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O trudnościach studentów I roku 
matematyki w uczeniu się matematyki 

w świetle analizy 
ich rozwiązań zadań z geometrii

Nie ma w nauczaniu zagadnień 
mało ważnych i marginesowych, 

nad którymi nie warto 
by było głębiej pomyśleć.

Zofia Krygowska (1956, s. 26)

Od kilku lat prowadzimy ćwiczenia z przedmiotu geometria na I roku na
uczycielskich studiów matematycznych. Obserwujemy, że pewne typy zadań 
wyzwalają u uczestników różnych grup ćwiczeniowych pewne typy błędnych 
rozumowań — te same od kilku lat. To zjawisko sugeruje tworzenie się w 
umysłach studentów — niedawnych absolwentów szkół średnich — błędnych 
koncepcji, tak w odniesieniu do pojęć geometrycznych, jak i metody mate
matycznej. Jakie to koncepcje? — na to pytanie postaramy się, przynajmniej 
częściowo, odpowiedzieć w tym artykule. Jego celem, mówiąc dokładniej, jest:

1. wyróżnienie pewnych charakterystycznych typów rozumowań, będących 
symptomami trudności, na jakie studenci I roku matematyki napoty
kają w uczeniu się geometrii, na przykładzie sklejania1 oraz składania 
przekształceń na płaszczyźnie,

2. wskazanie hipotetycznych przyczyn tych trudności,
3. podjęcie próby scharakteryzowania postawy studentów I roku matema

tyki wobec zadań matematycznych, 1

1 sklejenie przekształceń to przekształcenie zadane dwu lub więcej normowo.



4. przedstawienie sugestii co do (pozytywnego) wykorzystania błędnych ro
zumowań studentów w kierunku zmiany ich postaw.

Materiał wykorzystany w naszej analizie dydaktycznej stanowią:

a) wybrane prace pisemne studentów z ćwiczeń i egzaminu końcowego z lat 
1994-1998,

b) prace pisemne uzyskane od studentów jednej grupy z serii ćwiczeń (na 
temat punktów stałych przekształceń) w roku akademickim 1997/98,

c) wywiady ze studentami przeprowadzone w latach 1997 i 1998.

Artykuł składa się z trzech części.
W pierwszej z nich przedstawiamy 8 przykładów rozwiązań zadań, z któ

rych 4 dotyczą badania własności sklejenia przekształceń izometrycznych oraz 
badania punktów stałych przekształceń. Prezentacja każdego z przykładów 
obejmuje:

• temat zadania,
• (błędne) rozwiązanie tego zadania przez studenta,
• nasz komentarz do tego rozwiązania.

Ponadto w tej części artykułu znajduje się omówienie pewnych cech postawy 
studentów wobec prezentowanych tu zadań.

W części drugiej artykułu — na podstawie materiału opisanego w części 
pierwszej — została sformułowana hipoteza badawcza, a następnie opisana jej 
weryfikacja.

Końcową część artykułu stanowią wnioski dydaktyczne z przeprowadzo
nego badania.

1 Część pierwsza —  analiza rozwiązań zadań poda
nych przez studentów

1.1 Badanie własności sklejenia przekształceń 

PRZYKŁAD 1

Zadanie 1 (zadanie egzaminacyjne —  styczeń 1996)
Dane są proste a i b, punkt A  oraz wektor u tak, że: 
a±.b A A € a A A £ b A u \ \ b .
Przekształcenie P  określone jest następująco:
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P  =  Sa dla punktów półpłaszczyzny bA~* (zgodnie z symboliką używaną w 
podręczniku Z. Krygowskiej (1979) jest to półpłaszczyzna wyznaczona przez 
prostą b i punkt A),

P  =  Tji dla pozostałych punktów płaszczyzny.
Zbadać, czy P  jest izometrią.

Rozwiązanie studentki

Czy P  jest izometrią?
Niech X  6 bA~* Sa{X) =  X '

4
symetria osiowa jest izometrią, zatem dla X  € bA~* P  =  Sa jest izometrią. 
Niech Y  bA~*, T^{Y) — Y' <=>Y Y '= u

U
translacja jest izometrią, zatem dla Y  0 bA~ ,̂ P  =  T$ stąd P  jest izometrią. 

Przekształcenie P  jest izometrią.

Komentarz
Powyższe rozwiązanie jest błę

dne. P  nie jest przekształceniem izo- 
metrycznym, bo można wskazać ta
kie punkty N  i M , których odległość 
jest różna od odległości ich obrazów 
w tym przekształceniu. Wystarczy 
za N  przyjąć punkt B, a za M  do
wolny punkt należący do prostej a, 
ale nie należący do półpłaszczyzny 
bA~* (patrz rys. 1). Wtedy odległość 
M 'B ', gdzie M ' =  P { M)  i B'  =
P(B)  =  B , jako długość przeciw- 
prostokątnej trójkąta B 'M M ', jest 
większa od długości jego przyprosto- 
kątnej M B.

Studentka nie wykorzystywała definicji izometrii. Rozumowała tak, jak 
gdyby uznawała istnienie następującej fałszywej zależności:
Jeśli przekształcenia P\ i P2 określone odpowiednio w zbiorach Z\, Z2 są izometryczne, 
to przekształcenie P  określone w zbiorze Z\ U Z2 jako

p  _  { P\ dla punktów płaszczyzny należących do Z\,
[ P2 dla punktów płaszczyzny należących do Z2,

jest także izometryczne.
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Jest prawdopodobne, że autorka rozwiązania rozumowała o przekształce
niu, które jest sklejeniem dwu izometrii tak, jak rozumuje się w badaniu złoże
nia dwu przekształceń izometrycznych (przez analogię, dodajmy — nieostroż
nie). Wie, że złożenie dwu przekształceń izometrycznych jest izometryczne. 
W sklejeniu, które tu bada, też występują dwa przekształcenia izometryczne. 
Choć może tych typów przekształceń (sklejenie, złożenie) nie utożsamia, to jej 
rozwiązanie zadania wskazuje, że może rozumieć te dwa typy „komponowania” 
przekształceń jako takie, które posiadają podobne własności.
PRZYKŁAD 2

Zadanie 2 (zadanie egzaminacyjne —  luty 1998)
Dane jest koło k(0,r ) .  Odwzorowanie P  określono następująco:
dla X  € k(0,  r) : P ( X )  =  S0 (X),  zaś dla X  G tt \ k{0,  r ) : P (X ) =  X .
Zbadaj, czy przekształcenie P  jest wzajemnie jednoznaczne.
Rozwiązanie studentki

Przekształcenie P  jest wzajemnie jednoznaczne. Przekształcenie określone dla 
punktów należących do koła k ( 0 , r ) jest symetrią środkową, jest więc wza
jemnie jednoznaczne. Przekształcenie określone dla punktów nie należących 
do k (0 , r )  jest przekształceniem tożsamościowym, więc jest wzajemnie jedno
znaczne. Stąd wynika, że przekształcenie P  dla wszystkich punktów jest prze
kształceniem wzajemnie jednoznacznym.

Komentarz

Jakkolwiek stwierdzenie studentki „Przekształcenie P  jest przekształce
niem wzajemnie jednoznacznym” jest prawdziwe, to rozwiązania zadania nie 
można uznać za poprawne. To, co zostało napisane jako uzasadnienie odpowie
dzi, prawdopodobnie opiera się na błędnym schemacie myślowym, podobnym 
do przedstawionego w rozwiązaniu zadania 1: występującej tam nazwie „izo
metryczne” odpowiada tu nazwa „wzajemnie jednoznaczne” . Studentka nie 
ma chyba świadomości tego, że nie każde sklejenie przekształceń, w którym 
przekształcenia „cząstkowe” są wzajemnie jednoznaczne, jest wzajemnie jed
noznaczne. Możliwe jest, że rozwiązująca zadanie, mająca już pewne doświad
czenie w badaniu wzajemnej jednoznaczności sklejania przekształceń, przystę
pując do rozwiązania zadania próbowała najpierw odpowiedzieć sobie na pyta
nie (wykorzystując rysunek), czy można wskazać taki punkt płaszczyzny, który 
byłby obrazem dwu różnych punktów. Nie mogąc wskazać takiego punktu (bo 
taki nie istnieje), stwierdziła z przekonaniem, że dane przekształcenie jest wza
jemnie jednoznaczne. To, co napisała jako uzasadnienie tej odpowiedzi, byłoby 
przy takiej interpretacji nieudaną próbą formalnego uzasadnienia. Tak czy ina
czej, zapisane uzasadnienie jest błędne.
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P R Z Y K Ł A D  3
Zadanie 3 (zadanie egzaminacyjne — luty 1998)
Dane jest koło k(0, r ) .  Odwzorowanie Pokreślono następująco: dla X  G k ( 0 , r )  : 
P { X)  =  S0 {X),  zaś dla X  G tt \k(0 , r )  : P ( X )  =  X.
Zbadaj, czy przekształcenie P  jest inwolucją.

Rozwiązanie studentki
Czy jest inwolucją — tak, bo:

1. dla X  G k(0 , r )  : P ( X )  =  S0 (X)  =  X',

P - * 1(X')  =  S0 (X') =  X.

2. dla X  e  tt \ k{0,  r) : P ( X )  =  Id

Jest inwolucją, bo P ~ l =  P.

Komentarz
Odpowiedź podana przez studentkę jest poprawna, natomiast rozumowa

nie trudno jest ocenić jednoznacznie. Z jednej strony można odnieść wrażenie, 
że studentka korzysta świadomie z definicji inwolucji. Ale mogą to być tylko 
pozory. Przeanalizujmy zapis: P ~ l (X') =  So{X' ) .  Aby napisać tę równość 
trzeba przede wszystkim mieć pewność, że istnieje przekształcenie odwrotne 
do P.  Fakt, że P  jest bijekcją, studentka uzasadniła poprawnie we wcześniej
szym punkcie rozwiązywanego zadania (jedno z pytań związanych z tym prze
kształceniem, na które studentka odpowiadała wcześniej, brzmiało —  patrz 
zadanie 2: „Zbadaj, czy P  jest przekształceniem wzajemnie jednoznacznym” ). 
Czy miała jednak świadomość tego, że dla napisania symbolu S o ( X '), gdzie 
X'  — S o { X ), konieczne jest wcześniejsze upewnienie się, do jakiego zbioru na
leży So{X) ?  Z zapisu rozwiązania wiadomo tylko, iż potrzeby zapisania faktu: 
X'  =  S o ( X ) G k(0 , r )  studentka nie odczuwała. Być może uznała to za rzecz 
oczywistą, a być może sądziła — niezgodnie z prawdą — że jeżeli sklejamy dwa 
przekształcenia inwolucyjne, to wynik tego „sklejenia” też będzie przekształ
ceniem inwolucyjnym. Rozwiązanie zadania 3 można traktować jako sygnał 
błędu. O tym, czy wystąpił tu błąd, czy nie — mogłaby rozstrzygnąć tylko 
obserwacja studentki w czasie jej pracy nad rozwiązaniem podobnego zadania, 
w którym cząstkowe przekształcenia sklejenia są inwolucjami, a sklejenie in
wolucją nie jest. Niestety, przeprowadzenie takiej obserwacji nie było możliwe.
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P R Z Y K Ł A D  4

Zadanie 4 (zadanie rozwiązywane w ramach kolokwium w roku akademickim 
1997)
Dana jest prosta a oraz punkt A  taki, że A  0 a.
Przekształcenie P  określono w następujący sposób:

• jeśli X  6 a, to P ( X )  =  SA{X),
• jeśli X  a, to P ( X )  =  X.

