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Próba hierarchizacji trudności zadań na 
powiększanie figur na etapie 

przeddefinicyjnym pojęcia podobieństwa

1 Wstęp

Badania opisane w tej pracy stanowią kolejny etap badań nad poszukiwaniem 
właściwych dróg kształtowania pojęcia podobieństwa figur. Poprzedni etap zo
stał przedstawiony w artykule (Swoboda, 1992). Obecnie, po analizie progra
mów i podręczników szkolnych oraz literatury psychologiczno-dydaktycznej, 
dokonałam próby zhierarchizowania trudności występujących przy powiększa
niu figur. Na tej podstawie ułożyłam ciąg prostych zadań, stanowiących na
rzędzie badawcze dla etapu opisanego w niniejszym artykule.

Umiejętność powiększania figur wiąże się ściśle z operatywnym rozumie
niem pojęcia figur podobnych. Zgodnie z obecnym programem, z definicją 
figur podobnych uczeń ma się zapoznać w klasie siódmej. Istotnym przygoto
waniem do tej definicji jest temat „Skala i plan” , występujący w klasie IV. Przy 
jego realizacji uczeń ma powiększać i zmniejszać proste figury geometryczne z 
uwzględnieniem ujęcia numerycznego, w którym liczba, jako operator powięk
szenia, odgrywa najistotniejszą rolę.

Można wyróżnić dwa podejścia do problemu definiowania figur podobnych. 
Pierwsze z nich wyraźnie nawiązuje do ujęcia figur podobnych w VI Księdze 
Elementów Euklidesa. Definicja ta jest następująca:

Figury prostokreślne są podobne, których kąty są równe każdy ka
żdemu, i boki około kątów równych są proporcjonalne (Czech, 1817, s. 
179).
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Taka, lub bardzo podobna definicja obowiązywała w polskich podręczni
kach na przestrzeni wielu lat. Jeszcze w podręczniku B. Iwaszkiewicza, (pierw
sze wydanie 1935), funkcjonującym do lat sześćdziesiątych, ma ona zbliżoną 
treść.

Drugie podejście wykorzystuje pojęcie przekształcenia. Na przykład w pod
ręczniku do klasy VII znajduje się taka definicja:

Mówimy, że dwie figury są podobne, jeżeli jedną z nich można prze
kształcić jednokładnie tak, aby otrzymać figurę przystającą do drugiej. 
(Treliński, Wachnicki, 1987, s. 199).

Już konfrontacja tych dwu podejść skłania do stawiania pytań. Oto nie
które z nich: Jakie własności figur podobnych powinny być wiodące w naucza
niu: równość odpowiednich kątów czy stały stosunek długości odpowiednich 
odcinków? Który aspekt pojęcia figur podobnych jest najważniejszy przy pra
widłowym rozumieniu i stosowaniu tego pojęcia? W jaki sposób kształtuje 
się spontaniczna umiejętność samodzielnego rysowania figur zmniejszonych i 
powiększonych? Jaka winna być droga konstruowania przez dziecko figur po
dobnych: przez jednokładność, przez tworzenie odcinków proporcjonalnych czy 
jeszcze inna; a może te drogi powinny się przeplatać?

2 Próba ujęcia procesu kształtowania umiejętności 
rysowania figur podobnych w kolejne etapy

Punktem wyjścia dla wyróżnienia etapów powiększania figur była dla mnie teo
ria psychologiczna L.S. Wygotskiego, dydaktyczna Z. Krygowskiej, jak również 
metodologia jednego z badań psychologa G. Noeltinga.

Wygotski (1971) podaje ogólną teorię kształtowania się pojęcia nauko
wego. Wyraźnie tam podkreśla występowanie ciągu ogniw koniecznych do peł
nego wytworzenia się pojęcia u ucznia. Charakteryzuje ten proces następująco 
(1971, s. 291 oraz s. 352-353):

