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Paryż

"WIDZIEĆ" I "WIEDZIEĆ"

We Francji, a może także i gdzie indziej, mimo że nowe programy propaguję 
nauczanie geometrii przestrzennej, pozostaje ono tylko „ubogim krewnym" nau

czania matematyki. Uważają je za trudne zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 

Jest prawdą, że nauczanie geometrii przestrzennej nasuwa pewne specyficzne pro

blemy, których nie należy lekceważyć. Są to problemy związane z reprezentacją 

obiektów przestrzennych. Mówiąc o reprezentacji, myślimy o dwóch znaczeniach 

tego terminu: o reprezentacji myślowej i o reprezentacji materialnej (rysunek, 

makieta figury, którą się rozważa). Ten ostatni punkt widzenia przyjmujemy w 

naszych rozważaniach, ilustrując je przykładami zaczerpniętymi z prowadzonych 

aktualnie badań w klasach pierwszej i ostatniej liceum typu „nauki ścisłe"^.

Nasza problematyka pokrywa się częściowo z problematyką innych badań, pro

wadzonych w szczególności w Grenoble (Bessot A. 1987, Osta L. 1987) i w Montpe

lier (Audibert G. 1985, Audibert G. i Ketta B. 1967).

Przyjmujemy następujące hipotezy:

(1) istnieje dialektyka między zdobywaniem (lub pogłębianiem) wiedzy o geome

trii przestrzennej i opanowywaniem sprawności w reprezentacji przedmio

tów 3D(2).

francuskich liceach kolejne klasy licząc od najniższej - to czwarta, 
trzecia, druga, pierwsza i końcowa (maturyczna, terminale). Klasy typu „scien
tifiques" (nauki ścisłe) odpowiadają naszym klasom kierunku matematyczno-fi
zycznego. W dalszym ciągu zachowamy używane przez autora symbole IS, TS, TD 
odpowiednio na oznaczenie klas: pierwsza typu matematyczno-fizycznego, końco
wa tego samego typu, i końcowa typu przyrodniczego (przypis tłumacza).

( 2)Pozostawiamy w polskim tekście znakowanie 3D, 2D używane przez autora 
na oznaczenie odpowiednio trój- lub dwuwymiarowych obiektów (D - dimension, 
wymiar) (przypis tłumacza).
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(2) Konieczne jest przechodzenie przez reprezentacje materialne przedmiotów 30 

(makiety), nawet na poziomie liceum; sądzimy, że choć - z różnych względów 

- uczniowie powinni koniecznie nauczyć się obchodzenia się bez reprezenta

cji tego typu, to osiągnąć to można tylko po pewnym czasie, w którym obra

zy myślowe tych obiektów rzeczywiście ukonstytuują się w wyobraźni ucz

niów;

(3) konieczne jest wyraźne sformułowanie reguł przedstawiania na rysunku figur 

przestrzennych; ten typ reprezentacji nie opiera się na mniej lub bardziej 

luźnych konwencjach, ale na rzutowych własnościach geometrycznych (jest tu 

więc okazja do wprawienia w ruch dialektyki wspomnianej w (1)...).

Podjęliśmy badania

(1) nad stosowanymi przez uczniów mniej lub więcej nieświadomie zasadami, 

stanowiącymi podstawę „odkodowywania" (lektura) i „zakodowywania" (produkcja) 

sporządzanych przez nich płaskich reprezentacji figur trójwymiarowych;

(2) nad inżynierią dialektyczną, która umożliwia uwzględnianie tych zasad 

w ich rozwoju w kierunku pojęciowego wypracowania reguł, opanowanych już świa

domie przez uczniów. Te reguły zaś nadają już reprezentacjom charakter opera

cyjny, którego nie było na początku, i który przez sprzężenie zwrotne umożli

wia postęp w dalszym zdobywaniu wiedzy geometrycznej (Colmez, 1984, Bautier, 

1982).