Zbadaj, czy to przekształcenie jest izometrią.

Rozwiązanie studentki

Nie jest to izometrią, ponieważ 
odległość nie każdych dwóch punk
tów należących do płaszczyzny ir 
jest równa odległości ich obrazów.
Przykładem są punkty X , który na
leży do prostej a oraz punkt Y, 
który do niej nie należy.

Komentarz

Odpowiedź studentki jest poprawna. Uzasadniają przez wskazanie, jej zda
niem, kontrprzykładu — takiej pary punktów X , Y , że X Y  /  X 'Y ', gdzie 
X ' — P{X) ,  Y'  =  P(Y) .  To, że spełniony jest ten warunek, odczytuje jedynie 
z rysunku. Widzi — dosłownie —  że odległość X Y  jest inna od odległości 
X 'Y '. Nie używa do tego żadnej argumentacji poza oszacowaniem wzroko
wym. Opis, jaki studentka podała: „Przykładem są punkty X , który należy 
do prostej a oraz Y, który do niej nie należy” jest niewystarczający.

Chodzi nie tylko o to, że uzasadniła 
swoją odpowiedź empirycznie. Chodzi 
także o to, że podany przez nią opis 
dopuszcza przypadki punktów K , L 
(K 1 =  P(K) ,  V  =  P{L)) ,  których 
odległość równa się odległości ich ob
razów. Wskazuje to rys. 3, na któ
rym prosta b jest prostopadła do pro
stej a i przechodzi przez punkt A , l 
iest taką prostą przechodzącą przez A , 
że < (M ) =  f ,  { K }  =  l H a, K'  =
S a ( K ), pv.K'L || b. ry s.  3.
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Przykład wydawać się może banalny, ale sądzimy, że tak nie jest. Ilustruje 
on nierzadko ujawnianą przez studentów na zajęciach z geometrii niezachwianą 
wiarę w to, co widać. Zlekceważenie takiego postępowania studentów byłoby 
naszym zdaniem pominięciem sprzyjającej okazji do uświadamiania potrzeby 
argumentacji matematycznej w sytuacjach geometrycznych, dedukowania.

Uwagi o postawach studentów wobec zadań 1—4

Sklejenia przekształceń, rozpatrywane w przykładach 1-4 nie mają dla teo
rii przekształceń większego znaczenia. Uwzględniamy je na ćwiczeniach z geo
metrii dla celów dydaktycznych; chodzi o to, by skontrastować pojęcie złożenia 
przekształceń. Analiza przykładów 1-4 skłania do kilku wniosków odnoszących 
się do postawy studentów wobec zadań.

1. Niektórzy studenci bezpodstawnie przenoszą własności pewnych obiek
tów matematycznych na (nowy) obiekt powstały z danych według jakiejś 
określonej zasady. Na przykład w odniesieniu do sklejenia przekształceń 
jest prawdopodobne, że studenci posługują się następującym (błędnym) 
schematem myślowym:

Jeżeli każde z przekształceń Pi, P2, określonych odpowiednio w zbiorach Z\, 
Z2 posiada własność W,  to przekształcenie to określone w zbiorze Z\ U Z2 jako

p  _  [ P\ dla punktów płaszczyzny należących do Z\,
| P2 dla punktów płaszczyzny należących do Z2,

także posiada własność W.

Tak więc, w istocie, studenci nie tyle badają, czy przekształcenie ma 
jakąś własność czy jej nie posiada, co z góry zakładają zachodzenie tej 
własności.

2. Niektórzy studenci w uzasadnieniu własności przekształceń geometrycz
nych nie wychodzą poza argumentację wzrokową; prawdopodobnie nie 
widzą potrzeby uzasadniania czegoś „co przecież widać” .

3. Studenci nie analizują swoich rozwiązań; uznają pierwszy pomysł za od
powiedź do zadania i tej odpowiedzi w ogóle nie weryfikują.

1.2 Wyznaczanie punktów stałych złożenia izometrii

Zadania na wyznaczanie punktów stałych złożenia izometrii były w ra
mach zajęć rozwiązywane głównie w kontekście badania, jaką izometrią jest
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złożenie kilku znanych izometrii. Wykorzystywana była metoda „przez roz
kład” , polegająca na stosowaniu twierdzeń o rozkładzie izometrii składowych 
na symetrie osiowe, a następnie badaniu, do której ze znanych izometrii da 
się to złożenie symetrii sprowadzić. Jeśli chodzi o badanie złożenia przekształ
ceń nieizometrycznych, np. z grupy podobieństw czy pewnych afinicznych nie 
będących podobieństwami, to stosowana była metoda analityczna. Rzadziej 
wykorzystywana była w badaniu złożenia podobieństw metoda „z definicji” 
(rachunek wektorowy) —  przykłady zastosowania takiej metody można zna
leźć w (Serafin, Treliński, 1976).

Studenci, których prace przedstawimy jako przykłady 5-8, rozwiązywali 
zadania na wyznaczanie punktów stałych złożeń izometrii inaczej niż według 
zarysowanych powyżej sposobów. Jeśli nawet częściowo wykorzystywali spo
sób „przez rozkład” , to ostatecznie i tak ich odpowiedzi do zadań są wynikiem 
rozumowania innego typu. W każdym z tych czterech przykładów uzyskane 
przez studentów odpowiedzi nie są przypadkowe. Każda z nich jest błędna, ale 
każda została uzasadniona. Tyle tylko, że argumentacja jest wynikiem niepo
prawnego rozumowania.

PRZYKŁAD 5

Zadanie 5 (zadanie rozwiązywane w ramach kolokwium w roku akademickim 
1993/94)
Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia SqT^Sa , w || a i A E a.

Rozwiązanie studentki

Studentka wykonuje rysunek danych (rys. 4), a pod nim pisze:

Punktami stałymi w złożeniu SaT^SA są punkty należące 
a do prostej a, gdyż w symetrii osiowej punktami, których obrazy

$  są tymi samymi punktami, czyli A =  A', B =  B' itd., A,B  G a
są tylko punkty należące do osi symetrii a; w symetrii środko- 

,A  wej jedynym punktem stałym jest zaś punkt, względem którego
przekształcamy. W tym wypadku A 6 a, więc punktami stałymi 
są punkty należące do prostej a.

rys. 4.

Komentarz

Odpowiedź do zadania, jaką podała studentka jest błędna. Zbiorem punk
tów stałych rozpatrywanego przekształcenia jest inna prosta c, prostopadła do 
prostej a, co można uzasadnić poniższym rachunkiem:

SaT„SA =  SaTyjSaSb =  TyjSaSaSb =  T^Sb =  ScSbSb =  Sc



gdzie b±.a, A E b, c || b i (b, c )=  |w.

(symbol (6, c) — zgodnie z symboliką używaną w (Krygowska, 1979) —  ozna
cza wektor pary prostych równoległych b, c)

Błąd w rozumowaniu studentki można zinterpretować na dwa sposoby:

• albo rozumie ona punkt stały przekształcenia jako punkt należący do 
prostej, której obrazem w tym przekształceniu jest ta sama prosta,

• albo zakłada niejako, że zbiorem punktów stałych złożenia jest zbiór, 
który jest sumą zbiorów punktów stałych przekształceń składowych.

P R Z Y K Ł A D  6
Zadanie 6 (zadanie rozwiązywane w ramach kolokwium w roku akademickim 
1993/94)
Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia Sa SqT^, w  || a i A £ a.

O TRUDNOŚCIACH STUDENTÓW I ROKU MATEMATYKI 13

Punkt stały przekształcenia to punkt, który jest 
sam swoim obrazem
Sa SoTw{X)  =  X ' . Pytam kiedy Sa SuT ^ X )  =  X .  
SASaT^{B)  =  B'".
Punkty należące do prostej a np. C  nie są punk
tami stałymi tego przekształcenia.
SASaTrt(C) =  C".
Punkty nie należące od prostej, czyli punkty płasz
czyzny również nie są punktami stałymi np. B. 
Punkt A również nie jest punktem stałym tego 
przekształcenia, bo Sa SoT ^ A ) =  A " .
Zatem to przekształcenie nie ma punktów stałych.

rys. 5.

Komentarz

W odróżnieniu od rozwiązania z przykładu 5, autorka ostatnio opisanego 
rozwiązania zaczyna swoją pracę od eksperymentu fizycznego (rys. 5): wybiera 
jakiś punkt nie należący do prostej a i znajduje jego obraz „na oko” , otrzy
muje punkt, który nie pokrywa się z wyjściowym punktem. Podobny zabieg 
powtarza dla punktu A oraz innego punktu należącego do prostej, otrzymu
jąc podobny wynik — obrazy wybranych punktów nie pokrywają się z tymi 
punktami. Na tej podstawie osoba rozwiązująca zadanie stwierdza, że prze
kształcenie, o którym mowa w zadaniu, punktów stałych nie posiada.

Rozwiązanie studentki

a
C"

C = C

A' w
A •B"

A"
•B'

C "



Punkt wyjścia w pracy studentki jest naturalny i sensowny. Rozwiązująca 
zadanie za szybko jednak uogólniła swój wynik w odniesieniu do punktów pro
stej a, i to tylko na podstawie empirii. Miała szansę wyznaczyć punkt stały 
rozpatrywanego złożenia, gdyby była ostrożniejsza w formułowaniu wniosków 
z badania empirycznego. Ta ostrożność wymagała zadania sobie ważnego py
tania: Dlaczego wybrany punkt prostej nie może być punktem stałym? Od
powiedź na to pytanie, ukierunkowana już dedukcyjnie, mogłaby doprowadzić 
do wyniku pewnego matematycznie. Zwróćmy uwagę, że w swoim badaniu 
studentka postępuje tak, jak gdyby stosowała następujący schemat myślowy:

Dla wykazania, że pewien warunek jest spełniony przez każdy punkt pewnego 
zbioru, wystarczy sprawdzić, że ten warunek jest spełniony przez jakikolwiek, losowo 
wybrany punkt tego zbioru (tu, jeden zbiór punktów to prosta a , drugi zbiór 7r \ a).

Na to, że uczniowie szkoły średniej posługują się tym schematem, wskazują 
wcześniejsze badania (Ciosek, 1992).
PRZYKŁAD 7
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Zadanie 7 (zadanie rozwiązywane w ramach kolokwium w roku akademickim 
1993/94)
Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia w || a i A G a.

Rozwiązanie studentki

Sa( X ) = X lf 
Ta(X1) = X2,
SA(X2) =  X3,
SATńSa(X) =  X 3,
X  nie jest punktem stałym.

X •
•X2 
•X\ w

A

X 3. a

Sa(X') = X',
Tń;(X') = X[,
SA(X[) = X!2,
SATjSa(X') =  X'2,
X ' nie jest punktem stałym.

rys. 6.

X{

A = X' 

XL

w

rys. 7.