Pojęcia naukowe nie zostają przyjęte w gotowej postaci, nie jest to 
zwykły splot związków skojarzeniowych przyswajanych pamięciowo, leczv. 
złożony i prawdziwy akt myślenia; [...] na każdym stopniu rozwojowym 
pojęcie jest aktem uogólnienia. [...] Proces nauczania ma swój własny tok, 
własną logikę i własną skomplikowaną organizację [...]. Z reguły uczymy 
dodawania przed dzieleniem. Istnieje jakaś wewnętrzna kolejność w prze
kazywaniu wiadomości z arytmetyki, lecz poszczególne ogniwa tego pro
cesu mogą z punktu widzenia rozwoju wykazywać bardzo różną wartość.
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Może się na przykład okazać, że pierwsze cztery ogniwa w toku uczenia 
się arytmetyki nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju myślenia aryt
metycznego, a dopiero jakieś piąte ogniwo decyduje o tym rozwoju [...].
W  tym momencie uczenia się dokonał się przełom w rozwoju. Dziecko 
coś zrozumiało do końca, przyswoiło sobie coś niezwykle istotnego, a w 
jego przeżyciu „aha” doszło do wyjaśnienia zasady ogólnej. Oczywiście, 
powinno ono poznać następne ogniwa programu, lecz one już zawierają 
się w tym, czego się teraz nauczyło [...].

Występowanie pewnych etapów przy kształtowaniu nowego pojęcia w na
uczaniu matematyki podkreśla również Z. Krygowska. Konfrontuje ona ma
tematyczne działanie z psychologiczną teorią interioryzacji (której twórcą był 
J. Piaget). W myśl tej teorii, rozwój myślenia zaczyna się od działań w rze
czywistości materialnej; interioryzacja czynności konkretnej prowadzi do czyn
ności wyobrażonej, a potem dalej do myślenia abstrakcyjnego. Przechodzenie 
od operacji konkretnych poprzez wyobrażone do pomyślanych narzuca z jednej 
strony kolejność etapów, z drugiej zaś strony sugeruje konieczność zachowania 
związku pomiędzy etapami. Z. Krygowska tak wypowiada się na ten temat:

Konfrontacja operatywnego charakteru matematyki z psychologiczną 
koncepcją interioryzacji wskazuje dydaktyce matematyki specyficzną dro
gę „od konkretu do abstrakcji matematycznej” [...]. Dobór i organizowa
nie konkretnych czynności ucznia, i tych, które powinny poprzedzać ope
rację abstrakcyjną, i tych, które powinny jej towarzyszyć, i tych, które 
po niej następują, i kierowanie nimi jest więc ważnym elementem procesu 
dydaktycznego. Przygotowujemy się do tego procesu przez dydaktyczną 
analizę danej sytuacji matematycznej [...], mającą na celu ujawnienie tych 
czynności konkretnych, wyobrażonych, czy pomyślanych, które mogłyby 
się stać bądź pierwszym ogniwem przyspieszonej w procesie nauczania 
interioryzacji prowadzącej do abstrakcyjnych operacji występujących w 
danej sytuacji matematycznej, bądź mogłyby służyć jej upoglądowieniu 
(Krygowska, 1971, s. 92-93).

Pewnym wzorem metodologicznym były dla mnie prace badawcze Noel- 
tinga (1980). Noelting badał, czy rozumienie pojęcia stosunku rozwija się hie
rarchicznie, a więc czy można ustalić kolejność pomiędzy poszczególnymi po
ziomami rozumienia tego pojęcia. W badaniach posługiwał się zestawem 23 
zadań na temat soków. Każde zadanie polegało na porównaniu smaku dwóch 
napojów zrobionych z pewnej liczby szklaneczek wody i soku pomarańczowego. 
W kolejnych zadaniach proporcje między ilością soku i wody były inaczej do
bierane. Tak więc kontekst zadaniowy był wszędzie taki sam, zmieniał się tylko
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stopień złożoności podanej sytuacji. Noelting, analizując odpowiedzi uczniów, 
wyodrębnił pewne poziomy rozumienia pojęcia proporcji.