W niniejszym artykule poprzestaniemy na omówieniu pierwszego z tych punk

tów. Zaczynamy od ustalenia terminologii, którą będziemy dalej stosować:

- figura jest obiektem geometrycznym opisanym przez tekst, który ją definiuje 

w konkretnym przypadku,

- figura jest najczęściej w jakiś sposób reprezentowana,

- reprezentacja może mieć wymiar 2 (rysunek), jeżeli figura zawiera się w pła

szczyźnie, lub wymiar 2 lub 3 (model, makieta), jeżeli rozważamy figury prze

strzenne.

Poniższa tabela schematyzuje związki między figurą i jej różnymi reprezen

tacjami. Rozróżniamy tu dwa poziomy reprezentacji:

- poziom 1 (reprezentacja bliska) - tu reprezentacja „jest podobna" do figury 

geometrycznej: ten sam wymiar, bezpośrednie przejście do konkretu;

- poziom 2 (reprezentacja dalsza): reprezentacja ma wymiar ściśle mniejszy od 
wymiaru figury
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Przejście od poziomu niższego do wyższego wiąże się koniecznie ze stratą 

informacji o danym obiekcie i ta strata informacji może mieć różne przyczyny:

Poziom 0 - Poziom 1: nie wszystko może być oddane w reprezentacji. Na 

przykład nie można przedstawić wektora w sposób bezpośredni. Co więcej, pewne 

własności reprezentowanego obiektu ujawniają się często tylko dzięki „dobrej 

woli" czytelnika reprezentacji (odtworzenie znaczenia). W istocie rzeczy to 

odtworzenie znaczenia może mieć miejsce tylko przy pewnej umowie autora repre

zentacji (przekazującego ją) i czytelnika (odbierającego ją), co jest możliwe 

tylko dzięki posiadaniu przez nich wspólnej „kultury" geometrycznej. Umowa taka 

uwzględnia przede wszystkim naturę reprezentowanych obiektów, ograniczonych do 

pewnych archetypów stanowiących zespół odniesienia (punkt, odcinek, trójkąt, 

koło, płaszczyzna, ostrosłup...). Każda reprezentacja może być odnoszona do 

zespołu tych archetypów. Jest to szczególnie widoczne w obrazach wytwarzanych 

przez komputery; na przykład odcinek prostej czy okrąg tylko bardzo rzadko 

są odtwarzane przez komputer na ekranie tak, że mogą rzeczywiście uchodzić, na 

oko, za to, co ma być reprezentowane, i to nie z powodu grubości kreski, ale z 

powodu luk, które są w niej widoczne. Niemniej w większości przypadków, ten ry

sunek jest poprawnie interpretowany.

Z drugiej strony niektórych figur w ogóle nie można reprezentować, ponie

waż są nieograniczone (proste, płaszczyzny...); żadna ich konkretyzacja nie mo

głaby oddać tej własności. Podstawia się więc tradycyjnie za niemożliwą repre

zentację tych figur - konwencjonalną reprezentację ich ograniczonych części 

(odcinka zamiast prostej, prostokąta zamiast płaszczyzny...), mających przed

stawiać całość (metonimia geometryczna). To może być oczywiście źródłem dwu

znaczności. Na przykład, czy w geometrii płaskiej reprezentacja obiektu ziden-
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tyfiKuwanego ze słusznych względów jako odcinek, przedstawia rzeczywiście odci

nek, czy prostą?

Tak więc nawet na poziomie 1, reprezentacja bliska oryginałowi okazuje się 

z samej swej natury niewystarczająca. Jest to rodzaj metafory, i interpretacja 

konieczna dla odbiorcy, który chce jej nadać znaczenie, może być zawodna. Oczy

wiście waga tradycji zmniejsza to ryzyko, ale z jednej strony czasem jest onaS '  ^
niewystarczająca, z drugiej zaś - powrócimy do tego w dalszym ciągu - może być 

źródłem problemów innego typu.

- Poziom 0 - Poziom 2: chodzi tu o „reprezentację płaską" figur trójwy

miarowych. Związek obiektu geometrycznego z jego reprezentacją jest w tym przy

padku jeszcze bardziej „płynny", niż w geometrii płaskiej, i często jest tu 

trudniej wnioskować tylko z rysunku o własnościach figury 3D na nim przedsta

wionej. Na przykład na rysunku la) (poziom 1), przedstawiającym kwadrat i jego 

przekątne, dość łatwo jest stwierdzić prostopadłość tych przekątnych; przeciw-

O) bl

nie na rysunku lb) (poziom 2), przedstawiającym ostrosłup prawidłowy o podsta

wie kwadratowej, przekątne podstawy i wysokość ostrosłupa, jest o wiele mniej 

oczywiste dla wyobraźni, że ta wysokość jest prostopadła do tych przekątnych. 

