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1 Uwagi wstępne

Mimo wysiłku wielu pokoleń badaczy, od czasów starożytności aż po czasy 
nam współczesne, nie wszystkie tajemnice fenomenu „widzieć” zostały od
kryte i wyjaśnione. W tym opracowaniu podejmujemy próbę zwrócenia uwagi 
na potrzebę konstruowania narzędzi badania kształcenia, rozwijania, diagnozo
wania i prognozowania umiejętności „widzenia”, czyli wyobraźni przestrzennej 
(typu matematycznego) uczniów i studentów. Koncentrujemy uwagę na ana
lizie przykładów zadań wykorzystywanych przez niektórych dydaktyków ma
tematyki, badaczy fenomenu „widzieć” (np. de Lange Jzn, 1986; Castelnuovo, 
1987, Parzysz, 1991; Cooper 1992; Pardała, 1995 i in.) oraz wskazujemy na te 
problemy, które mogą być przydatne w diagnozowaniu skuteczności kształcenia 
i rozwijania wyobraźni przestrzennej (matematycznej). Przykłady te ilustrują 
i ujawniają między innymi pewne problemy, zjawiska, trudności i braki dotych
czasowego kształcenia matematycznego uczniów i studentów, które znajdują 
odzwierciedlenie w poszukiwaniu odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy i jak osoby o różnym doświadczeniu matematycznym (uczniowie, 
absolwenci szkół, studenci, nauczyciele matematyki) wykorzystują wy
obraźnię przestrzenną (matematyczną) w rozwiązywaniu zadań geome
trycznych (nie tylko stereometrycznych) i, ogólniej, matematycznych?

2. Na jakim poziomie kształtowana jest wyobraźnia przestrzenna (matema
tyczna) uczniów i studentów w procesie ich kształcenia matematycznego?

3. Jakie są warunki skuteczności i przyczyny nieskuteczności kształcenia i 
rozwijania wyobraźni przestrzennej (matematycznej), a także jakie ujaw
niają się tutaj luki i braki?



2 Diagnozowanie wyobraźni przestrzennej uczniów  
i studentów w literaturze dydaktyki matematyki

Zauważmy, że warunkiem poznania rzeczy jest jej obecność, jej zespolenie 
z podmiotem poznającym i wytwarzanie w nim swojego podobieństwa, swo
jego obrazu. W poznaniu wrażeniowym i spostrzeżeniowym ta obecność jest 
fizyczna, materialna, co jednak nie jest warunkiem nieodzownym. Człowiek 
może poznawać rzeczy materialne oraz ich przestrzenne i czasowe własności, 
uprzytamniając je sobie w myśli, nawet gdy są one fizycznie nieobecne. Dzieje 
to się przy pomocy obrazów odtwórczych, uzyskanych na drodze spostrzeżeń, 
następnie przechowywanych i odnawianych. Te obrazy odtwórcze są swoistą 
kopią dawnych spostrzeżeń. A wzrok, widzenie, spełnia szczególną rolę w spo
strzeżeniach. Zrozumienie mechanizmów spostrzegania polega na ujawnieniu 
procesów psychicznych biorących udział w spostrzeganiu oraz zorientowaniu 
się na tyle, ile to możliwe, w systemie połączeń nerwowych. Człowiek idący 
ulicą szybko i bez wysiłku poznaje otaczające go przedmioty. A dzieje się 
to tak szybko, iż nasuwa się przypuszczenie, że związane z rozpoznawaniem 
operacje są proste i bezpośrednie. Doświadczenia inżynierów wskazują jed
nak, że pogląd taki daleko odbiega od prawdy. Nie udało się skonstruować 
maszyn, które byłyby zdolne do rozpoznawania symboli i obrazów, a wielo
krotnie ponawiane próby dały rezultaty znacznie odbiegające od możliwości, 
jakie mają w tym zakresie narządy percepcyjne najbardziej prymitywnych 
organizmów zwierzęcych. Przyjrzyjmy się nieco procesowi rozpoznaw ania 
obrazów przez człowieka.