Konstruując własny zestaw sześciu zadań na powiększanie figur, uwzględni
łam zarówno omówione wyżej założenia teoretyczne, ujęcie podręcznikowe, jak 
i wnioski z pierwszego etapu moich badań. Z tych badań wynikało, że etapem 
wcześniejszym od ujęcia ilościowego (polegającego na wymierzaniu i posługi
waniu się liczbą) jest ujęcie jakościowe, związane z dostrzeganiem kształtów. 
W  związku z tym, pierwsze zadanie polegało na narysowaniu kwadratu po
dobnego do danego kwadratu, bez konieczności obliczania stosunku długości. 
Następne etapy wymagały liczenia. Zadania polegały na powiększaniu figur w 
skali 2:1. Skale 2:1 i 1:2 są najłatwiejsze. 1

Każde dziecko otrzymywało kartkę formatu A4, przedstawioną w pomniej
szeniu na rysunku 1. Prowadzący badanie wyjaśniał, że podkreślone przery
waną linią części figur zostały obok narysowane w powiększeniu. Uczeń miał 
dokończyć rysunki tak, aby otrzymać figury takiego samego kształtu jak wzór, 
tylko powiększone. Kratka miała ułatwić odczytanie wymiarów figur i zauwa
żenie relacji pomiędzy poszczególnymi długościami; umożliwiała więc dwojakie 
rozwiązywanie zadań — jakościowe, odwzorowujące kształty, ale również licz
bowe, wykorzystujące proporcje.

Prawidłowe rozwiązanie kolejnych zadań wymagało odpowiednio:

1. potocznego rozumienia powiększania figur: „narysuj taką samą figurę 
(kwadrat), ale większą” ,

2. powiększania figur jednowymiarowych (układ odcinków prostopadłych),
3. powiększania figur dwuwymiarowych (prostokąt),
4. powiększania kompozycji składających się z elementów tego samego 

kształtu (prostokątów),
5. powiększania kompozycji z dwóch różnych elementów (prostokąt i trój

kąt),
6. rysowania po skosach, a więc przenoszenia kątów.

Tak więc kolejne etapy były reprezentowane przez 6 zadań, uszeregowanych 
— jak mi się wydawało — według stopnia trudności, od najłatwiejszego do 
najtrudniejszego. Miały one odzwierciedlać prawdopodobne kierunki matema- 
tyzacji pojęcia potocznego, zmierzające do pojęcia figur podobnych. Hipotezę 
o uszeregowaniu zadań 2-6 stworzyłam „zdroworozsądkowo” , opierając się na 
tym, co sugerowały podręczniki. W badaniach przeprowadzonych w oparciu o

1W badaniach brytyjskich prowadzonych w ramach programu „Concepts in Secondary 
Mathematics and Science” niektóre dzieci widziały wszelkie powiększanie jako podwajanie, 
a wszelkie zmniejszanie jako połowienie (Hart, 1989, s.90).
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ten zestaw interesowała mnie odpowiedź na pytanie, czy jest to dydaktycznie 
optymalny ciąg ogniw przy przejściu od ujęcia jakościowego do ujęcia liczbo- 
wego, uwzględniającego proporcje odcinków i równość odpowiednich kątów.

3 Przebieg i wyniki badań

Test rozwiązywali uczniowie klas I-IV jednej ze szkół w Rzeszowie, w marcu 
1990 r. Ogółem w badaniach uczestniczyło 359 dzieci. Uczniowie klasy IV te-
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mat „Skala” przechodzili w ramach zwykłej nauki szkolnej. Pozostałe dzieci nie 
stykały się z tym zagadnieniem w szkole. Opierały się na własnych intuicjach i 
innych doświadczeniach szkolnych i pozaszkolnych. Rozwiązania uczniów klas 
czwartych dostarczyły pewnych spostrzeżeń na temat różnic pomiędzy potocz
nym i naukowym rozumieniem powiększenia (w sensie podobieństwa).

Tabela 1 oraz wykres na rysunku 2 przedstawiają procentowe zestawienie 
poprawnie rozwiązanych zadań.

nr zad. % poprawnych odpowiedzi
kl. I kl. 11 kl. III kl. IV

1 100 97 99 100
2 7 47 84 85
3 84 88 98 99
4 55 64 86 93
5 26 43 48 77
6 0 32 30 66

Tabela 1

kl. I kl. II kl. Ill - - Q -  kl. IV

Rysunek 2
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Na rysunkach 3 - 6  pokazano też przykłady prac badanych dzieci.

91

i1
[_

iI
1
!
5ÏT

. . . . .