W takiej izometrii nie ma punktów stałych. Dla symetrii środkowej Sa — 
punkt A jest punktem stałym. Dla symetrii osiowej Sa — punkty prostej a są 
stałe, ale w translacji o wektor niezerowy nie ma punktów stałych. Dlatego sy
metria z poślizgiem nie ma punktów stałych. Wynika więc, że złożenie symetrii 
z poślizgiem z symetrią środkową względem punktu A nie ma punktów stałych.

Komentarz

Warto zwrócić uwagę na fakt, że studentka zmieniła kolejność składania 
translacji z symetrią osiową. Nie jest pewne, czy była ona świadoma tego, że 
w rozpatrywanej sytuacji (wektor translacji jest równoległy do osi symetrii) 
taka zmiana nie zmienia nie zmienia przekształcenia. Rozwiązanie 7 jest po
dobne w swej pierwszej fazie do rozwiązania poprzedniego. I tu rozwiązująca 
zadanie studentka zaczyna od empirii oraz kończy podobnie podaniem błędnej 
odpowiedzi. Autorka tego rozwiązania stara się jednak uzasadnić swoją odpo
wiedź, jak się jej wydaje, stosowaniem twierdzeń. W rozpatrywanym złożeniu 
studentka dostrzega symetrię osiową z poślizgiem. Wie, że to przekształce
nie, jako złożenie symetrii osiowej z translacją o wektor niezerowy równoległy 
do osi tej symetrii, nie ma punktów stałych. Swoją odpowiedź studentka wy
tłumaczyła więc dodatkowo tak, jakby opierała się na ogólnym twierdzeniu, 
którego prawdziwość zakłada niesłusznie:

Jeśli złożymy dwa przekształcenia, z których jedno ma punkty stałe, a drugie ich 
nie ma, to otrzymane przekształcenie nie ma punktów stałych.

P R Z Y K Ł A D  8
Zadanie 8 (zadanie egzaminacyjne — styczeń 1997)
Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia S^SaT ,̂ gdzie a /  b, u ^  0 i u || a, w 
zależności od położenia względem siebie prostych a i b.

Rozwiązanie studenta

Student przedstawił wynik swojej pracy nad zadaniem w następujący spo
sób:

a) Niech a =  b. Wtedy SaSa =  Id, IdT^ =  T$, a więc nie ma punktów 
stałych bo wektor u /  0 (translacja nie zachowuje punktów stałych),

b) a ^  b i a || 6. Wtedy SbSaTg =  T^Tq =  T$, gdzie v±u , v — 2\a,b\ i
w =  u +  v ^  0, a więc nie ma punktów stałych.

c) b±a i niech {C }  =  a D b. Wtedy SbSaT =  S c T c z y l i  także nie ma
punktów stałych, bo w symetrii środkowej jedynym punktem stałym jest
środek symetrii, jednakże on ulega translacji tzn. ScT$(C) =  S c { C )  =  
C" C oraz istnieje taki punkt D, że ScT$(D) =  S c { C ) =  C D.
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d) ~  (b±a) i ~  (b || a) i niech { C } =  a D h. Wtedy SbSaT:g =  R(c,a)Tu * 2 
a =  <{a, b). Tak jak powyżej, punkt C w tym złożeniu nie pozostanie 
punktem stałym (a każdy inny punkt płaszczyzny tym bardziej).

Fakt, że złożenie to nie ma punktów stałych wynika też z tego, że transla
cja o wektor niezerowy nie zachowuje punktów stałych, a nie możemy dobrać 
prostej b tak, aby w złożeniu z prostą a otrzymać translację o wektor —u (czyli 
otrzymać przekształcenie tożsamościowe), gdyż u || a.

Komentarz

Jeśli chodzi o punkty a) i b) powyższego rozwiązania, to rozumowanie tam 
zaprezentowane jest poprawne, choć podpunkt a) jest zbędny. W odniesie
niu do punktów c) i d) tak już nie jest2. Elementem wspólnym dla rozważań 
w przypadkach c) i d) jest to, że w poszukiwaniu punktów stałych dwu prze
kształceń (z których jedno punktów stałych nie ma), autor wyróżnia ze wszyst
kich punktów płaszczyzny tylko jeden, mianowicie punkt C  (jako jedyny punkt 
stały drugiego z przekształceń) i bada, czy on jest punktem stałym złożenia. 
Na podstawie zapisu w punktach c) i d) rozwiązania można przypuszczać, że 
— w opinii autora — żaden inny punkt płaszczyzny, poza punktem C, nie 
wchodzi w grę, jeśli bada się zagadnienie punktów stałych złożenia dwu prze
kształceń wspomnianego typu. Student pisze bowiem wyraźnie: Punkt C  w tym 
złożeniu nie pozostanie punktem stałym (a każdy inny punkt płaszczyzny tym 
bardziej). Zdanie autora, zapisane pod punktem d) rozwiązania, zaczynające 
się od słów: Fakt, że to przekształcenie nie ma punktów stałych wynika też z 
tego..., można interpretować jako jeszcze inne rozwiązanie zadania, unifikujące 
przypadki c) id) .  Wydaje się, że pod tym zdaniem kryje się schemat myślowy, 
który formalnie można by ująć w następujące (fałszywe) twierdzenie:

Jeśli w złożeniu dwu przekształceń występuje translacja o wektor u, to złożenie to 
ma punkty stałe wtedy i tylko wtedy, gdy drugie z tych przekształceń jest translacją 
o wektor przeciwny do u.

Oczywiście twierdzenie T: „Jeśli Pi jest translacją o wektor u i P2 jest 
translacją o wektor przeciwny do u, to złożenie P2P1 ma punkty stałe” jest 
prawdziwe. Student rozumował tak, jak gdyby stosował (fałszywe) twierdzenie 
przeciwne do T:

Z tego, że przekształcenie Pi jest translacją o wektor u oraz P2 nie może być 
translacją o wektor przeciwny do u, wynika, że złożenie P2Pi nie ma punktów stałych.

2W  punkcie d) autor rozwiązania „niedokładnie” skorzystał z twierdzenia o złożeniu dwu 
symetrii osiowych o osiach przecinających się —  źle ustalił kąt obrotu, do jakiego to złożenie 
się sprowadza (napisał: SbSa =  R(c,s)Tu i ot =  < { a ,6 } ;  tymczasem powinno być: a =
2 <{a,b}).
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Na fałszywość tego ostatniego twierdzenia wskazuje przykład: złożenie 
translacji z symetrią środkową ma punkty stałe (to złożenie jest symetrią środ
kową). Nie sądzimy, aby na egzaminie student był świadomy logiki swojego 
rozumowania; zapewne rozumował spontanicznie, bez wchodzenia w formalną 
stronę zagadnienia.

Analiza przykładów 5-8 sugeruje następujące wnioski na temat postawy 
studentów wobec zadań.

1. Niektórzy studenci, rozwiązując zadania na wyznaczenie zbioru punk
tów stałych złożenia izometrii, w istocie nie poszukują punktów sta
łych przekształceń rozważanego typu. Zakładają oni a priori, że istnieją 
pewne związki między punktami stałymi przekształceń składowych zło
żenia a punktami stałymi złożenia. Te związki traktują tak, jak gdyby 
były (prawdziwymi) twierdzeniami, przy pomocy których można zbiór 
punktów stałych złożenia przekształceń wyznaczyć.

Można przypuszczać, że studenci zakładają następujące związki wspo
mnianego typu:

Zsk: Punktami stałymi złożenia izometrii mogą być jedynie punkty stałe izo
metrii składowych. Jeśli żaden z tych punktów nie spełnia stawianych 
wymagań, to podane złożenie nie ma punktów stałych.

Zs: Zbiór punktów stałych złożenia izometrii jest sumą zbiorów punktów sta
łych składowych tej izometrii.

Zf. Złożenie dwu izometrii, z których jedna posiada punkty stałe, a druga jest 
translacją o niezerowy wektor, nie posiada punków stałych.

Zf,: Złożenie dwu izometrii, z których jedna ma punkty stałe, a druga ich nie 
posiada, nie ma punktów stałych.

Ztp’. Złożenie dwu izometrii, z których jedna jest translacją o niezerowy wektor 
u posiada punkty stałe wtedy i tylko wtedy, gdy druga z tych izometrii 
jest translacją o wektor przeciwny do u.

2. Niektórzy studenci, rozwiązując zadania o punktach stałych przekształ
cenia, próbują poszukiwać punktów stałych na drodze empirycznej (ry
sunek). Ich postępowanie nie prowadzi jednak do sukcesu z powodu nie
ostrożności w uogólnianiu obserwacji. Stwierdzamy — hipotetycznie — 
że studenci posługują się poniższym schematem myślowym:

E: Jeżeli jakiś warunek jest spełniony przez dowolny, losowo wybrany punkt 
pewnego zbioru, to ten warunek jest spełniony przez każdy punkt tego 
zbioru.
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3. Niektórzy studenci rozumieją punkt stały przekształcenia niezgodnie z 
przyjętą definicją. Sądzą, że:

Nd'. Punkt stały przekształcenia to punkt należący do prostej, która jest swoim 
obrazem w tym przekształceniu.

(Znaczenie użytych powyżej symboli:
sk -  składowe, s -  suma, t -  translacja, b -  brak punktów stałych, tp -  transla
cja o wektor przeciwny, E  -  empiria, Nd -  rozumienie punktu stałego niezgodne 
z definicją)

Jakie mogą być przyczyny błędów w przedstawionych rozumowaniach?

1. Translacja jest przekształceniem, z którym stykamy się w życiu codzien
nym od najwcześniejszych lat. Odbieramy je jako transformację, której 
wykonanie sprawia, że „nic nie pozostaje na swoim miejscu” . Jest praw
dopodobne, że przyczyną błędów popełnionych w przykładach 7 i 8 jest 
błędne przerzucenie intuicyjnego rozumienia translacji na złożenie, w 
którym przesunięcie występuje. Być może wcześniejsze doświadczenia 
miały wpływ na powstanie w umysłach studentów błędnych koncepcji 
pojęciowych.

2. Poza tym schematy myślowe, które ujawnili autorzy analizowanych prac, 
mogły powstać przez analogie do wcześniejszych, szkolnych doświadczeń 
matematycznych. W trakcie nauki w szkole stosowanie wielu twierdzeń, 
np. o granicy sumy czy iloczynu ciągów, pochodnej sumy lub złoże
nia funkcji ułatwiało im rozwiązywanie różnego typu problemów. Tezy 
tych twierdzeń dotyczą własności „pojedynczych” obiektów —  granic 
poszczególnych ciągów czy pochodnych składowych funkcji. Być może 
nieświadoma chęć skorzystania z takich ogólnych zasad, w przypadku 
określania własności złożeń przekształceń, była powodem powstania wy
godnych, ale fałszywych twierdzeń.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż udzielonych odpowiedzi studenci 
nie próbowali w żaden sposób zweryfikować. Wydaje się, że autorzy prac byli 
pewni, że ich rozwiązania są prawidłowe. Z notatek wynika bowiem, że przed
stawione rozumowania i odpowiedzi nie wzbudziły u autorów żadnych wąt
pliwości. W  analizowanych pracach nie było na przykład sprawdzenia, czy 
wyznaczone punkty stałe (o ile autor je wskazał) spełniają żądaną własność.