W tym zakresie do ciekawych wniosków doszli P.H. Linsday i P.H. Nor
man (1984). W doświadczeniach z interpretacją obrazu wzrokowego wykazali, 
że wiedza na temat tego, co przedstawia obraz, przyśpiesza cały proces in
terpretacji: kiedy wiemy, czego szukamy, łatwiej jest to odnaleźć. Obraz może 
również okazać się dwuznaczny wskutek braku istotnej informacji lub też nad
miaru nieistotnych danych. W takich warunkach trudno jest interpretować 
obraz na dwa różne sposoby równocześnie. Interpretując przekaz wzrokowy, 
wyodrębniamy jako jednostki takie ugrupowania, które mają wyróżniające się 
cechy. Wiązki elementów o podobnym kształcie, albo też przerwy w powta
rzającym się układzie, jawią się nam jako figury. Najważniejszych informacji 
dotyczących zasłaniania jednych brył przez drugie dostarcza analiza przecięć, 
to znaczy tych miejsc, w których przecinają się ich kontury. Wykorzystuje się 
tu dwa różne źródła informacji:

a) analiza przecinających się linii,
b) interpretacja znaczenia przekazywanego przez przecięcia tych linii.
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Z tym podwójnym procesem — wyodrębniania cech oraz ich interpretacji 
w kontekście całości — spotykamy się ciągle podczas badania spostrzegania i 
to nie tylko prostych brył. Toteż uczniowie i studenci powinni wzbogacić swoją 
wiedzę na temat tego, jak widzą to, co widzą. W szczególności wciąż aktualne 
są słowa C. Wheatstone (1838):

Żaden problem związany z widzeniem nie był tak roztrząsany, jak przy
czyna, dla której obiekty widziane przez dwoje oczu jawią się jako poje
dyncze1 .

Renesans problemu „widzenia” i wzrastające zainteresowanie nim dyscy
plin naukowych (m.in. dydaktyki matematyki) świadczy o jego fundamental
nym charakterze i tłumaczy się jego znaczeniem. Zauważmy bowiem, że

• zdecydowana większość informacji dochodzi do mózgu człowieka przez 
jego oczy;

• stwierdza się duże różnice w percepcji i rozumieniu słów i pojęć; np. 
rozumienie słowa „zdecydowana” waha się od 69% do 98%;

• poznanie mechanizmów widzenia przestrzennego staje się coraz bardziej 
niezbędne w wielu dziedzinach stosujących wizualizację informacji prze
strzennych, jak np. w matematyce, w technice, w mikrochirurgii, w che
mii molekularnej;

• współczesne stereogramy, jak np. stereogram C. Tylera (1983), są cen
nymi narzędziami do badań zdolności widzenia przestrzennego człowieka 
(zob. Jaroszewicz, 1994; Terrell, 1994).

Warto w tym miejscu podkreślić też obecność i znaczenie intuicji w rozwoju 
myśli matematycznej. Niektórzy wybitni matematycy i dydaktycy matematyki 
podkreślają szczególną rolę intuicji geometrycznej w matematyce jako nauce 
i jako przedmiocie szkolnego nauczania. Omawiając aspekt dydaktyczny roz
wijania „widzenia” w nauczaniu matematyki A. Pardała (1995, s. 43) podaje 
opis rozumienia intuicji, który może być przydatny w dydaktyce matematyki. 
Dobitnie i przekonująco charakteryzuje potrzebę i zasadność kształcenia i roz
wijania wyobraźni w kształceniu matematycznym Z. Krygowska (1981, s. 57):