—

—

- -

I!?i !1

j :

L _
3

'

— — — - • .. i .. -

ii ^  l
i L

ii ;
r

i
i

j

i •

i ii J N
i , U 1___ i W/

7 j

\
|5 I I 1

iii
-----------j-----------1----------r

; i !
ii

—
1
1

"

i
6! i 7
H i i i

I

i
___i__

ii 1

i
iI I l.._

Rysunek 3

Omówimy obecnie te wyniki.
1. Krzywe na wykresie obrazującym procentowe zestawienia wyników te

stu dla poszczególnych klas mają kształt bardzo podobny. Wskazuje to na 
pewną prawidłowość w umiejętności rysowania figur w powiększeniu. Dodat
kowo krzywe te dla kolejnych klas są uporządkowane w sposób rosnący; można 
stąd wnosić, że pojęcie podlega powolnemu rozwojowi.

2. Rozpiętość wyników dla poprawnie rozwiązanych zadań w klasie I wynosi 
100%; ta rozpiętość dla klas II i III jest tego samego rzędu (ok. 70%).
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Wyraźnie maleje różnica w stopniu trudności zadań w klasie IV do 34%, 
co prawdopodobnie jest spowodowane między innymi rozpoczęciem w klasie 
IV systematycznej nauki o rysowaniu figur w skali. U dzieci w klasach I-III w 
rozumieniu zagadnienia ingeruje głównie pojęcie potoczne, oparte na znanych 
sytuacjach powiększania i zmniejszania figury. Te zadania, w których uwaga 
dziecka mogła się skupić tylko na kształcie, nie sprawiły kłopotów. Ale tam, 
gdzie w rysunku w wyraźny sposób należało wyliczać długości, lub wykazać 
się umiejętnością narysowania kąta równego danemu — pojawiały się błędy.



P r ó b a  h ie r a r c h iza c ji  t r u d n o ś c i  z a d a ń  na p o w ię k s z a n ie 93

Rysunek 5

3. Najlepiej rozwiązywane były zadania 1 i 3 (na wszystkich poziomach 
nauczania osiągnięto powyżej 80% poprawnych odpowiedzi). Można tłumaczyć 
to tym, że dzieci powiększały figury dobrze sobie znane, mieszczące się w 
systemie pojęć szkolnych. Dla kontrastu, zadania 2 i 6 — związane z figurami 
o kształcie nieregularnym, gdzie w dodatku tworząca je łamana jest otwarta 
— były bardzo słabo rozwiązywane, zwłaszcza w klasach I-III.

4. Wyniki zadania 2 najmocniej zburzyły przewidywany porządek rozwią
zań w hierarchii stopniowania trudności. Według liczby poprawnych rozwiązań 
zadanie 2 powinno być w klasie I zadaniem 5, zaś w pozostałych klasach
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zadaniem 4. Takie wyniki wymagają odpowiedniego skomentowania. Zakłada
łam, że wykonując ten rysunek dzieci będą każdy odcinek traktować oddzielnie, 
po dwie kratki. Mało regularny kształt nie sugerował „długości” i „szerokości” , 
a wyróżniony fragment figury rozbijał ją przy tym na dwie części, co miało 
dodatkowo wymuszać strategię „pojedynczych odcinków” . Zadanie okazało się 
jednak zbyt abstrakcyjne; typowe błędy wskazują, że dzieci nie rozwiązywały 
tego zadania przez liczenie kratek (rys. 7).

Na ogół próbowały zachować ogólny kształt figury, w szczególności kąty 
proste wymuszone kratką, ale miały kłopoty z pozostałymi aspektami powięk
szania. Rysowały więc odcinki wydłużone nieproporcjonalnie, czasami powięk-
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szając tylko niektóre odcinki. Wyniki osiągane przez uczniów poszczególnych 
klas różnią się średnio o 40%, poczynając od 7% w klasie I, poprzez 47% 
w klasie II, do 84% w klasie III. Ale w klasie IV wzrastają tylko do 85%, 
mimo systematycznej nauki o rysowaniu figur w skali. Sądzę, że prawidłowe 
rozwiązanie tego zadania może wskazywać na świadomość u rozwiązującego 
konieczności proporcjonalnej zmiany wszystkich odcinków równocześnie.