Przytoczone rozwiązania, pochodzące z kilku lat, świadczą o tym, że stu
denci mają trudności z określeniem zbioru punktów stałych różnych złożeń. 
Jest prawdopodobne, że błędne rozwiązania są konsekwencją jakichś niebanal
nych trudności z rozumieniem złożeń przekształceń i ich własności.
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2 Część druga —  weryfikacja hipotezy badawczej

Błędne rozwiązania zadań dotyczących punktów stałych opisane w pierw
szej części artykułu nie pojawiały się często, choć — jak to wcześniej zazna
czyłyśmy — występowały w różnych grupach ćwiczeniowych i to nie tylko w 
jednym roku. Należy dodać, że problematyka punktów stałych przekształceń 
nie była na ćwiczeniach rozwijana ze względu na obszerność materiału, z jakim 
student pierwszego roku matematyki zapoznaje się na zajęciach z geometrii 
w ciągu jednego semestru. Badanie punktów stałych przekształceń nie wystę
powało, w ramach ćwiczeń prowadzonych przez nas zajęć, jako samodzielny 
temat; pojawiał się on przy okazji składania przekształceń izometrycznych. 
Wiodącymi pytaniami były pytania typu: „jaką izometrią jest złożenie danych 
izometrii” , natomiast pytanie o punkty stałe tego złożenia było pytaniem do
datkowym. Czasem formułowało się zadanie: wyznacz zbiór punktów stałych 
złożenia przekształceń, jednak odpowiedź na nie i tak w zasadzie sprowadzała 
się do zbadania, do jakiej izometrii da się sprowadzić to złożenie. Tak więc 
polecenie „wyznacz zbiór punktów stałych przekształcenia” odbierane było 
(po pewnym czasie, od rozwiązania takiego zadania po raz pierwszy na ćwi
czeniach) przez studentów jako sygnał do stosowania twierdzeń o składaniu 
izometrii. Jeśli w wyniku tego zabiegu otrzymało się znany rodzaj izome
trii, to odpowiedź na pytanie o punkty stałe uzyskiwało się automatycznie. 
Większość studentów postępowała właśnie tak. Jednak jak wskazują przyto
czone wcześniej rozwiązania, niektórzy studenci nie stosowali schematu przez 
rozkład. Być może nie opanowali go w dostatecznym stopniu, albo — czego 
także nie można wykluczyć — postanowili odejść od rutynowego postępo
wania i stworzyć własny sposób. Przykłady 5-8 prezentują te nowe sposoby. 
Znamienne jest, że nie ma wśród nich takiego, który polega na stosowaniu 
metody analitycznej (odpowiednie wzory na zajęciach z geometrii były wpro
wadzone). Jakkolwiek te inne proponowane przez studentów rozwiązania zadań 
nie są poprawne, to ich wspólną cechą jest to, że ich autorzy odwoływali się do 
pojęcia punktu stałego lub do wiadomości o punktach stałych przekształceń 
występujących w treści zadania.

Analiza materiału zebranego i opisanego w części pierwszej artykułu skła
nia do postawienia następującej hipotezy:

Polecenie „Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia przekształceń studenci 
odbierają dwojako:

a) albo jako zadanie: odpowiedz na pytanie jaką izometrią jest to złożenie, 
a następnie wskaż jego punkty stałe,

b) albo zadanie: czy to złożenie ma punkty stałe i ewentualnie jakie?
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W  przypadku, w którym zadanie omawianego typu studenci rozumieją w wer
sji a), stosują metodę „przez rozkład” — tak postępują w większości. Jeśli 
rozumieją je w wersji b) — co ma miejsce zdecydowanie rzadziej — stosują 
sposoby opisane na stronie nr 17; w wielu takich przypadkach podstawą roz
wiązania wydaje się być przekonanie, że potencjalnym kandydatem na punkt 
Stały złożenia dwu przekształceń, jest jedynie punkt, który okazał się być już 
punktem stałym dla któregoś z przekształceń składowych (Zsk).

Powyższą hipotezę odnosimy do sytuacji, w której miało miejsce takie uję
cie omawianego zagadnienia na ćwiczeniach, jak opisałyśmy wcześniej, to zna
czy pytanie o punkty stałe przekształceń było pytaniem dodatkowym stawia
nym przy okazji badania przekształceń, i to tylko izometrycznych.

Druga część artykułu jest sprawozdaniem z weryfikacji powyższej hipotezy 
badawczej, przeprowadzonej wstępnie na małej populacji —  w jednej z grup 
ćwiczeniowych (13 osób; analiza obejmuje prace 10 osób, ponieważ tylko tylu 
studentów wzięło udział we wszystkich etapach badania) w roku akademickim 
1997/98.

Celem tej weryfikacji jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w sytuacji nietypowej (chodzi o przekształcenia nieizometryczne) 
studenci posłużą się w wyznaczaniu punktów stałych złożeń przekształ
ceń sposobami opisanymi na stronie 17?

2. Czy zastosują metodę analityczną lub wektorową, które w odróżnieniu 
od metody „przez rozkład” są uniwersalne?

3. Czy i jakie „nowe” koncepcje pojęciowe ujawnią studenci rozwiązując 
zadania na wyznaczanie punktów stałych przekształceń?

4. Jaka jest postawa studentów wobec zadań, w których chodzi o ocenę 
gotowego (błędnego) rozwiązania zadania omawianego typu, w szczegól
ności:
a) jak studenci ocenią poprawność rozwiązania?
b) czy w ogóle odniosą się do istoty błędu w analizowanych przez siebie 
rozwiązaniach?

Jako metodę weryfikacji postawionych hipotez wybrałyśmy połączenie dwu 
metod: •

• metody prac pisemnych studentów zawierających rozwiązania celowo do
branych zadań,

• indywidualnych wywiadów ze studentami (przeprowadzonymi po rozwią
zaniu przez nich wszystkich polecanych im zadań).



W celu uzyskania odpowiedzi na wcześniej postawione pytania badawcze 
skonstruowałyśmy serię zadań, które studenci rozwiązywali samodzielnie, w 
ramach ćwiczeń z geometrii, na trzech kolejnych spotkaniach. Na tę pracę był 
przeznaczony początkowy fragment ćwiczeń — jego długość zależała od po
trzeb studentów. Swoje przemyślenia i rozwiązania zadań studenci zapisywali 
na kartkach. Te prace nie były analizowane z prowadzącą ćwiczenia; ich podsu
mowanie miało miejsce dopiero po zakończeniu badania (chodziło o uniknięcie 
jakichkolwiek sugestii co do rozwiązywania zadań).

Oto zestaw zadań badawczych.
Ćwiczenia 1 

Zadanie 1*
Treść zadania pierwszego zawierała rozwiązanie zadania 8 przytoczone na stro
nie 15. Polecenie dla studentów było następujące:
Czy powyższe rozumowanie jest poprawne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Ćwiczenia 2
Zadanie 2*
Wyznacz zbiór punktów stałych złożenia SbSaTg, gdzie a ^  b, u ^  0 i u || a, w 
zależności od położenia względem siebie prostych a i b.

Zadanie 3*
Określ zbiór punktów stałych złożenia T$ o J^.
Zadanie 4*
Wyznacz zbiór punktów stałych przekształcenia określonego wzorami:
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x' =  2x +  1, 
y' =  2y +  1.

Ćwiczenia 3 

Zadanie 5*
Zadanie to zawierało rozwiązania z przykładów 5-7 zamieszczonych na stro
nach 12-14. Studenci po raz drugi w tych obserwacjach zostali poproszeni o 
ustosunkowanie się do podanych im rozwiązań studentów z ubiegłych lat.
Zadanie 6*
W jaki sposób będziesz szukał(a) odpowiedzi na pytanie: „Czy złożenie ma punkty 
stałe?”



Uwagi o doborze zadań

1. Zadania zostały dobrane tak, by stanowiły pewną kolekcję, spełniającą 
postulat dydaktyczny odnośnie do doboru zadań testowych: „Jednym z 
warunków poprawności testu matematycznego jest umieszczenie w nim 
kilku zadań odnoszących się tematycznie do tych samych wiadomości 
czy sprawności, ale w innych nieco wersjach” (Krygowska, 1977, s. 147). 
Autorka powyższych słów odnosi je co prawda do testów, ale sądzimy, że 
można i należy przytoczone kryterium uwzględniać przy doborze zadań 
do wszelkich badań, których celem jest ocena rozumienia przez uczącego 
się matematyki jakiegoś zagadnienia.

2. Wśród omawianych zadań występują zadania typowe oraz nietypowe. 
Do zadań typowych zaliczyć można te, w których chodzi o wyznacze
nie punktów stałych przekształceń izometrycznych. Nietypowymi są te, 
które odnoszą się do przekształceń nieizometrycznych.

3. Zadania reprezentują każdą z trzech kategorii według klasyfikacji Z. Kry
gowskiej (1977):
a) zadania-ćwiczenia,
b) zadania-zwykłe zastosowanie teorii,
c) zadania problemowe.
Zadaniem typu a) jest przykład zadania 4*, dla jego rozwiązania bo
wiem wystarczy uświadomić sobie definicję punktu stałego przekształ
cenia i rozwiązać dwa proste równania liniowe. Przykładem zadania- 
zwykłego zastosowania teorii jest zadanie 2*, wymagające rozpatrzenia 
kilku przypadków; studenci poznali już twierdzenia o składaniu izometrii 
oraz rozwiązywali podobne zadania na ćwiczeniach. Z punktu widzenia 
kontekstu, w jakim w procesie uczenia się-nauczania matematyki wystą
piło zadanie 3*, można je zaliczyć do zadań problemowych: na ćwicze
niach studenci nie rozwiązywali jeszcze zadań na wyznaczanie punktów 
stałych przekształceń nieizometrycznych. Oczywiście można to zadanie 
rozwiązać metodą analityczną lub metodą wektorową (z wykorzystaniem 
wektorowej definicji przekształceń). Żadna z tych dwu ostatnich metod 
nie była jednak wykorzystywana w ramach zajęć do badania punktów 
stałych przekształceń.

4. Wśród zadań omawianego cyklu występują zadania metodologiczne 
(Krygowska, 1977), którymi są zadania 1*, 5*, 6*; chodzi w nich albo o 
ustosunkowanie się do gotowego błędnego rozwiązania zadania (1*, 5*), 
albo o omówienie metody poszukiwania punktów stałych w nietypowej
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dla studenta sytuacji (przekształcenie nie jest izometryczne) —  zadanie 
6*.

5. Zadanie 6*, jakkolwiek nietypowe, można rozwiązać metodą „przez roz
kład” , przedstawiając symetrią środkową jako jednokładność o skali — 1, 
i stosując następnie twierdzenia o złożeniu jednokładności. Chodziło o 
zbadanie, czy taką możliwość studenci dostrzegą.

6. W zadaniach 1* i 2* jest mowa o tym samym przekształceniu. Jest to 
celowe; chodziło o to, by zaobserwować, czy studenci zwrócą uwagę na 
odmienność poleceń w tych zadaniach.

