточнения във формулировката  

Разсъждавайки върху задачата, бъдещите начални учители не бяха 
наясно дали в своя отговор да включат деня на тръгването на охлюва от 
дъното на кладенеца. Възникна и въпрос дали в текста под „ден“ се разбира 
светлата част на денонощието, или цялото денонощие, или и двете. За да се 
избегнат недоразуменията, в следващата формулировка бе указана датата 
на тръгването на охлюва и се търсеше датата на пристигането му.   

В изходната формулировка на задачата не се споменаваше дали след 
достигането на ръба на кладенеца охлювът е излязъл навън, дали е започнал 
да обикаля отвора, или отново е започнал да се плъзга вътре в кладенеца. В 
следващата формулировка и тази неяснота за студентите беше отстранена.  

Изследователят K. Egan, който използва въображението като основа на 
обучението счита, че събитията и поведенческите прояви са обясними само 
ако заемат своето място в съответния разказ или история: „Ние, хората, сме 
същества, обвързани с истории и обикновено осмисляме нещата под 
формата на истории. Затова и нашият свят до голяма степен се формира 
от истории“ [4].  

Тези мисли подкрепят идеите на хуманизираното обучение по математика 
да поднеса известната задача за охлюва като история, която да подхрани 
въображението на студентите и го насочи към математическия контекст. 
Същевременно тя може да служи и като примерен текст за специален час по 
четене в началния курс, в който учениците да се забавляват, разсъждавайки 
върху една математическа задача:  
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В последната нощ на юни Малкото Охлювче се озовало на дъното на 
пресъхнал 10-метров кладенец. На 1 юли призори то тръгнало от дъното 
към просветващия в далечината отвор. Всеки ден то изпълзявало 2 метра 
нагоре, а всяка нощ, задрямало, се хлъзгало 1 метър надолу. На коя дата 
Малкото Охлювче е стигнало ръба на кладенеца? 

След прочита на тази кратка и увлекателна история студентите-бъдещи 
учители бързо се „справиха“ с решението. Те разсъждаваха така: 

„Щом охлювът се качвал 2 м през деня и слизал 1 м през нощта, за едно 
денонощие неговият общ напредък нагоре е бил 1 м. Следователно, за да 
измине 10-те метра от дъното на кладенеца до неговия ръб, са му били 
нужни 10 денонощия. Затова, щом е започнал пътуването си на 1 юли, го е 
завършил на 11 юли.“  

Дефинирайки математиката като „наука за образците“ [5], Devlin изброява 
редица абстрактни образци, които са обект на математическите изследвания. 
Сред тях са и образците на движение, с един от които се сблъскаха 
студентите. Наред с точните и прецизно описани решения  (Фигура 1) обаче 
имаше и такива, в които личаха затрудненията на бъдещите учители да 
установят съответствие между височината на изкачванията и слизанията на 
охлюва с конкретната дата на м. юли. При по-малка дълбочина на кладенеца, 
например 5 м, те може би нямаше да сгрешат в изводите си (Фигура 2).   

 

Фигура 1. Оригинално и добре оформено решение на един от учащите се 
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Решението, показано на Фигура 2, показва размислите на студента върху 
безобидната на пръв поглед задача и несигурността, довела до задраскването 
на верния резултат: 

 
Фигура 2. Вярно решение, задраскано от неговия автор 

2.3. Нови акценти в задачата  

Видният експерт по математическо образование P. Lockhart подчертава, че 
усилията в математиката трябва да се насочват както към „откриването на 
образците“, така и към „създаването на красиви и съдържателни обяснения“ 
[6, с. 66]. При многогодишния им опит от средния курс очаквах студентите да 
интерпретират по-обобщено описаното в задачата движение: то можеше да 
бъде и с други числови данни, както е например в [7]. Специфичният избор на 
охлюв за главен герой в сюжета е основание да се приеме, че всяко негово 
изкачване и всяко негово слизане е образец на праволинейно равномерно 
движение.  

Непрекъснатостта е друга важна характеристика на движението в 
задачата. Следващият въпрос насочва вниманието на студентите към нея: 

„По цялата вътрешна стена на цилиндричния кладенец, на 4 метра от 
дъното имало червена линия. Тя показвала санитарния минимум на годната 
за пиене вода. Колко пъти при своето пътуване Малкото Охлювче щяло да 
докосне или пресече тази линия?“  

С комбинацията на геометрични фигури горното допълнение развива 
пространственото въображение на учащите се ([8], с. 29) и е по силите дори на 
първокласници. Разгънатата вътрешна повърхнина на цилиндричния кладенец 
(Фигура 3) е полезна да си представят как червената окръжност за маркиране 
на критичното водно ниво се изобразява с права линия върху 2D-чертежa. 