Rysunek 7

5. Ciekawie wygląda porównanie wyników zadań 4 i 5. Zadania te tema
tycznie różnią się tym, że w zadaniu 4 przenoszono skalę na drugą figurę o tym 
samym kształcie, a w zadaniu 5 na figurę o innym kształcie. Ale wyniki zadań 
są odmienne. W zadaniu 4 przyrosty procentów są mniej więcej regularne, po
czynając od wysokiego poziomu 55% dla kl.I do 93% w kl.IV. Zadanie 5 jest 
w klasie I bardzo trudne (26%), uczniowie klas II i III rozwiązują je podobnie 
(43% i 48%), po czym następuje duży skok w klasie IV (77%). Wyraźnie nie są 
to dla dzieci analogiczne sytuacje zadaniowe; być może na tym poziomie dzieci 
nie potrafią dostrzec analogii w takich zadaniach. Jest jeszcze inne wytłuma
czenie różnicy wyników tych zadań: W nauce szkolnej w klasach najmłodszych 
bardzo dużą wagę przykłada się do opracowania pojęcia prostokąta. Organizo
wanych jest więcej aktywności wokół tego pojęcia niż wokół pojęcia trójkąta. 
To musi dawać dodatkowe korzyści. Być może fakt zastosowania kratki rów
nież wpłynął na rozwiązanie tego zadania — łatwo było narysować prostokąt 
rysując po liniach, dużo trudniej wpisać trójkąt w kratkę.

6. Zadania 5 i 6 są jedynymi, które zawierają figury posiadające kąty inne 
niż proste. Dodatkowych badań wymagałoby stwierdzenie, jak kształtuje się u 
dzieci odczucie równokątności w rysowaniu figur podobnych. W szczególności 
w takich badaniach należałoby zrezygnować z kratki, która może ułatwiać 
rysowanie kątów prostych i utrudniać rysowanie innych.

7. W zadaniu 6 oprócz typowych problemów związanych z rysowaniem w 
skali występuje okazja do wykazania się umiejętnością rysowania po skosach 
na kratownicy. Dzieci mają male doświadczenie w tym zakresie. Zadanie to 
(jako jedyne) miało 0% rozwiązań w kl.I, trochę ponad 30% w kl.II i III, i 
również w kl.IV okazało się zadaniem dość trudnym (66%). Należy na ten fakt 
zwrócić uwagę przy propozycjach zabaw dydaktycznych polegających na ryso
waniu figur w powiększeniu, z zastosowaniem kratki jako ułatwienia. To może 
być ułatwienie pozorne.
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Analiza prac dzieci wskazuje wyraźnie na zjawiska sugerowane przez L. Wy- 
gotskiego, który twierdził, że pojęcie jest niemożliwe bez słów, a myślenie po
jęciowe bez myślenia werbalnego. Figura, którą dzieci tutaj powiększały, nie 
mieściła się w systemie figur opracowywanych na lekcjach matematyki, lecz na 
lekcjach języka polskiego. Rysując figurę powiększoną dzieci popełniały błędy 
nie spotykane wcześniej — odcinki o jednakowej długości nie były powięk
szane jednakowo; zniknęły stosowane we wcześniejszych zadaniach strategie 
„wyliczania” . Najistotniejszą dla dzieci cechą, którą starały się powtórzyć w 
rysunku, zdaje się być „zetowość” , tj. podobieństwo do litery Z. Jeżeli dziecko 
w myśli nazwało sobie figurę „literka Z” — mogło mu to ułatwić operowanie 
tym kształtem (por. rysunki 4 i 5).

8. Porównując wyniki osiągnięte w klasie III i IV można zauważyć, że zada
nia 1, 2, 3 są rozwiązywane niemal na tym samym poziomie, jakby nauczanie 
o rysowaniu w skali nie wnosiło niczego, czego by dzieci nie przeczuwały wcze
śniej intuicyjnie. Różnice pojawiają się przy zadaniu 4, a zwłaszcza 5 i 6, czyli 
przy zadaniach, gdzie dzieci przenoszą skalę z jednej figury na drugą oraz gdzie 
powiększają łamaną otwartą, posiadającą kąty ostre. W wytworach uczniów 
klas czwartych w zadaniu 6 widać dużo poprawień. Zadanie nie jest łatwe do 
rozwiązania, bo sytuacja jest nowa dla ucznia (tego „nie było w klasie” ), ale 
dziecko potrafi krytycznie popatrzeć na swój rysunek, a potem często znaleźć 
właściwe rozwiązanie. Widać już operatywność pojęcia figur powiększonych, 
wysiłek włożony w znalezienie odpowiedzi, refleksję nad własną pracą.