Jeżeli się chce sobie to uświadomić, trzeba najpierw utworzyć w myśli reprezen

tację bliską, typu makiety (lub ją zrealizować konkretnie), chyba że jest się 

dostatecznie oswojonym z własnościami obiektów 3D.

Stwierdzamy więc, że zarówno w reprezentacjach bliskich, jak i dalszych, 

jeżeli już rezygnujemy z informacji w oryginalnym tekście, nie można się obejść 

bez legendy towarzyszącej reprezentacji i uzupełniającej stratę informacji, 

istotną dla każdej reprezentacji; ani rysunek, ani makieta nie mogą być pod
stawiane za figurę.

W dalszym ciągu skoncentrujemy bardziej szczegółowo nasze zainteresowanie
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na geometrii przestrzennej i reprezentacjach dalszych. Występują tu dwa proble

my, które pojawiają się zawsze, gdy mówimy o komunikowaniu się, mianowicie pro

blemy zakodowania przekazu i jego odkodowania. Problem odkodowania poruszaliśmy 

powyżej w sposób ogólny. Komplikuje się on jednak przez dodatkową trudność: 

niebezpieczeństwo pomieszania figury 3D, którą narysowano, z figurą 2D, która 

ma tę samą reprezentację rysunkową. Ta trudność nie jest wymyślona. Natknęliśmy 

się na nią w klasie 1S. Chodziło o zadanie, w którym uczniowie na podstawie ry

sunku przedstawiającego pewną bryłę w rzucie równoległym i z legendą identyfi

kującą ten obiekt, mieli określić rodzaj jego jednej ściany, ściana ta - kwa

drat - była reprezentowana przez równoległobok (nie prostokąt). I chociaż ucz

niowie wiedzieli, że chodzi o kwadrat, chociaż nauczyciel wiele razy podkreś

lał, że ma ich interesować czworobok w przestrzeni, a nie jego rysunek, nie

mniej wielu uczniów odpowiedziało: „równoległobok".

Ta identyfikacja, mniej lub więcej nieświadoma dążność do traktowania ry

sunku we wszystkich przypadkach jako bliskiej reprezentacji przedmiotu, wyjaś

nia również odpowiedzi uczniów (trzy klasy 1S, jedna TD) na następujące pytanie 

zadane im na początku roku szkolnego w ramach testu odnoszącego się tylko do 

postrzegania: „Rysunek (rys. 2) przedstawia płaszczyznę P i punkty A,B,C w

»B

Rys. 2

przestrzeni. 0 każdym z tych trzech punktów powiedzcie, czy należy on do płasz

czyzny P, czy leży zewnątrz płaszczyzny P, czy też nie można o tym na podstawie 

rysunku decydować". Rezultaty (109 uczniów) były następujące:

W Poza Nie można
P P rozstrzygnąć

Punkt A 81 0 28

Punkt B 0 78 31

Punkt C 1 63 43
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Oczywiście nie jest tu możliwe stwierdzenie, czy dany punkt należy czy nie 

do danej płaszczyzny (i średnio jeden uczeń na trzech jest tego świadom), Ale 

jeżeli chodzi o aspekt czysto postrzeżeniowy, wyniki testu są zupełnie jasne: 

u wszystkich uczniów występuje identyczna interpretacja w tym sensie, że jeżeli 

reprezentacja punktu znajduje się wewnątrz (zewnątrz) reprezentacji płaszczyz

ny, to sam punkt jest „widziany" jako należący (nie należący) do płaszczyzny.