Im człowiek jest bogatszy w wyobrażenia związane z matematyką (prze
strzenne, liczbowe, algebraiczne) tym lepiej w dziedzinie matematyki daje 
sobie radę z rozwiązywaniem problemów. Swoboda w wyrażaniu myśli za 
pomocą wyobraźni jest większa od swobody w wyrażaniu myśli w języku
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codziennym, najmniejsza w języku choćby częściowo sformalizowanym.
W wyobraźni treść jest najbogatsza i precyzja najmniejsza. W języku 
codziennym można już mniej treści wyrazić, ale wyraża się je w sposób 
ściślejszy. Język sformalizowany opisuje treści ubogie najbardziej precy
zyjnie. Wyobraźnia i myślenie formalne mają więc zupełnie inną struk
turę, dlatego kładzie się taki nacisk na rozwój wyobraźni w nauczaniu 
matematyki; wyobraźnia uzupełnia formalizm i pomaga w jego stosowa
niu. Tak więc potrzeba rozwijania matematycznej wyobraźni z punktu 
widzenia samej matematyki jako przedmiotu nauczania nie podlega dys
kusji.

Z drugiej strony, przewidywane oblicze matematyki szkolnej z końcem XX 
wieku i w XXI wieku (zob. Turnau, 1988) oraz obserwowane już dokonujące 
się zmiany (USA, Rosja, Anglia, Francja, Polska) w treściach, metodach i 
środkach nauczania matematyki, a także postawach samych nauczycieli ma
tematyki i ich uczniów, implikują potrzebę podniesienia na wyższy poziom 
skuteczności kształcenia i rozwoju wyobraźni przestrzennej uczniów i studen
tów, w toku ich kształcenia matematycznego. To wyzwanie przyszłości stanowi 
dominującą tendencję, która będzie także wyznaczać problematykę badawczą 
tego kierunku badań. Aktualność tej problematyki badawczej potwierdza po
trzebę unowocześnienia spojrzenia na rolę geometrii we współczesnej szkole, 
w kształceniu matematycznym dzieci, młodzieży i studentów.

Właśnie geometria jako przedmiot nauczania dysponuje między innymi ol
brzymim potencjałem — materiałem zadaniowym dla rozwijania obrazowej i 
logicznej składowej myślenia, czyli harmonijnej pracy lewej i prawej półkuli 
mózgowej. Należy to dostrzegać już na poziomie określania celów współcze
snego nauczania geometrii w szkole. Geometryczna działalność uczniów po
winna być tak zorganizowana, aby poznawanie przez nich geometrycznych 
obiektów wymagało angażowania nie tylko wzroku i słuchu, ale i dotyku, pracy 
rąk, a także pracy umysłu. A wprowadzenie do praktyki nauczania kompute
rów i innych środków technicznych, ich jednostronne wykorzystywanie — opie
ranie się w zasadzie na logice tylko dedukcyjnej i wzrokowej percepcji obiektu 
— narusza globalność i zupełność percepcji.

Interesująca jest w tym kontekście wypowiedź amerykańskiego neurologa 
R. Sperry — odkrywcy funkcjonalnej asymetrii mózgu ludzkiego — który 
zwraca uwagę na niedoskonałość dzisiejszego systemu szkolnego (co zresztą 
nie jest tylko specyfiką szkoły amerykańskiej), prowadzącego do naruszenia 
równowagi w sposobach myślenia uczniów. Pisze on tak:

Nasz system oświatowy i współczesne społeczeństwo w całości, z jego bar
dzo silnym akcentem na wszystkie sposoby kontaktowania się i wczesne 
nauczenie się czytania, pisania i rachowania, jest nieadekwatny do funkcji



całej połowy ludzkiego mózgu. Mam tutaj na uwadze, oczywiście, niewer
balną, niematematyczną półkulę mózgową, która — jak ujawniliśmy — 
posiada swoiste sposoby percepcji i oceny zdarzeń. Ale nasza współczesna 
szkoła przywiązuje do tej półkuli mózgowej minimalną wagę w porówna
niu z tym, jak troszczy się o drugą — lewą, dominującą, werbalną.2