9. Kratka jest czynnikiem wpływającym na wynik pracy dziecka, i to — 
jak się okazuje — zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Z jednej strony 
pomaga w ujęciu numerycznym (porównywanie liczby kratek), z drugiej jednak 
— ogranicza swobodę dziecka, narzuca niekiedy błędne skojarzenia. Widać to 
na przykład w pracy ucznia z klasy III (rys. 5): w zadaniu 5 trójkąt miał 
wierzchołek w połowie kratki i dziecko tę cechę przeniosło na swój rysunek. 
Tego typu błąd pojawiał się bardzo często. Widocznie dla dzieci, które tak 
rysowały, decydującą rolę odgrywały wzajemne powiązania między figurą a 
„tłem” . Uczniowie dostrzegali układy linii, przecięcia się elementów figur, i to 
samo chcieli uwzględnić w figurze powiększonej. 2

2 Jest to postawa opisywana w literaturze psychologicznej i fizjologicznej. Grabowska, Bu- 
dohoska (1992, s.40) tłumaczą takie postępowanie następująco: „Informacja zawarta jest 
głównie w takich fragmentach obrazu, gdzie zachodzi zmiana w ciągłości jakiejś cechy, tj. 
wzdłuż konturów, w kątach i załamaniach oraz miejscach, gdzie kolor lub oświetlenie zmie
nia się gwałtownie.” Podobne uwagi znajdują się w książce (Demidow 1989, s. 75), gdzie 
zestawiono nawet wszelkie możliwe konfiguracje linii i przecięć, istotne dla wyodrębnienia 
konturów oglądanego przedmiotu.
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Bardzo istotnym ogniwem w toku kształcenia pojęcia podobieństwa figur jest 
etap, w którym uczeń uświadamia sobie proporcjonalną zmianę wszystkich od
cinków figury (nie tylko jednego wymiaru). W moim odczuciu jest to ogniwo, 
które ma decydujące znaczenie dla kształtowanego pojęcia. Tutaj następuje to, 
co Wygotski nazywa przeżyciem „aha” . Uświadomienie dziecku, że wszystkie 
odcinki figury zmieniają się „tak samo” , w tym samym stosunku, wymaga bar
dzo dokładnego opracowania dydaktycznego. Wyniki moich badań wskazują, 
że uświadomienie sobie proporcjonalnej zmiany wszystkich odcinków figury 
równocześnie stanowi istotną trudność w rozumieniu powiększania figur. Roz
poczynanie zaś nauki powiększania figur od powiększania odcinków nie jest 
dobrym punktem wyjścia do wykorzystania nabytych tutaj umiejętności w 
dalszej nauce o figurach podobnych. Świadczyć o tym mogą wyniki zadania 2 
na tle innych zadań (por. rysunek 2), potwierdzające twierdzenia psychologów 
i dydaktyków matematyki.

Pierwsze przykłady, z którymi dziecko styka się, gdy rozpoczynamy w 
szkole kształtowanie nowego pojęcia, powinny być dobrane tak, aby odpowia
dały dziecięcym intuicjom, a z drugiej strony, aby stanowiły dobrą podstawę 
do dalszej matematyzacji. Wygotski (1971) wielokrotnie podkreślał, że pojęcia 
naukowe kształtują się na bazie pojęć potocznych. Dydaktycy matematyki do
dają, że w nauczaniu pierwsze modele pojęcia muszą być tak dobierane, aby 
na każdym poziomie rozumienia pojęcia były do niego adekwatne i oddawały 
jego istotę. 3 W cytowanym już fragmencie wypowiedzi Krygowskiej (1971) au
torka wyraźnie wskazuje, że droga kształtowania pojęcia powinna przebiegać 
od działań w rzeczywistości materialnej do operacji abstrakcyjnych. Pierwsze 
doświadczenia dziecka związane z powiększaniem figur nie dotyczą odcinka. 
Owe pierwsze doświadczenia pozaszkolne bazują na kształtach wyrazistych, 
często bardzo skomplikowanych. Odcinek stanowi skrajny i nietypowy przy
padek i doświadczenia zdobyte w tym przypadku nie dadzą się bezpośrednio 
zastosować do figur bardziej złożonych. 4 Dodatkowe utrudnienie może też być 
spowodowane przez zjawisko fiksacji. W literaturze dydaktycznej terminem 
„fiksacja” określa się czasami trudność związaną z ogólną zdolnością uczniów 
do zwracania uwagi na wszystkie elementy współtworzące pojęcie. A. Bell