Jeśli chodzi o wywiady, to nieco szerzej piszemy o nich na stronie 36 pracy. 
W analizie, którą przedstawimy poniżej, uwzględnimy je tylko częściowo. Bie
rzemy pod uwagę jedynie to, co wiąże się z odpowiedziami studentów na jedno 
z zadawanych im w wywiadzie pytań: „Dlaczego napisał (a) pan (pani) taką 
odpowiedź?” , stawiane w przypadku, gdy brakowało uzasadnienia tej odpo
wiedzi w pracy pisemnej. Poniżej przedstawiamy wyniki analizy jakościowej 
uzyskanego w badaniu materiału, której celem jest odpowiedź na postawione 
na stronie 20 pytania badawcze.

2.1 Jak studenci poszukiwali punktów stałych przekształceń 
izometrycznych (zadania 1*, 2*, 5*)?

Analiza zebranych rozwiązań zadań 1* i 2* (występują w nich te same 
przekształcenia) pokazała, że studenci rozpatrywali w każdym z nich trzy przy
padki położenia względem siebie prostych a i b:

a) cl || 6,
b) a±b,
c) ~  (a || 6)A ~  (a±b ).
Zdarzało się, że ta sama osoba stosowała różne sposoby, w zależności od 

tego, który przypadek położenia prostych rozpatrywała. Dla dokładniejszego 
opisu stosowanych sposobów postępowania przez studentów fakt, że rozróżniali 
oni przypadki, został w naszej analizie rozwiązań uwzględniony; zadania 1* i 2* 
zostały rozbite odpowiednio na zadania: l*a, l*b, l*c oraz 2*a, 2*b, 2*c. Tak 
więc do celów analizy rozpatrujemy łącznie nie 60 rozwiązań (10 studentów, 6 
zadań), a 100 rozwiązań (10 studentów, 10 zadań).

Jeśli chodzi o zadanie 1*, to wszyscy studenci rozpoczęli pracę nad jego 
rozwiązaniem od próby nazwania (w wyniku zastosowania metody „przez roz
kład” ) podanego przekształcenia w celu wyznaczenia jego punktów stałych. 
Niektórzy postępowali tak i uzyskali poprawną odpowiedź w odniesieniu do 
jednego lub dwu przypadków. Innym udało się tego dokonać we wszystkich
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przypadkach położenia prostych. Dwie osoby poprzestały w swoim rozwiąza
niu na zbadaniu izometrii i określeniu jej punktów stałych. Cztery dalsze osoby 
ustosunkowały się do podanego im rozwiązania i oceniły poprawność przed
stawionej w nim odpowiedzi przez pryzmat uzyskanego przez siebie wyniku 
złożenia izometrii (czasem z błędem). Pozostałe osoby zinterpretowały zada
nie zgodnie z intencją autorów, to znaczy jakkolwiek nie w pełni odpowiedziały 
na pytanie, to przynajmniej podjęły próbę wyjaśnienia, na czym polega błąd w 
analizowanym przez nie rozumowaniu. Oto przykłady podanych przez studen
tów argumentacji odnoszących się do tej interpretacji zadania, która została 
opisana jako ostatnia:

• w przypadku gdy ~  (a || b)A ~  (a_L6) zgadzam się ze studentem, że C  
nie pozostaje punktem stałym, ale istnieje (inny) punkt M  (określiłam 
go wcześniej), który jest punktem stałym,

• (w odniesieniu do zdania zaczynającego się od słów: Fakt, że ...) Nie 
pytamy się, kiedy będzie nieskończenie wiele punktów stałych, ale czy 
kiedykolwiek będą; to, że tych punktów nie ma nieskończenie wiele, nie 
znaczy, że nie może być jeden lub kilka,

• Podane uzasadnienie jest błędne. Ilość punktów stałych tego przekształ
cenia nie zależy od samej translacji, a autor skupia się w swej odpowiedzi 
właśnie na rozpatrywaniu owej translacji.

Podobnie, jak zadanie 1*, studenci interpretowali zadanie 5*. Z tym, że 
jedna osoba w badaniu występującego tam złożenia nie korzystała z metody 
„przez rozkład” w celu rozstrzygnięcia, że podane rozwiązania są błędne. Ne
gatywną ocenę analizowanych odpowiedzi uzasadniła w następujący sposób: 
Rozwiązanie A (chodzi o rozwiązanie 5 przedstawione na stronie 12) jest niepo
prawne, gdyż prosta a jest stała, ale to nie oznacza, że jest złożona z punktów 
stałych. Nie wszystkie punkty należące do prostej będą stałe. Rozwiązanie B i C 
(rozwiązania odpowiednio 6 i 7 przedstawione na stronach 13 i 14) są błędne, 
ponieważ można znaleźć w tym przekształceniu punkt M  stały taki, że dłu
gość odcinka A M  jest równa połowie długości wektora w (studentka wykonała 
odpowiedni rysunek).

Tak więc zadania 1* i 5* były interpretowane przez studentów na trzy 
sposoby:

• i i :  po prostu jako polecenie określenia punktów stałych podanego prze
kształcenia,

• I2: jako polecenie rozstrzygnięcia, czy przytoczone rozwiązanie jest po
prawne, czy błędne,
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• 73: jako polecenie nie tylko rozstrzygnięcia poprawności rozwiązania, ale 
dodatkowo —  wyjaśnienia, na czym polega błąd, o ile rozwiązanie oka
załoby się niepoprawne.

Rozwiązanie zadań 1*, 2* i 5* można analizować łącznie z punktu widzenia 
sposobów poszukiwania punktu stałego przekształcenia.

Najczęściej stosowaną metodą była metoda „przez rozkład” . W  zadaniu 
1* (l*a, l*b, l*c) studenci stosowali ją w tych przypadkach położenia pro
stych, w których umieli przedstawić dane złożenie jako znaną sobie izometrię. 
Przypadki b) i c) sprawiały studentom trudności; jako bardziej skomplikowane 
od przypadku a), szczególnie przypadek c), wymagały sprawnego operowania 
poznanymi wcześniej twierdzeniami, a także pomysłu, jak optymalnie dobrać 
osie symetrii, by dane przekształcenie przedstawić efektywnie jako złożenie 
symetrii osiowych, a następnie jako izometrię znaną już z nazwy.

Inny kierunek poszukiwania punktu stałego przekształcenia w omawianych 
zadaniach to poszukiwanie typu empirycznego. Wystąpiło ono czterokrotnie: 
trzy razy w odniesieniu do zadania l*c i raz w zadaniu 5*. Pojawiły się tu 
dwa typy empirii, charakteryzowane przez to, czy występuje w nich czy nie 
element dedukcji. Wyróżniłyśmy:

• empirię typu naiwnego,
• empirię ukierunkowaną dedukcyjnie.

Przykładem empiryzmu naiwnego jest postępowanie, które obejmuje:

* wykonanie rysunku danych,
★  wybranie dowolnego punktu płaszczyzny i znalezienie „na oko” obrazu 

tego punktu w danym złożeniu,
★  stwierdzenie, że otrzymany punkt nie pokrywa się z wyjściowym,
* udzielenie odpowiedzi typu: „dane przekształcenie nie ma punktów sta

łych” .

Empirię ukierunkowaną dedukcyjnie można opisać w następujący sposób: 
rozwiązujący zadanie zadaje sobie pytanie, jak dobrać punkt płaszczyzny, aby 
występujące w złożeniu transformacje „zniosły się” . W odpowiedzi na to pyta
nie wykorzystuje rysunek, a następnie formułuje warunek, który spełnia wska
zany punkt jako punkt stały przekształcenia. Oto przykład takiego postępo
wania w odniesieniu do zadania l*b:
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SbSaTtf, gdzie b±.a i {C } =  a fi b.

X X'

A = A' 

X'"

C A' = A" a 
b

X "

rys. 8.

Początkowo rozwiązujący zadanie zaczyna od wyboru jakiegoś punktu i 
znalezienia jego obrazu (rys. 8) Następnie poszukując punktów stałych rozu
muje następująco: Szukam takiego punktu X , aby SbSaTfi{X) =  ScT$(X)  =  
X  SC{X') =  X ,  a X'  =  TU{X).
Dalej wskazuje poszukiwany punkt na rysunku i pisze:
Jedynym punktem stałym jest A taki, że A C =  ^u.

Autorzy pięciu rozwiązań zadań z rozpatrywanej teraz grupy posługiwali 
się w wyznaczaniu punktów stałych (błędnymi) związkami między punktami 
stałymi przekształceń składowych a złożeniem. Miało to miejsce w zadaniach: 
l*b oraz l*c, w rozwiązaniach których pojawiały się głównie stwierdzenia typu: 
„W podpunkcie drugim otrzymanym złożeniem jest złożenie translacji z sy
metrią środkową, w przypadku trzecim — złożenie translacji z obrotem; takie 
złożenia nie mają punktów stałych” . Przypuszczalnie takie odpowiedzi były 
podyktowane tym, że studenci zakładali zachodzenie związków: Zt i Zsk opi
sanych na stronie 17.

Zestawienie sposobów poszukiwania punktów stałych w zadaniach 1*, 2*, 
5* przedstawia się w następujący sposób:

Metoda
przez rozkład 58
wektorowa 0
analityczna 0
empiria ukierunkowana 5
empiria naiwna 1
związki 5
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2.2 Jak studenci poszukiwali punktów stałych przekształceń 
nieizometrycznych (zadania 3*, 4* i 6*)?

Jeśli chodzi o wyznaczanie punktów stałych przekształceń nieizometrycz
nych, o jakie chodzi w grupie zadań 3*, 4*, 6*, to wystąpił każdy ze sposobów 
postępowania opisanych w analizie rozwiązań zadań poprzedniej grupy. Do
datkowo pojawiły się dwie inne metody: analityczna i wektorowa.

Żadnemu ze studentów nie udało się poprawnie zastosować metody przez 
rozkład. Próby w tym względzie uwidocznione w ośmiu pracach były nieudane, 
w tym sensie, że jakkolwiek doprowadziły do podania odpowiedzi, to była ona 
błędna. Jedna ze studentek podała rozwiązanie zadania 3*, przedstawione na 
rys. 9.

Autorka tej pracy potraktowała jednokładność jako translację, a więc uz
nała, że złożenie T o J£ jest złożeniem dwu translacji, czyli ostatecznie — 
translacją. Ten sam zabieg zastosowała w zadaniu 6*, w którym składała sy
metrię środkową z jednokładnością i otrzymała ostatecznie symetrię środkową. 
Wyraźnie miało tu miejsce naginanie sytuacji do metody. Być może w innym 
zadaniu studentka nie utożsamiłaby tych przekształceń, jednakże dążenie za 
wszelką cenę do zastosowania poznanej metody skłoniło ją do takiego kroku.

W odniesieniu do zadania 3* tę samą metodę (przez rozkład) stosowały 
jeszcze dwie osoby. Jedna z nich rozumowała tak, jak w opisanym powyżej 
przypadku (rys. nr 9). Druga — przedstawiła rozwiązanie przedstawione na 
rys. 10.

Na podstawie przedstawionego rozwiązania nie można było odczytać drogi 
uzyskania wyżej podanej odpowiedzi. Dopiero wywiad dostarczył tej informa
cji. Studentka uznała mianowicie, że jeżeli wybierze punkt X  taki, że O X =  w ,
to spełniony jest także warunek O X " =  3w (X"  jest obrazem wybranego 
punktu X  w danym złożeniu), który odczytała jako warunek na to, że to 
złożenie T  jest jednokładnością o środku w punkcie O i skali 3. Ten przy
kład uświadamia wagę wywiadu w badaniu dydaktycznym, mianowicie może 
on dostarczyć takich informacji, których nie uzyskamy na drodze analizy prac 
pisemnych.