Wobec powyższego, powstaje potrzeba przeniesienia akcentów na kształce
nie obrazowego myślenia uczniów i studentów, co podnosi aktualnie znaczenie 
geometrycznej linii w matematycznym kształceniu dzieci i młodzieży. Arty
kułują ten problem dokumenty oświatowe USA, opublikowane w latach 1989 
i 1990, które ukierunkowują i określają ramy reformy szkolnej matematyki 
na lata 1990. W obu tych dokumentach priorytet w rozwoju wyobraźni prze
strzennej, uzdolnień badawczych, logicznego myślenia oddaje się geometrii. W 
jednym ze standardów proponuje się zwrócić mniej uwagi na zapamiętywanie 
geometrycznego słownika, faktów i relacji, a więcej uwagi poświęcić rozwojowi 
myślenia, wyobraźni przestrzennej. Przyjęte tutaj standardy określają cele na
uczania geometrii oraz ukierunkowują to nauczanie na osiąganie tych celów na 
wszystkich jego etapach i poziomach szkolnego nauczania.

Ale problematyka badawcza skuteczności kształcenia i rozwijania wyobraź
ni przestrzennej dotyczy m.in. diagnozowania tej skuteczności w toku nauki 
lub po jej zakończeniu. Jawi się tutaj pytanie: Jak to robić? Odpowiedzi można 
szukać u badaczy fenomenu „widzieć”.

W dalszym ciągu pokażemy próby odpowiedzi na to pytanie, które odnaj
dujemy w literaturze dydaktyki matematyki. Będą to zadania (niekoniecznie o 
treści matematycznej), którymi badano skuteczność kształcenia i poziom roz
woju wyobraźni przestrzennej uczniów, studentów i nauczycieli matematyki.

3 Przykłady zadań na diagnozowanie wyobraźni prze
strzennej uczniów i studentówP rzykład  I, Jan de Lange (1986)

Interesującą obserwację opisuje J. de Lange. Problem:
Po obejrzeniu rysunku 1 rozstrzygnąć, jaka jest najmniejsza liczba sześcia

nów, z których można wznieść przedstawioną na nim budowlę.
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(a) widok z przodu (b) widok z boku

rys. 1.

Rozwiązywanie tego problemu przez badanych, niezależnie od ich doświad
czenia matematycznego, obnażyło ich bezradność, ale także ujawniło ubóstwo 
ich dotychczasowego kształcenia geometrycznego. Zadziwiające, według au
tora tej relacji, było i to, że studenci politechniki w Utrechcie (Holandia) 
— uważani za bardzo dobrych w matematyce — autentycznie męczyli się z 
tym „prostym” problemem. Ostatecznie badani studenci zgodzili się, że naj
mniejsza liczba tych sześcianów wynosi 8 (choć naprawdę wystarczy 6, zob. 
rys. 2). Niewątpliwie niedoskonałością kształcenia matematycznego badanych 
była słabo rozwinięta umiejętność „widzenia”.

P rzykład  II, E. Castelnuowo (1987)
Uczniom w wieku 11-13 lat postawiono następujący problem:
Składając arkusz papieru na cztery równe części można zbudować pojem

nik (po doklejeniu dna) o podstawie kwadratowej. W zależności od kierunku 
składania można otrzymać dwa różne pojemniki: wyższy i węższy oraz niższy 
lecz szerszy. Zbadać, czy oba pojemniki pomieszczą jednakową ilość mąki.

Uczniowie odpowiedzieli „tak”, bo przecież pojemniki są wykonane z jed
nakowych arkuszy. Wątpliwości pojawiły się dopiero po rozważeniu kilku przy



padków (rys. 3). Tę samą odpowiedź 
uzyskał od swoich uczniów Galileusz, 
gdy zapytał, czy dwa walce otrzy
mane przez zwinięcie w dwóch róż
nych kierunkach jednakowego arku
sza papieru mają taką samą pojem
ność. A oto reakcja Galileusza:

Macie problemy z widzeniem tego jasno, natomiast lud nie myli się w tej 
sytuacji. Wieśniacy dobrze wiedzą, kiedy z prostokątnego kawałka płótna 
otrzyma się worek o największej pojemności.