3Semadeni (1984) formułuje to dobitnie w „zasadzie zachowania konkretyzacji” . Zaleca w 
niej, by tak dobierać wzorce, na których uczeń poznaje nowe pojęcie czy operacje matema
tyczne, by idea postępowania dała się rozszerzać na inne dane (np. liczby z coraz to szerszego 
zbioru liczbowego), bez konieczności modyfikowania zasadniczego schematu postępowania.

4 Jak podkreślają. Grabowska i Budohoska (1992, s.39), całości mają właściwości, których 
się nie da przewidzieć na podstawie właściwości części.
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(1993) określa to następująco:

Niektórzy uczniowie skupiają się na jednym czynniku spośród danych, 
nie uwzględniając koordynacji z innymi czynnikami. Będziemy nazywać 
ten rodzaj trudności fiksacją. Fiksacja nie stanowi kategorii rozłącznej 
z innymi kategoriami: np. niektórzy uczniowie mają trudności z utrzy
maniem w pamięci roboczej wszystkich stosownych czynników w czasie 
szkicowania złożonego wykresu jakiejś sytuacji i mają skłonność do sku
piania się na jednym lub kilku wybranych.

Błędy w rysowaniu figur w powiększeniu określonym skalą polegają na po
większaniu „jednowymiarowym” (por. Swoboda, 1992, oraz rozwiązania zadań 
4 i 5 z rysunków 3 i 4), albo też powiększaniu poszczególnych odcinków figury 
w sposób ńieskorelowany (por. zadanie 2, rysunki 3 i 4). Tę trudność można 
wytłumaczyć fiksacją np. na jednym wymiarze figury, podczas gdy rysowanie 
figury powiększonej wymaga uświadomienia sobie zachodzenia jednocześnie 
kilku warunków i uwzględniania ich w trakcie wykonywania rysunku.

Spójrzmy obecnie na sugestie dydaktyczne na interesujący nas temat, za
warte w podręcznikach szkolnych. W podręcznikach do klasy III (Jóźwicki, 
1992) i (Jóźwicki, 1992a), jak i do klasy IV (Łabanowska, 1987) na początku 
rozdziałów znajdują się informacje, że skala 1:1 oznacza wielkość naturalną, 
a np. 2:1 oznacza odcinek dwa razy dłuższy. Można postawić pytanie: czego 
uczy się dziecko rozpoczynając powiększanie i zmniejszanie figur od rysowa
nia odcinka dwa razy dłuższego od odcinka zadanego mu przez nauczyciela? 
Czy nie robi tego tylko na polecenie, bez przekonania o pożytku z zastosowań 
skali? W podręczniku pojawił się zapis 2:1 i ma on oznaczać, że odcinek trzeba 
narysować dwa razy dłuższy. „Dlaczego — może uczeń pomyśleć — ten zapis, 
który na dodatek nauczyciel każe odczytać „dwa do jednego” , ma to właśnie 
oznaczać? Czy występujący tam symbol „:” ma jakiś związek z dzieleniem?” W 
jaki sposób taki punkt wyjścia umożliwia prowadzenie dalszej matematyzacji? 
Jak prawidłowo, bez burzenia już wcześniej ukształtowanych znaczeń, przejść 
do rysowania odcinka w skali np. 5:3, czy też do definicji stosunku odcinków, 
takiej np. jak w podręczniku do klasy siódmej (Treliński, Wachnicki, 1987)? 5 