Wymienimy tu również wpływ tego, co nazwać możemy „horyzontalnością" (jest 

to nasza inna hipoteza). W przypadku punktu C odpowiedzi „tego się nie da roz

strzygnąć" było więcej niż w każdym z pozostałych przypadków. Fakt, że jest 

łatwiej wyobrazić sobie „horyzontalne" przedłużenie równoległoboku reprezentu
jącego płaszczyznę P niż jego przedłużenie „skośne", tłumaczy wyraźniej poja

wienie się dwóch stwierdzeń

- z jednej strony punkt C narysowano zewnątrz równoległoboku,

- z drugiej strony, gdybyśmy ten równoległobok powiększyli horyzontalnie, 

punkt C zostałby umieszczony wewnątrz nowego równoległoboku (Uwaga: Różnica 

rozkładów w odpowiedzi na pytania dotyczące punktów B i C jest istotna na po

ziomie 95%, ale wymaga jeszcze innego potwierdzenia.)

Problemy zakodowania figury 3D tylko w postaci rysunku wynikają z niemoż

liwości utworzenia jej bliskiej reprezentacji rysunkowej i z konieczności opie

rania się na uzupełniającej ten rysunek informacji. Przekazujący informację 

staje wobec nierozwiązalnego dylematu, ponieważ to, co się wie o obiekcie 3D, 

jest sprzeczne z tym, co się widzi. Ten nieunikniony dylemat stale przejawia 

się w historii sztuki. Bardzo dobrze w skrócie ilustruje go rysunek 3, wzięty

Rys. 3

z włoskiej miniatury wieku XIV. Nieznany artysta przedstawił łóżko w postaci 

trapezu (tak się je widzi), a pasy kołdry położonej na łóżku narysował, zaczy- 

nająć od lewej strony, jako pasy równoległe (to się wie). Stąd szczególny
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aspekt prawej strony rysunku, który konkretyzuje konflikt. Ostatni pas kołdry 

nie jest równoległy do ściany łóżka.

Tak więc ten, kto rysuje trójwymiarowy przedmiot, powinien znaleźć kompro

mis między dwoma biegunami, istotnie niezgodnymi: „widzeniem" i „wiedzą". Ma

larze „prymitywni" i „naiwni" wybierają raczej „wiedzę", malarze „klasyczni" 

stosują reguły określonej perspektywy, a więc kierują się raczej „widzeniem".

W wytworach uczniów znajdujemy materializację oddziaływania tego konflik

tu. Ilustruje to następujący przykład, zaczerpnięty z analizy pewnego testu, 

przeprowadzonego w trzech klasach (dwie pierwsze i jedna końcowa D). Pokazuje 

się szkielet ostrosłupa prawidłowego o podstawie kwadratowej, o boku 15 cm, wy

sokości 20 cm, sporządzonego z patyczków grubości 4 mm (reprezentacja bliska). 

Po usunięciu tego ostrosłupa z pola widzenia uczniów, poleca się im wykonać ry

sunek tak, aby ten, kto nie jest poinformowany, co on ma przedstawiać, mógł 

rozpoznać w tym rysunku ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratowej. Nie moż

na tego osiągnąć bez konwencjonalnych informacji (równość pewnych długości, 

kąty proste itp.). Takie informacje zakodowało tylko 18 na 86 uczniów, z tym, 

że jedynie dwóch w sposób wystarczający do wyznaczenia rodzaju reprezentowanej 

figury. Nawet więc na tym poziomie nie jst oczywiste dla uczniów, że sam rysu

nek nie może być podstawiany za reprezentowany obiekt.

Zbadaliśmy prace tych 88 uczniów (30 i 33 odpowiednio w dwóch oddziałach 

klasy 1S i 25 w jednym oddziale klasy TD).

Interesowaliśmy się w szczególności trzema następującymi aspektami:
1 . położenie obrazu podstawy względem brzegów kartki,

2 . kształt obrazu podstawy,

3. położenie obrazu wierzchołka w stosunku do położenia obrazu podstawy.

Położenie obrazu podstawy względem brzegów kartki.
Jak to się zwykle przyjmuje, nazywamy „horyzontalną" prostą równoległą do 

brzegów dolnego i górnego kartki, „wertykalną" - równoległą do brzegów lewego i 

prawego kartki. Rozróżniliśmy przypadki:

H : przynajmniej jeden z boków czworokąta reprezentującego podstawę jest

horyzontalny;

S : czworokąt ten ma oś symetrii wertykalną;

X : inne przypadki.