Засягането на темата за питейната вода прави задачата за охлюва и 
средство за свързване с предмета „Човек и природа“ в началния курс.   
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Фигура 3. По пътя си нагоре охлювът е бил три пъти на височина 4 метра от 

дъното (за по-добра видимост траекторията му е показана под наклон) 

Следващият въпрос отрежда на студентите и малките ученици 
творческата роля на автори на математически задачи. Той подтиква към 
наблюдения как в летните горещини охлювите търсят влага не само в 
изоставени кладенци, а и в короните на дърветата. Това е поредна 
възможност за осъществяване на връзка между математиката и предмета 
„Човек и природа“ в началния курс: 

„Ако Малкото Охлювче се е качило на стъблото на едно дърво и се кани 
да се върне на земята, как бихте формулирали подобна задача?“  

3. Необходимостта от астрономически календар  

В изходната формулировка на задачата равномерното праволинейно 
движение на охлюва през деня бе по протежение на два метра нагоре, а 
равномерното му праволинейно движение през нощта – по протежение един 
метър надолу. Датата на неговото тръгване въведох по целесъобразност, за 
да улесня студентите в записването на отговора.   

Една нетривиална формулировка на въпроса на задачата, подходяща за 
изявени ученици, е следната:  

Да се изобрази графично във функция на времето t височината h(t), на 
която се намира охлювът от дъното на кладенеца от момента на 
тръгването му до достигането на ръба.  

Както показват резултатите на студентите, за изкачването на охлюва от 
дъното на кладенеца до неговия ръб са необходими 9 ½ денонощия. Затова 
при построяване на графиката на непрекъснатата (но не гладка) функция h(t) 
за удобство измервам времето t в часове (Фигура 4).  
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От числените данни на задачата учащите се с лекота правят извода, че 
скоростта на изкачване на охлюва е два пъти по-голяма от скоростта му на 
спускане. Това тяхно заключение се базира на неявното допускане, че 
светлата и тъмната част на денонощието имат равна продължителност от 12 
часа. Това обаче не винаги е вярно.  

Този детайл в сюжета води до неочакван обрат в решението. За да се 
намери десетдневен период, в който средната продължителност на деня и 
нощта е 12 часа, се налага справка с астрономически календар. Данните от [9] 
и [10] показват, че в умерените географски ширини, където е разположена 
България, такива периоди са 14-23, 15-25, 16-25, 17-26 март или 19-28, 20-29, 
21-30 септември. Следователно, ако в задачата желаем денят да бъде равен 
на нощта, е нужна друга дата за тръгването на охлюва, напр. 15 март. Тогава 
скоростта му на изкачване е 2/12 м/ч ≈ 0.167 м/ч, а скоростта му на слизане –  
1/12 м/ч ≈ 0.083 м/ч. Съответно, на Фигура 4 графиката на h(t) е два пъти по-
стръмна в участъците на изкачване на охлюва, отколкото в тези на слизане.  

 
Фигура 4. Графиката на функцията h(t), когато денят е равен на нощта 

 

Поредно предизвикателство на математическия модел е построяването на 
графиката на функцията h(t) според историята, при която Малкото Охлювче 
тръгва от дъното на кладенеца на 1 юли. Астрономическите данни в [9-10] 
сочат, че в периода 1-10 юли светлата част на денонощието е приблизително 
15 часа, а тъмната – 9 часа. Следователно в този период от време скоростта 
на изкачване на Охлювчето е 2/15 м/ч ≈ 0.133 м/ч, а скоростта му на слизане  –  
1/9 м/ч ≈ 0.111 м/ч. От практическа гледна точка тези две скорости са близки, 
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поради което на съответните съседни участъци графиките на частите от 
линейни функции са почти симетрични спрямо вертикалата (Фигура 5).  

 
Фигура 5. Графиката на функцията h(t) в случая, когато денят има 

продължителност 15 часа, а нощта – 9 часа 

4. Заключение  

С хуманизирания подход за поднасяне на математически идеи превърнах  
една популярна фолклорна задача в ядро с разширяващи се обучителни цели: 
от развиване на усета към числата и уменията за броене до прилагане на 
знанията за линейна функция за описване на конкретен образец на движение. 
Посочването на конкретна дата на тръгване на охлюва бе предизвикателство, 
което обогати образователния потенциал на задачата поради необходимостта 
от привличане на знания от други точни науки. Така интерпретацията на 
заложената във формулировката текстова и числена информация илюстрира 
на учащите се основната цел на математическото моделиране: построяване 
на адекватен за практиката модел. 

В своите размисли за обучението по математика Lockhart подчертава, че 
„това, което има значение, е историята, а не нейният край“ [6, с. 65]. В 
разговори с мен студентите-бъдещи учители споделиха, че на тази задача са 
изпитвали и своите приятели. Това може би е най-удачното продължение на 
историята за охлюва, наред с много други, започващи например с въпроса:  

Как ще изглежда графиката на функцията h(t), ако кладенецът, в който 
е паднало Малкото Охлювче, се намира в Еквадор и то тръгва от дъното 
му нагоре към отвора на 1 юли призори? 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF A FAMOUS MATH PROBLEM 

Iordanka Gortcheva 

Abstract: Although well-known, the math problem about the snail which crawls up during the 
day in order to get out of a well, but slips down during the night is still full of surprises in terms 
of mathematical ideas. In particular problem posing an unexpected necessity of using 
astronomical calendar is justified. This widens the educational potential of the problem and 
makes it attractive for both students and teachers. Graphical representations prepared in 
GeoGebra dynamic mathematics environment aid inquiry-based learning.     

Key words: The Snail-in-Well Problem, Humanistic Mathematics Education 