W świetle przeprowadzonych badań i analiz praktyka nauczania powinna 
więc ulec zasadniczej zmianie. Jednak kierunek tej zmiany wymaga dalszych

5Zauważmy też, że w takim ujęciu zasadnicze znaczenie ma informacja słowna, prze
kazywana uczniowi przez dorosłego (czy to od nauczyciela, czy z podręcznika). W opinii 
niektórych dydaktyków jest to mało skuteczne. Turnau (1978, s. 27) stwierdza: „...przekaz 
językowy, mający dla dorosłego zasadnicze znaczenie, odgrywa w przypadku dziecka wcho
dzącego dopiero w okres myślenia abstrakcyjnego rolę daleko mniejszą. Usiłowanie wprowa
dzenia w myślenie abstrakcyjne za pośrednictwem formalnych wyjaśnień kończy się na ogół 
opanowaniem niezrozumiałych i izolowanych technik i recept.”
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badań. Analiza wyników testu wykazuje tylko, że proponowana kolejność eta
pów kształtowania pojęcia figur podobnych nie była słuszna. W tym sta
dium badań nie mamy jednak podstawy do zasugerowania właściwych etapów 
kształtowania tego pojęcia. Dalszych dogłębnych badań wymaga też ustalenie, 
jaka jest u uczniów świadomość zachowania kątów przy powiększaniu figur. 
Przeprowadzony test nie dał odpowiedzi na to pytanie. Kąty proste wpraw
dzie były zachowywane, ale mógł być to efekt rysowania na kratce. Ta sama 
kratka mogła być czynnikiem utrudniającym realizację intuicyjnej potrzeby 
zachowania w rysunku innych kątów niż proste.
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On the hierarchy of problem difficulty in figure 
enlargement during the concept pre-definition stage

S u m in a r y

Research presented in this paper is the next stage in seeking the optimal ways of 
forming the concept of figure similarity. Following an analysis of school programs, text 
books as well as psychological and didactic literature an attempt was made to create 
a hierarchy of pupils’ dilliculties in figure enlargement. On the basis of the above, a 
suit of simple problems was created constituting a research tool for the stage reported 
in the present paper.

The research was conducted with 7-11 years old children and dealt with figure 
enlargement in a 2:1 scale. The pupil was to complete drawings of six figures in such 
a way as to obtain figures of the same shape, only enlarged. The drawings were made 
on a square grid, which was to facilitate readings of the figure’s dimensions and their 
relations. Two methods could be used to solve the problem: imitating the shape and 
using numerical proportions.

A correct solution of the problem involved:
1) an naive understanding of figure enlargement: „draw the same figure (a square), 

only larger” ,
2) the enlargement of one-dimensional figures (a set of perpendicular segments),
3) the enlargement of two-dimensional figures (a rectangle),
4) the enlargement of a figure composed of shapes of the same kind (rectangles),
5) the enlargement of a figure composed of shapes of different kinds (a rectangle 

and a triangle),
6) the enlargement of a figure including slopes.
The aim of the research was to answer the question whether the set of tasks 

was didactically optimal to attain a transition from a qualitative understanding of 
enlargement to one encompassing segment proportions and the equality of angles.

Results show that a difference exists between the natural development of skills 
in figure enlargement and the text book approach. The imposed order of the tasks 
(which reflected the text book approach) did not fully correspond with their difficulty 
rank.

A vital step in the forming of the concept of figure similarity is when the pupil 
realizes the proportional change of all the segments in the figure (and not only of its 
one dimension). Results indicate that it presents a considerable difficulty. Therefore
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enlargement of segments seems to be not a good starting point. Rather more familiar 
shapes that children meet out of school should be used as first examples.

An additional disadvantage in the understanding of figure enlargement is the phe
nomenon of fixation: inability to account for all the essential elements of a concept. 
Mistakes made by the children often consisted in uncorrelated enlargement of seg
ments in the same figure, which can be explained as fixation on one dimension only.

In light of those results the practice of early teaching similarity of figures should 
undergo a substantial change. However, the direction of this change requires further 
investigation. In particular, it is not clear if pupils realize that angles do not change 
in enlargement. Though right angles were generally retained, it may be an obstacle 
for seeing the invariance of other angles.