Wyniki ilustrują wykresy frekwencji (dwie klasy pierwsze są oznaczone sym

bolami 1S1 i 1S4, klasa końcowa TD1, rys. 4). Widać, że pierwszy z wyróżnionych 

przypadków występuje prawie u 3/4 wszystkich uczniów, co nie jest zaskakujące 

1 odpowiada pozycji obiektu w rzucie równoległym; czworokąt jest równoległobo- 
kiem.
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Rys. 4

2. Kształt obrazu podstawy 

Wyróżniliśmy:

K : kwadrat;

Rb : romb (nie kwadrat);

P : prostokąt (nie kwadrat);

Rd : romboid (równoległobok, który nie jest prostokątem ani rombem); 

T : trapez;

X : inne c z w o r o k ą t y ^ .

Rys. 5

^Zmieniliśmy oryginalne oznaczenia związane z terminami w języku fran
cuskim na pierwsze litery odpowiednich terminów polskich (przypis tłumacza).
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Frekwencję tych różnych typów przedstawiają wykresy na rysunku 5. Stwier

dza się, że wyniki są podobne w różnych klasach. Z drugiej strony przypadki nie 

uwzględniające perspektywy równoległej („trapez" i „inne") stanowią tylko 10% 

całości i prezentują mniej lub więcej udane próby zastosowania perspektywy w 

rzucie środkowym.

Każdy z przypadków „romb" i „romboid" z osobna stanowi prawie 40% całoś

ci, razem stanowią one ogromną większość rysunków. Te reprezentacje odpowiadają 

widzeniu „z boku" obiektu, w przeciwieństwie do kwadratu i prostokąta, które 

odpowiadają widzeniu „od ściany". Różnica w punktach widzenia wyjaśnia „nie

chęć" do prostokąta i kwadratu, która jest tu zresztą nierówno rozłożona. Pros

tokąt występuje w mniejszości (2% przypadków) w stosunku do kwadratu (10% przy

padków). Kwadrat w istocie rzeczy przedstawia obraz dokładny (bliski) podstawy 

ostrosłupa, i to może równoważyć w pewnej mierze dodatni i ujemny aspekt tej 

reprezentacji. Reprezentacja tego, co się wie, zastępuje tu reprezentację tego, 

co się widzi.

Podobnie dużą frekwencję rombu (co mogłoby a priori dziwić) można wyjaśnić 

dążeniem niektórych uczniów (liczby tych przypadków nie należy lekceważyć) do 

zachowania na rysunku „jak najwierniej" własności danego obiektu. Ponieważ pod

stawa jest kwadratem, idealnym rozwiązaniem byłoby przedstawić ją jako kwa

drat, ale obraz ostrosłupa byłby wtedy wzrokowo o wiele mniej zadowalający z 

powodu braku „zróżnicowania głębi". Na odwrót reprezentacja podstawy w postaci 

romboidu zachowuje tylko równoległość boków, ale za to w wyniku reprezentacji 

perspektywicznej jest o wiele bardziej przekonywająca. Między tymi krańcowymi 

biegunami znajdujemy romb, który zachowując wartości wizualne romboidu, zacho

wuje ponadto równość długości czterech boków. Stąd sukces tej koncepcji (39% 

przypadków).

Ściślej mówiąc, romb przedstawia zarówno to, co jest korzystne, jak i to, 

co jest niewłaściwe, mianowicie:

- niewłaściwe: ponieważ stosunek w skrócie perspektywicznym jest równy 1, 

podstawa wydaje się za bardzo w głąb wydłużona;

- korzystne: zachowanie równości długości czterech boków.