Omawiana teraz metoda znalazła również — pośrednio —  zastosowanie 
w zadaniu 4*, gdzie przekształcenie zadane jest wzorami analitycznymi. Nie
liczne osoby (dwie) dostrzegły bowiem, że to przekształcenie jest złożeniem 
jednokładności z translacją i uznały, że odpowiedź w tym zadaniu jest taka 
sama jak w zadaniu 3*.

O TRUDNOŚCIACH STUDENTÓW I ROKU MATEMATYKI 27



28 Marianna Ciosek Bożena Pawlik

' w ° ] »

T ^ i H
■ y v

/ x

( i r  7£&to^Cw\ p fu vJJo 'j- 
Ąoh^e  x&Co'i/ c| cU ^ }'

^v̂ lv̂ U lcl^  l { ^ o k c  0  M udL.t*.
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Jeśli chodzi o zadanie 6*, gdzie występowało złożenie Jq ° Sa , to studenci 
rozpatrywali najczęściej dwa przypadki:

1 )  0  =  A,
2) O ź  A.
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rys. 10.

W przypadku 1) stwierdzali, że symetrię Sa można przedstawić jako jed- 
nokładność o środku A  i skali —1. Odpowiedź: Jeśli O =  A, to punktem stałym 
tego złożenia jest punkt O uzyskali na drodze intuicyjnej (punkt O jest punk
tem stałym dla obydwu składowych złożenia, a więc jest punktem stałym 
złożenia), a nie w wyniku jawnego zastosowania twierdzenia o złożeniu dwu



jednokładności o tym samym środku. Nikt bowiem z rozwiązujących ani wy
raźnie nie napisał, że Jq Są =  Jq Jq 1 =  Jq 2, ani nie stwierdził, że punkt O 
jest jedynym punktem stałym rozpatrywanego złożenia przekształceń. Jedna 
ze studentek (patrz: praca z rys. 11) — na potwierdzenie tej odpowiedzi, że 
punktem stałym tego złożenia jest punkt A  , dodała: suma punktów stałych Sa 
i J\. Jest to potwierdzenie naszej hipotezy, że niektórzy studenci w badaniu 
punktów stałych złożeń przekształceń posługują się (fałszywym) związkiem 
Zs opisanym na stronie 17.
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rys. 11.

Dla przypadku 2):

• trzy osoby — podały poprawną odpowiedź, do której doszły na drodze 
empirycznej, z ukierunkowaniem na dedukcję,

• jedna osoba uznała błędnie, że punktem stałym rozpatrywanego złożenia 
będzie taki punkt, którego obraz w symetrii środkowej jest punktem 
stałym danej jednokładności; jest to nowy — w stosunku do opisanych 
na stronie 17 —  błędny związek między punktami stałymi przekształceń 
składowych a punktem stałym złożenia (praca z rys. 12),

• pięć osób udzieliło błędnej odpowiedzi, że złożenie, o które chodzi w 
tym zadaniu, nie ma punktów stałych; dochodzili do niej na drodze em
pirycznej (empiryzm naiwny), szukając obrazów kilku losowo wybranych 
punktów w złożeniu Jq ^a  ̂ (Praca z rYs- 13).

• jedna osoba w ogóle nie podała odpowiedzi.

Tak więc w rozwiązaniu zadania 6* nikt nie stosował poznanego wcześniej 
w ramach wykładu z geometrii twierdzenia mówiącego o tym, że złożenie dwu 
jednokładności o różnych środkach i iloczynie skal różnym od 1 jest jedno- 
kładnością. Podobnie w zadaniu 3* żaden student nie wykorzystywał faktu, 
że translację można przedstawić jako złożenie dwu jednokładności o różnych



środkach i iloczynie skal równym 1; takie przedstawienie jednokładności po-
i

zwoliłoby na zastąpienie złożenia T^Jq na przykład złożeniem (K
jest stosownie dobranym punktem), a to z kolei —  jednokładnością.

Żadna z badanych osób nie ujawniła więc postawy, którą można by nazwać 
postawą spontanicznego uogólnienia metody (tu: na przekształcenia nieizome- 
tryczne).

Zadania tej grupy były rozwiązywane również na drodze poszukiwań em
pirycznych, z tym, że tu empiryzm naiwny uwidocznił się w większej liczbie 
prac.
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Kilka osób stosowało również sposoby opisane na stronie 17; w szczególno
ści ewidentnie wystąpiło to w rozwiązaniach zadania 3*:

• Nd —  (błędne) rozumienie punktu stałego jako punktu należącego do 
prostej będącej swoim obrazem w danym przekształceniu (jedna osoba 
—  praca z rys. 14).

• Zsk — poszukiwanie punktów stałych złożenia jedynie wśród punktów 
stałych składowej tego złożenia (jedna osoba — praca z rys. 15)

Trzy osoby nie uzasadniły swoich odpowiedzi. Nie potrafiły podać także 
żadnego wyjaśnienia w czasie wywiadu.
Przykład takiej pracy prezentuje rys. 16.

Jest prawdopodobne, że autorów takich rozwiązań — jak wyżej przyto
czone —  do udzielenia podobnej odpowiedzi skłonił fakt występowania w zło
żeniu translacji, rozumianej w sposób naturalny zgodnie z opisem zamieszczo
nym na stronie 17 (punkt 1). Niewykluczone jest również, że te osoby spraw
dziły tylko, czy punkt O jest punktem stałym — Zs .̂

Metodę analityczną w omawianej grupie zadań próbowała zastosować tylko 
jedna osoba; rozwiązując zadanie 6*, wprowadziła stosowny do danych układ 
współrzędnych, i dalej poszukiwała warunku na współrzędne obrazu punktu 
w danym przekształceniu. Jednak próba ta nie doprowadziła jej do sukcesu ze 
względu na wprowadzenie nieodpowiednich oznaczeń.
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Autorzy pięciu rozwiązań zadania 4* próbowali stosować jedynie pewne ele
menty metody analitycznej. Po uświadomieniu sobie definicji punktu stałego 
przekształcenia uznali, że dla rozwiązania zadania, w którym przekształcenie 
opisane jest za pomocą gotowych wzorów analitycznych, wystarczy rozwiązać 
dwa równania liniowe. I z tą wydawałoby się banalną sytuacją niektórzy stu
denci nie radzili sobie. Zwraca uwagę praca, której autorka napisała: Moim 
zdaniem nie ma punktów stałych. Współrzędne dwóch punktów nigdy nie będą 
takie same, gdy są określone w ten sposób: X {x ,y ), X '(2x  +  l,2y  +  2).
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Dla autorki tych słów wyrażenia 2x +  1 oraz x nie mogą mieć tej samej 
wartości dla żadnego x\ prawdopodobnie sądzi ona, że „mnożenie przez 2 to 
zawsze powiększanie” .

Niektóre osoby wprowadziły co prawda układ współrzędnych, ale tylko po 
to, by zaznaczyć w nim obrazy kilku punktów o współrzędnych obliczonych 
według wzorów, a następnie stwierdzić empirycznie, że punkt nie pokrywa 
się z jego obrazem; ostatecznie podały (błędną) odpowiedź, że przekształce
nie nie ma punktów stałych. Takie postępowanie zaliczyłyśmy do empiryzmu 
naiwnego.

W jednym z rozwiązań zadania 6*, które przedstawiamy poniżej (rys. 17), 
można dopatrzyć się próby zastosowania metody wektorowej.

Autorka w pierwszej części rozwiązania zadania znalazła punkt stały poda
nego przekształcenia na drodze empirycznej. W dalszej części pracy próbowała 
udowodnić (bez powodzenia) swoje odkrycie, wykorzystując w tym celu wekto
rowe definicje przekształceń składowych. Omawiane rozwiązanie jest jedynym 
ze 100 rozważanych z widocznym elementem rachunku wektorowego.
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Zestawienie sposobów poszukiwania punktów stałych w zadaniach 3*, 4*, 
6* przedstawia się następująco:

Metoda
przez rozkład 8
wektorowa 1
analityczna 6
empiria ukierunkowana 6
empiria naiwna 10
związki 4

Z punktu widzenia stopnia wykorzystania metody przez rozkład, jako naj
częściej stosowanej, analiza rozwiązań z drugiej części artykułu pozwoliła wy
różnić dwie postawy studentów wobec zadań dotyczących punktów stałych 
przekształceń:

1. Postawa totalnej ekspansji metody przez rozkład,
2. Postawa minimalizmu w stosowaniu metody przez rozkład.
Jeśli chodzi o pierwszą postawę, to charakteryzuje się ona tym, że rozwią

zujący zadanie stosuje poznaną metodę w każdej sytuacji — zarówno w odnie
sieniu do przekształceń izometrycznych, jak i nieizometrycznych. Za wszelką



cenę chce dane złożenie przedstawić jako „pojedyncze” przekształcenie. W tym 
dążeniu do uproszczenia sytuacji bywa bezkrytyczny, czasem do tego stopnia, 
że zastępuje składową złożenia innym przekształceniem po to, by ta nowa sy
tuacja pozwoliła mu zastosować znane twierdzenia o składaniu przekształceń, 
z których każde jest izometryczne. Taką postawę prezentowała autorka pracy 
z rys. 9 zamieszczonej na stronie 28; w złożeniach J q T i JqSa jednokładność 
zastąpiła translacją i dzięki temu mogła zastosować twierdzenia o składaniu 
izometrii. Nastawienie na uzyskanie w wyniku złożenia dwu przekształceń zna
nej izometrii było u niej tak silne, że nie dopuściło do głosu zdrowego rozsądku; 
zastępując jednokładność translacją nie porównywała w ogóle własności tych 
przekształceń, np. ich zbiorów punktów stałych, które potrafi z pewnością 
określić w tym przypadku. Ponadto nie wzbudziło w niej żadnych wątpliwości 
to, że w wyniku jej zabiegu podobieństwo stało się izometrią.

Studenci cechujący się drugą postawą stanowili najobszerniejszą grupę w 
badaniach. Stosowali oni metodę przez rozkład tylko w ściśle określonych sy
tuacjach, to znaczy w odniesieniu do złożeń przekształceń izometrycznych, 
natomiast w ogóle nie podejmowali prób jej stosowania w odniesieniu do prze
kształceń nieizometrycznych.

2.3 Wywiady

Wywiady zostały przeprowadzone:

a) ze studentem M, nie biorącym udziału w badaniu opisanym w drugiej 
części niniejszego artykułu, a którego rozwiązanie zostało przytoczone 
na stronie 15 pracy (wywiad przeprowadzono w 1997 roku),

b) z tymi studentami biorącymi udział w badaniu, którzy rozwiązali błędnie 
zadanie 3*.