W ten sposób uczniowie, którzy wybierają romboid, preferują reprezentacje 

Przez „widzenie" (pozwalają widzieć), podczas gdy ci, którzy wybierają romb, 

Preferują reprezentację opartą na „wiedzy" (przekazują wiedzę). Ta ostatnia 

Postawa odpowiada złudzeniu, że można otrzymać reprezentację bliską przedmiotu, 

bez wieloznaczności, za pomocą rysunku dostatecznie wypracowanego i tylko za 

Pomocą tego rysunku. Można uzgadniając te dwa punkty widzenia otrzymać rozwią- 

2anie optymalne i bardziej ekonomiczne, rysując równoległobok z bokami skośnymi
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krótszymi od horyzontalnych (umożliwić widzenie), dorzucając na rysunku infor

mację dotyczącą równości długości boków, za pomocą małych, tradycyjnych poprze

cznych kreseczek, i informację o prostopadłości (przekazując wiedzę). Ale, jak 

się wydaje, nie jest to czynność spontaniczna, do której uczniowie przywykli. 

Konieczne jest więc nauczanie tego lub co najmniej uwrażliwienie uczniów na 

te problemy.

3. Pozycja obrazu wierzchołka ostrosłupa 

Rozróżniliśmy:

A : obraz wierzchołka na linii „wertykalnej" przechodzącej przez punkt prze

cięcia przekątnych czworokąta (przypadek odpowiadający klasycznej repre

zentacji);

B : obraz wierzchołka na symetralnej „dolnego" boku czworokąta;

C : obraz wierzchołka na symetralnej „górnego" boku czworokąta;

X : inne przypadki.

U w a g a  . Przypadki A,B,C nie wykluczają się. W szczególności przy widoku 

„od ściany" w rzucie równoległym, wszystkie trzy warunki są równocześnie rea

lizowane (rys. 6). Te przypadki zaliczyliśmy przy wyznaczaniu frekwencji do ty

pu A.

Wykresy frekwencji (rys. 7) wskazują na wyraźną przewagę przypadku A (oko

ło połowa wyników), co odpowiada w ogólności reprezentacji klasycznej. Ale 

trzeba także zauważyć frekwencję przypadku B, której nie można lekceważyć (20 

do 25%). Tego a priori nie oczekiwano; zostało to ujawnione dopiero po anali' 

zie rysunków.

Ten typ reprezentacji odpowiada raczej (ale nie w sposób systematyczny) 

innemu priorytetowi w konstrukcji reprezentacji. Zamiast zaczynać od rysu n k u  

podstawy, najpierw reprezentuje się ścianę boczną (w postaci równoramiennego 

trójkąta), a reszta „za tym już idzie". Można to porównać z klasycznym rysowa-
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niem sześcianu, z czym wszyscy uczniowie tego poziomu są oswojeni. Zaczyna się 

rysować kwadrat, potem kompletuje się resztę w skrócie.

Zauważmy, że nawet w przypadku ostrosłupa, taka reprezentacja jest całko

wicie poprawna z punktu widzenia perspektywy; wystarczy umieścić ostrosłup tak, 

aby jego ściana boczna była frontalna.

Kompromis między „widzeniem" i „wiedzą" można tu opisać w następujący spo

sób. Zwykle mówi się w podobnych sytuacjach o pomieszaniu perspektyw, W rozwa

żanym przez nas przypadku nie o to chodzi.

Pomieszanie perspektyw można by sobie tak wyobrazić: uczeń zaczyna rysunek 

od narysowania ściany bocznej (trójkąt równoramienny), a więc obiektu widzia

nego od strony tej ściany, ale spostrzegając brak „głębi" zmienia rysunek przez 

zmianę „punktu widzenia". Uznajemy jednak za bardziej prawdopodobne to, że 

uczeń od początku ma w myśli w całości reprezentację. Rysuje trójkąt równora

mienny nie dlatego, że chce przedstawić ostrosłup widziany od strony ściany 

bocznej, ale raczej dlatego, że uważa ten element za ważny dla identyfikacji 

Przedmiotu. Chodzi więc o zachowanie tego, co się wie. To nie pomieszanie dwóch 

Perspektyw, ale wcielenie wiedzy w jedną perspektywę tak, jak to było przy re

prezentowaniu podstawy ostrosłupa w postaci rombu.

Zauważmy, że reprezentacja przedstawiona na rysunku 6 zachowuje dwa trój

c y  równoramienne, reprezentacja w jednym przypadku na rysunku 8 cztery takie 

trójkąty (są one prostokątne, co nie jest możliwe w żadnym ostrosłupie).

Zobaczmy teraz, jaka część uczniów przedstawiła ostrosłup w sposób klasy
cy . Odpowiada to - przypomnijmy - następującym cechom: 
podstawę przedstawia romboid (ewentualnie romb);
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- reprezentacja wierzchołka jest umieszczona na linii wertykalnej przechodzącej 

przez środek obrazu podstawy.

Rys. 8

Znajdujemy 33 takie rysunki na 88, a więc 37%. Proporcje są w różnych kla

sach różne, od 27% (w klasie pierwszej SI) do 40% (w klasie pierwszej S4). 

Można stwierdzić, że nawet wtedy, gdy klasyczna reprezentacja mieści się w za

kresie kompetencji uczniów (są oni zdolni do rozpoznania prawidłowego ostro

słupa na rysunku uzupełnionym graficznymi konwencjami) w teście niektóre wy

twory uczniów przypominają z trudem prawidłowy ostrosłup (rys. 8), nawet wtedy, 

gdy są one perspektywicznie poprawne. Ci uczniowie nie wybierają świadomie pew

nej perspektywy i pewnej określonej pozycji przedmiotu, które pozwoliłyby na 

„widzenie" (i mogłyby stanowić pomoc dla myśli i rozumowania). Wykorzystują oni 

raczej w sposób mniej lub więcej istotny i mniej lub więcej empiryczny tylk° 

niektóre efekty perspektywiczne, starając się zachować niektóre własności 

przedmiotu.

Powróćmy teraz do sprawy ogólnej.
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Konieczność możliwie dobrego pokonania konfliktu „widzieć/wiedzieć" doprowadzi
ła użytkowników geometrii do pewnego wyboru, który w wyniku powtarzania ukon
stytuował się jako „tradycja"; wspomnieliśmy o niej poprzednio. Istnieją rysun
ki „klasyczne", które możemy śledzić „wertykalnie" od wieku XIX po dzień dzi
siejszy, i „horyzontalnie", przechodząc od jednego do drugiego podręcznika. Ta 
tradycja z jednej strony jest pozytywna, bo pozwala rozpoznać na pierwszy rzut 
oka przedmiot, o który chodzi. Cechuje ją jednak także aspekt negatywny, ryzy
ko „sklerozy". Uczniowie przyzwyczajeni do rysowania określonej figury w okreś
lonej pozycji (przykładem jest rysunek sześcianu) przestają zdawać sobie sprawę 
z tego, dlaczego tak się ją rysuje, i ostatecznie nie wyobrażają sobie już in
nych reprezentacji. Tak jest na przykład w przypadku czworościanu foremnego re
prezentowanego w rzucie równoległym z jedną ścianą horyzontalną (rys. 9a); 
taki czworościan wymaga jednak czasem innej reprezentacji, na przykład, gdy ma 
być wpisany w sześcian (rys. 9b).

Sądzimy, że to wszystko świadczy o konieczności opracowywania z uczniami, 
nawet na poziomie liceum, zasad reprezentowania figur przestrzennych w płasz
czyźnie. Chodzi o to, aby uczeń opanował te zasady i nie był już niewolnikiem 
stereotypów rysunkowych, które utraciły ostatecznie dużą część ich operatywnoś
ci (Vladimirskii 1978).

Z francuskiego tłumaczyła A.Z. Krygowska
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"TO SEE" AND "TO KNOW"

S u m m a r y

There is necessarily a loss of information when moving from a geometrical 
object to its drawing, but pupils (even sixth formers) frequently have the 
illusion that they can, thanks to a drawing sufficiently sophisticated and 
close to the object, make a representation of it in which there is no ambigu
ity at all.

On the contrary, when "reading" a drawing they tend to regard fhe proper
ties of the drawing as properties of the object. To illustrate this "knowing 
vs. seeing" conflict, two examples, studied in three French sixth classes, are 
given: one of "coding", the other of „decoding" of a drawing. They show well 
enough that it is necessary, at high school level, to make the rules for dra
wing space geometrical figures explicit, these rules being not the concern of 
more or less "hazy" conventions, but of projective geometrical properties 
(Pérol 1980).