Na ogół wywiady były dwuetapowe. Celem wywiadów — w przypadku 
studentów grupy b) było:
w pierwszym etapie:

1. uzyskanie informacji, co skłoniło autorów rozwiązań do udzielenia takiej 
a nie innej odpowiedzi (chodziło w szczególności o takie sytuacje, gdzie 
w pracy brakowało uzasadnienia podanej odpowiedzi);

w drugim etapie:

2. doprowadzenie do uświadomienia sobie przez studenta, że odpowiedź w 
jego pracy jest błędna i wymaga ponownego rozwiązania zadania.
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W  przypadku osoby M chodziło dodatkowo o:
3. spowodowanie, by osoba ta uświadomiła sobie, na czym polega błąd w 

jej rozumowaniu,
4. sprowokowanie do podjęcia prób sformułowania (prawdziwego) związku 

między punktami stałymi przekształceń składowych a punktem stałym 
złożenia tych przekształceń.

Jeśli chodzi o pytania stawiane studentom biorącym udział w wywiadach, 
to nie były one ujęte w ścisły scenariusz, według którego postępowałoby się 
ze wszystkimi badanymi. Wywiady miały charakter raczej luźnych rozmów, 
w których pytania formułowały osoby prowadzące rozmowę, w zależności od 
potrzeb sytuacji. Wstępne pytania, z którymi zwracałyśmy się do studentów, 
były następujące: „Dlaczego napisał(a) pan (pani) taką odpowiedź? Czy pod
trzymuje pan (pani) swoją odpowiedź? Czy rzeczywiście odpowiedział (a) pan 
(pani) na zadane pytanie? Na jakie pytanie pan (pani) naprawdę odpowiedział 
(odpowiedziała)” .

Jeśli chodzi o pierwszy etap wywiadów, to pozwoliły nam one:
• w kilku przypadkach lepiej zrozumieć intencje rozwiązujących zadania,
• w jednym przypadku w ogóle dowiedzieć się, jak przebiegało rozumowa

nie badanej osoby (praca z rys. 10 — strona 29).
Niestety, w trzech przypadkach nawet rozmowy ze studentami nie wyja

śniły wątpliwości co do istoty rozwiązań przedstawionych w pracach pisem
nych — ich autorzy nie umieli wyjaśnić powodu podania takiej a nie innej 
odpowiedzi.

W trakcie indywidualnych rozmów drugiego etapu wywiadów każdy ze 
studentów miał okazję podjąć krytyczną analizę swojego (błędnego) rozwią
zania pod okiem nauczyciela. Wszyscy nasi rozmówcy — ku widocznemu ich 
zadowoleniu — wskazali poprawnie punkt stały rozważanego przekształcenia 
Ttfjg; na drodze empirycznej — z ukierunkowaniem na dedukcję. Zauważyli, 
że jeżeli na prostej przechodzącej przez O i równoległej do wektora w wybierze
się punkt A taki, że A O = w, to wtedy o J\{A) =  A. Należy zwrócić uwagę, 
że w rozwiązaniu przedstawianym w pracy pisemnej niektórzy studenci także 
poszukiwali punktu stałego na prostej równoległej do wektora w , ale ograni
czali się w tym działaniu jedynie do punktów tej półprostej o początku O, 
której zwrot jest zgodny ze zwrotem wektora w. Oczywiście, żaden punkt tego 
zbioru nie może być punktem stałym (obraz punktu oddala się od niego).

Chcemy zwrócić uwagę, że rola prowadzącego wywiad sprowadzała się je
dynie do sugestii i zachęty ponownego rozpatrzenia przez studentów znanej im 
już sytuacji.



Wywiad ze studentem M przebiegał nie w dwu, a w czterech etapach. 
Szczegółowo przedstawiamy go w Aneksie na stronie 36. W  wyniku jego analizy 
nasuwają się następujące wnioski.

1. Sam student nie dostrzegł błędu w swoim rozumowaniu, mimo że prze
analizował je powtórnie.

2. Uwaga osoby oceniającej rozwiązanie zadania tego rodzaju, że stwierdza 
się jedynie, iż jest błąd, ale nie wskazuje się, na czym on polega, a także 
rozmowa z autorem rozwiązania na ten temat, spowodowały właściwy 
kierunek jego pracy w celu ponownego rozwiązania zadania. Mianowicie, 
skupił on swoją uwagę na pytaniu, jaki warunek musi spełniać punkt, 
by był on punktem stałym rozważanego przekształcenia. W  odpowiedzi 
wskazał punkt, w zastosowaniu do którego obydwie transformacje znoszą 
się.

3. Znalezienie błędu matematycznego, nawet we własnym rozumowaniu, 
jest dla studenta I roku matematyki bardzo trudne. Powodem tego stanu 
rzeczy jest nietypowość pytania, przed którym stawiamy studenta: ” Na 
czym polega tu błąd matematyczny?” . Pytany może po prostu nie rozu
mieć, co to jest błąd matematyczny. Odpowiedź na to pytanie związana 
jest nie tylko z samą matematyką, ale odnosi się także do dziedziny me- 
tapoznania (metacognition — Schoenfeld, 1987). Ta sprawa powinna być 
ze studentami dyskutowana, wyjaśniana w ramach zajęć z matematyki. 
Rozmowa z nauczycielem, ale także dyskusja w gronie uczących się, może 
wyjaśnić sens terminu „istota błędu” i w konsekwencji doprowadzić do 
wykrycia, na czym polega błąd w rozumowaniu.
Rozmowy na ten temat zachęciły studenta M do podjęcia pracy w kie
runku odkrycia twierdzenia. Zwróćmy uwagę, że propozycja studenta 
wyrażona w pomyśle I (strona 47) jest twierdzeniem fałszywym. Przeczy 
mu przekształcenie, które jest złożeniem symetrii osiowej z poślizgiem z 
symetrią środkową taką, że środek tej symetrii należy do osi rozpatry
wanej symetrii (wynik sprowadza się do symetrii osiowej). Twierdzenie 
przedstawione jako pomysł II (strona 47) jest, oczywiście, twierdzeniem 
prawdziwym.

3 Część trzecia —  zakończenie

Przeprowadzone badanie uświadomiło nam wyraźnie, że szybkie ustalenie 
schematu rozwiązywania zadań pewnego typu — co miało miejsce w przy
padku zadań na wyznaczanie punktów stałych przekształceń izometrycznych
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— spowodowało, że schemat ten stał się niemal jedyną metodą postępowa
nia w zadaniach tego typu. Można powiedzieć, że na naszych ćwiczeniach z 
geometrii miało miejsce zjawisko tak zwanego formatowania interakcji (na 
podstawie A . Sierpińskiej, 1997 — terminologia pochodząca od Brunera) mię
dzy prowadzącym zajęcia a studentami. Polegało ono na tym, że wtedy, kiedy 
student po raz pierwszy zetknął się z zadaniem tego typu, została mu zasuge
rowana wspomniana metoda. Powtórzona kilkakrotnie stała się „formatem” — 
modelem postępowania w takich sytuacjach. W ten sposób własne (pierwotne) 
koncepcje studentów zostały jakby zablokowane. Uwidoczniły się one w sytu
acji nietypowej, kiedy student nie widział możliwości zastosowania poznanej 
wcześniej metody. W  świetle wyników badania te nasze zabiegi dydaktyczne 
skierowane na szybkie ustalenie schematu należy ocenić krytycznie. Nasuwają 
się pewne uwagi o charakterze ogólnym, odnoszące się do organizacji procesu 
dydaktycznego.

1. Nie powinniśmy zadawalać się tym, że student umie rozwiązać zadanie 
analogiczne do przykładowo rozwiązanego. Dawanie studentom do samo
dzielnego rozwiązania zadań nietypowych może odsłonić błędy, ukazać 
trudności na jakie napotykają rozwiązujący zadania. Jeśli te błędy się 
pojawią, to można i należy je wspólnie ze studentami analizować nie 
tylko dlatego, by dojść do poprawnego rozwiązania, ale przede wszyst
kim, w celu wyjaśnienia istoty błędu. Znaczenie takiego zabiegu podkre
śla Z . Krygowska w następujących słowach: „Ażeby »wyleczyć z błędu« 
trzeba wiedzieć, czego ten błąd jest symptomem i jakie są jego źródła.” 
(Krygowska, 1989, s. 145). Wywiady, które przeprowadziłyśmy ze stu
dentami uświadamiają, że rozmowa indywidualna może doprowadzić do 
krytycznej analizy jego własnego rozwiązania, znalezienia istoty błędu i 
poprawienia rozwiązania. Takie rozmowy mogą także stać się bodźcem 
do przyjęcie twórczej postawy wobec problemów. W analizowanym ba
daniu taka postawa przejawiała się w odkryciu przez wielu studentów 
innej, niż poznana na zajęciach, metody poszukiwania punktów stałych 
przekształceń (chodzi o empirię ukierunkowaną dedukcyjnie, patrz str. 
25), a w przypadku osoby M nawet w sformułowaniu twierdzenia nie 
występującego w kursie geometrii.

2. Początkujący studenci kierunku matematyki, często wykorzystują w 
swoim badaniu matematycznym empirię (w wielu przypadkach jest to 
empiria typu naiwnego) utrudniającą bądź wręcz uniemożliwiającą zna
lezienie rozwiązania zadania geometrycznego. Z drugiej strony wiadomo, 
że pewne zabiegi empiryczne mogą prowadzić do wyniku poprawnego 
matematycznie — chodzi to o empirię zorganizowaną dedukcyjnie. Tego
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faktu nie powinniśmy zatem ignorować. Dobrze byłoby podjąć się zna
lezienia odpowiednich zabiegów dydaktycznych, które pozwoliłyby ten 
naturalny da studentów, niedoskonały typ empirii ukierunkować tak, by 
mogła ona stać się jedną z dostępnych metod badawczych.

3. Narzucającym się postulatem dydaktycznym z przeprowadzonych ba
dań jest to, by temat „Punkty stałe przekształceń” realizować w ramach 
kursu geometrii nieco szerzej niż dotychczas. Chodziłoby o to, by for
mułować zadania zawierające wyraźnie polecenia typu: zbadaj, czy dane 
przekształcenie ma punkty stałe, wskaż punkty stałe podanego prze
kształcenia, czy choćby — w jaki sposób będziesz poszukiwał punktów 
stałych danego złożenia. Studenci mogliby próbować rozwiązać to zada
nie samodzielnie, a następnie prezentować swoje drogi dojścia do wyniku 
na forum grupy ćwiczeniowej. Wspólna dyskusja mogłaby doprowadzić 
do wyodrębnienia różnych sposobów prowadzących do uzyskania odpo
wiedzi, zanalizowania ich z punktu widzenia poprawności. Następnie te 
(poprawne), odkryte przez samych uczących się, sposoby studenci mo
gliby starać się uogólnić na kolejne (nie tylko izometryczne) grupy prze
kształceń.

4. Naszym zdaniem zaprezentowane w pracy rozwiązania zadań podane 
przez studentów mogłyby zostać włączone do zbioru zadań z geometrii 
elementarnej. W takim zbiorze znalazłyby się więc autentyczne, błędne 
rozumowania. Mamy nadzieję, że ich analizowanie przyczyniłoby się do 
pogłębienia rozumienia przez studentów metody matematycznej.

Aneks —  wywiad z osobą M , autorem rozwiązania 8 ze strony 15

Część pierwsza —  M odkrywa błąd w swojej odpowiedzi
Student został poproszony o to, by przypomniał sobie rozwiązanie zadania 

ze swojej pracy egzaminacyjnej, i by następnie przedstawił je głośno. M miał 
referować swoje rozwiązanie punkt po punkcie i pisać na oddzielnej kartce 
(kartka nr 1), czy — w odniesieniu do poszczególnego przypadku — pozo
stawiłby to, co napisał wcześniej, czy też wprowadziłby jakieś zmiany. Dla 
przypadków a), b) i c) student napisał na kartce 1: „tak jak poprzednio” , 
co znaczyło, że pozostawił swoje rozumowanie bez zmian. Obserwator zwraca 
uwagę M na notatkę w jego pracy (napisaną przez oceniającego pracę): „Od
powiedź błędna, spowodowana błędnym rozumowaniem” . Prosi studenta, by 
powrócił do punktu c) swojego rozwiązania. Ten po chwili (trwającej około 
20 sekund), w czasie której wydawało się, że raz jeszcze śledzi ten fragment 
rozwiązania, mówi:
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M: Aaaa, tak, fakt ... otóż może być punkt stały. Może narysuję (na kartce
nr 1 rysuje dwie proste prostopadłe) ... gdyby wziąć tutaj na przykład 
taki punkt (zaznacza punkt, tak jak punkt P  na rys. 18) ... w symetrii 
środkowej jego obrazem będzie ten punkt (znajduje P' — obraz punktu P  
w symetrii środkowej względem punktu przecięcia wybranych prostych), 
ale jeśli weźmiemy translację o taki wektor (tu wskazuje wektor ), to ten 
punkt (wskazuje punkt P) będzie punktem stałym.
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Obserwator zwraca studentowi uwagę, że wskazany wektor nie spełnia wa
runku zadania, bo nie jest równoległy do osi symetrii.

M: Fakt, co ja tu robię (przekreśla częściowo rysunek)

Obserwator powstrzymuje M, by nie rezygnował tak szybko, dodając: „Trans
lacja jest o inny wektor, ale może inaczej dobrałby pan ten punkt” . Proponuje, 
by student oznaczył na rysunku wybrane wcześniej proste oraz wybrał wek
tor spełniający warunek zadania. M wprowadza sugestie obserwatora co do 
oznaczeń na rysunku (rys. 19) i po chwili mówi:

M: No ... no i wyszło, bo jeśli to jest A , to będzie A ', a to będzie A  (wskazuje
na punkt A")

a

1A

A'

rys. 19.



M prawie natychmiast prostuje: Na odwrót i próbuje zmienić oznaczenia 
punktów; punkt, który na rys. 19 był punktem A staje się A ', natomiast A' z 
rys. 19 staje się A" równe A (rys. 20).
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Ostatecznie M nie dokończył tej zmiany zauważając, że oznaczenia nie
mają tu większego znaczenia.

Część druga —  M odkrywa istotę błędu w swoim rozumowaniu

O: W którym momencie i jak pan uświadomił sobie swój błąd?
M: No, to właśnie przed chwilą; teraz dopiero zobaczyłem to geometrycznie.
O: Proszę powiedzieć, co w pana rozumowaniu w pracy egzaminacyjnej jest

błędem?
M: Za szybko myślę?
O: Mówi pan o cechach swojego myślenia, a mnie interesuje, gdzie jest błąd

matematyczny, na czym on polega.

Wobec braku odpowiedzi osoby M, obserwator kontynuuje ...

O: Ponownie pan czytał rozwiązanie i zgodził się z tym, potem, za chwilę
uświadomił pan sobie, że odpowiedź jest błędna; na czym polegał pana 
błąd?

M: Nie wiem, brak samokontroli?
O: Ciągle pan mówi o swoich cechach. Ja pytam o to, na czym matematyczny

błąd tu polega.
M: A co to jest błąd matematyczny?
O: Na przykład błąd w twierdzeniu — stosuje pan fałszywe twierdzenie.
M: Aha ... no to tak, nie wiem — nieznajomość twierdzeń o składaniu trans

lacji z symetrią środkową.

Obserwator wyjaśnia studentowi, że takie twierdzenie miał ewentualnie w
tym zadaniu odkryć i udowodnić je, a nie powoływać się na nie. Następnie
pyta:



O: Co pan o zbiorze punktów stałych tego złożenia jakby założył? Gdzie pan
poszukiwał punktów stałych?

M: Ja założyłem, że tyłko C  jest punktem stałym.
O: Może być (kładzie nacisk na słowo „może” ) punktem stałym.
M: Tak, że może być; w symetrii środkowej on jest punktem stałym i że to

jest jedyny kandydat na punkt stały w całym tym przekształceniu.
O: Czyli punkt stały jednego z przekształceń składowych, bo drugie punk

tów stałych nie ma. Gdyby tę pana myśl sformułować w postaci zdania 
warunkowego, to jaką ono by miało postać?

M: Jeżeli składamy dwa przekształcenia: translację o wektor niezerowy z sy
metrią środkową, to punktem stałym tego przekształcenia może być jedynie 
środek rozważanej symetrii. . . . Z  tym, że to jest to, co zrobiłem poprzed
nio.

O: A ogólniej — jak można by sformułować to, co pan zastosował w swojej
pracy do symetrii środkowej? Jak wyglądałby ogólniejszy odpowiednik 
tego twierdzenia? (po chwili)

O: Ile przekształceń składamy?
M: Dwa
O: Jedno nie ma punktów stałych.
M: A drugie ma ... Ogólniej chodzi o to, ze jeżeli jedno przekształcenie ma 

punkty stałe, a drugie nie ma, to w ich złożeniu najprawdopodobniej punk
tami stałymi będą te same punkty.

O: Gdyby były punkty stałe, to tylko te punkty.
M: Ale to już wiadomo, że to twierdzenie jest fałszywe.

Część trzecia —  M poszukuje związku między punktami stałymi
składowych złożenia a punktami stałymi złożenia

O: Czy wydaje się panu, że jest jakiś związek między punktami stałymi skła
dowych złożenia a punktami stałymi złożenia?

M: Może być i nie musi.
O: Jest, to znaczy rozumiem, że ten związek można ująć w postaci (praw

dziwego) twierdzenia.
M: Aha, w postaci twierdzenia?
O: I nie musi być, to jak pan to rozumie?
M: To znaczy może być związek między tymi punktami a nie musi być.
O: O jakim związku pan myśli?
M: O tym, co pani powiedziała — związek między punktami stałymi składo

wych przekształcenia a punktami stałymi całego przekształcenia.
O: Co uległo w pana myśleniu o przekształceniach w wyniku tej rozmowy?
M: Chyba to, że trzeba się więcej zastanawiać nad tym.
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O: Ciągle pan mówi o cechach swojej postawy.
M: Lubię o sobie mówić ... To, co przed chwilą padło: mogą być związki i nie

muszą być.
O: Zachęcam pana, gdyby pan znalazł chwilę czasu, do zastanowienia się nad

tym, czy dałoby się ustalić jakiś związek rozważanego typu i sformułować 
go w postaci twierdzenia. Na przykład możemy zapytać o to, czy jeżeli 
jedno z przekształceń składowych ma punkty stałe i drugie ma, to czy 
złożenie tych przekształceń ma punkty stałe i czy to są punkty stałe 
tych przekształceń składowych: Na przykład — składamy dwie symetrie 
osiowe o osiach równoległych nieidentycznych. Każde z przekształceń ma 
punkty stałe?

M: Ma.
O: A złożenie ma punkty stałe?
M: Nie ma.
O: Weźmy drugą sytuację. Składamy dwie symetrie osiowe o osiach prosto

padłych. Czy przekształcenia składowe mają punkty stałe?
M: Mają.
O: Złożenie ma punkty stałe?
M: Ma. \
O: Mamy więc tu coś z tego, o co chodzi.
M: To, co mi się w tej chwili wydaje, to żeby takie twierdzenie sformuło

wać to trzeba rozpatrywać różne przypadki co do zbiorów punktów stałych 
przekształceń składowych.

O: Gdyby pan coś wymyślił i zechciał podzielić się tym ze mną, zapraszam
na rozmowę.

Część czwarta —  M formułuje twierdzenia
Po tygodniu od ostatniej rozmowy M zgłosił się na kolejną rozmowę, by 

— jak się wyraził — przedstawić swój pomysł na związek, o jaki chodziło w 
poprzedniej rozmowie. Zapisał go w następujący sposób (patrz: kartka nr 2, 
pomysł I )

O: Co powiedziałby pan na taki przykład? P\ =  T P 2 -- T—yfl
M: Ze złożenia takich dwu przekształceń otrzymujemy przekształcenie tożsa

mościowe, którego zbiorem punktów stałych jest cała płaszczyzna. Ale ten 
przykład nie przeczy mojej propozycji twierdzenia; w założeniu jest, że 
zbiór punktów stałych tylko jednego z przekształceń jest pusty, a drugiego 
— nie.

O: W takim razie do podanego przez pana zapisu należałoby dodać warunek:

M: Czy to, co podałem, jest fałszywym twierdzeniem?
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O: Chciałabym, żeby to pan sam rozstrzygnął. Proszę przeanalizować różne
przykłady dotyczące punktów stałych złożeń izometrii rozpatrywane na 
ćwiczeniach z geometrii. Sądzę, że w wyniku tego znajdzie pan odpo
wiedź na postawione przed chwilą pytanie. Bardziej interesujący byłby 
taki warunek, w którym mówi się nie tyle o liczności zbiorów punktów 
stałych, co o samych tych zbiorach. Proszę spróbować teraz pomyśleć w 
tym kierunku.

M: (po kilku minutach skupienia) Przy chodzi mi do głowy taki pomysł: kiedy
oba przekształcenia składowe mają punkty stałe, i jeśli miałyby wspólny 
punkt stały, to on na pewno byłby punktem stałym złożenia.

Tu M proponuje następujący zapis (patrz: kartka nr 2, pomysł II): 
Z(P\) fi Z{P 2) — Z3, Zz C Zb, gdzie Z{P\), ^ (Ą )  i Zb oznaczają zbiory 
punktów stałych odpowiednia przekształceń P\, P2 i Ą-Pi-

M zauważył, że to na pewno jest twierdzenie prawdziwe. Skonstatował 
także, że to nie obejmuje wszystkich możliwości, co do zbioru punktów sta
łych przekształceń składowych. Zakończył rozmowę stwierdzeniem, że jeszcze 
się nad tym wszystkim zastanowi sam i, jeśli uda mu się coś wymyślić, zgłosi 
się na kolejną rozmowę. Niestety do takiej rozmowy już nie doszło z przy
czyn obiektywnych. Po kilku miesiącach od opisywanego zdarzenia student M 
poinformował prowadzącą wywiad, że zagadnieniem punktów stałych złożeń 
przekształceń chciałby się zająć w swojej pracy dyplomowej.
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Kartka nr 1
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rys. 21.
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On difficulties met by first year university students 
in their learning of mathematics in the light of an 
analysis of their geometrical problems’ solutions

S u m m a r y

In the course of geometry, university students commit specific errors in their solutions 
of problems concerning properties of joint transformations and fix points of superposed 
ones. Sources of their difficulties and ways of preventing them are problems researched 
in the present paper.

In the first part, student solutions of problems are quoted, analyzed, and deep 
roots of reasoning errors supposed. In the second part, evidence and argumentation 
are given as support for a tentative general model of thinking of students confronted 
with the above problems. (A detailed protocol of an interview with one student is 
annexed at the end.) The paper closes with teaching directives.