Jest to interesujący przykład intuicyjnego wglądu w realną sytuację. Po
kazuje on też funkcje dydaktyczne ujawnionej intuicji: rodzi ona hipotezy i 
pytania, rozwija umiejętność „widzenia” w matematyce, a w dalszym ciągu — 
stymuluje i ukierunkowuje dedukcję.P rzykład  III, D. Ben-Chaim, G. Lappan, R.T. Houang (1989)

Autorzy przeprowadzili badania zdolności młodzieży z klas 5-8 do prze
kazywania informacji przestrzennych. Oto przykładowe zadania pochodzące z 
ich testu.
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rys. 3.

A B C D

rys. 4.

• Na rysunku Ą u góry przedstawiono widok pewnej budowli z prawego 
frontu od góry. Który z rysunków A, B, C, D, E przedstawia jej widok z 
tyłu?



• Na rysunku 5 u góry przedstawiono widok pewnej budowli z tyłu. Który 
z rysunków A, B, C, D, E przedstawia jej widok z przodu?

• Który z rysunków A, B, C, D, E jest innym przedstawieniem budowli, 
uwidocznionej na rysunku 6 u góry?
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widok z tyłu

A B C D E

A B C D E

rys. 6.

Przeprowadzone badania pokazały, że uczniowie są oswojeni z różnymi 
sposobami przedstawiania informacji przestrzennych. Mają oni jednak trud
ności z powiązaniem izometrycznych rysunków brył z rysunkami perspekty
wicznymi. Testy przeprowadzone na początku i po trzytygodniowym kursie, 
obejmującym między innymi ćwiczenia w rysunkowym przedstawianiu figur 
trójwymiarowych i odwrotnie — kojarzeniu modeli z rysunkami, wykazały 
znaczącą poprawę wyników, niezależnie od wieku i płci. Potwierdziło to przy
puszczenia (m. in. Brinkmana (1966), jak twierdzą autorzy przykładu III), że



wyobraźnia przestrzenna może być poprawiona przez zastosowanie odpowied
nich ćwiczeń. Dało się także zauważyć, że generalnie chłopcy osiągali lepsze 
wyniki, co może być spowodowane tym, że w dzieciństwie bawili się klockami. 
Autorzy informują także, że badania przeprowadzone rok później potwierdziły 
trwałość efektów tego kursu. Nadto dostrzegają i proponują oni, aby

1. kształcenie w zakresie wyobraźni przestrzennej (w szczególności kon
kretne doświadczenia z kostkami, przedstawianie ich rysunkiem płaskim 
oraz odczytywanie takich rysunków itp.) weszło do programów szkol
nych;

2. stworzony został system sprawdzianów do kontroli i oceny poziomu 
ukształtowania wyobraźni przestrzennej uczniów, na każdym poziomie 
nauczania.Przykład  IV, B. Parzysz (1991)

Kolejny przykład pochodzi z pracy Bernarda Parzysza, który badał stoso
wane przez uczniów zasady „odkodowywania” i „zakodowywania” sporządza
nych przez nich płaskich reprezentacji figur trójwymiarowych. Uczniom klas 
V-VI (w wieku 11-15 lat) postawiono następujące pytanie:

Wśród rysunków 1-13 (rys. -7) wskaż te, które według Ciebie nie przedsta
wiają sześcianu. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadanie to zawiera 13 rysunków, z których rysunki 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13 
to reprezentacje graficzne sześcianu w konwencji rzutu równoległego; rysunki 
5 i 6 to reprezentacje graficzne sześcianu w konwencji perspektywy zbieżnej 
jednopunktowej; rysunki 2 i 7 to reprezentacje graficzne sześcianu w konwencji 
perspektywy zbieżnej dwupunktowej. W rysunku 11 zastosowano perspektywy 
mieszane, a rysunek 9 nie przedstawia rzutu równoległego sześcianu (nie jest 
reprezentacją graficzną sześcianu). Zadanie badało, które konwencje reprezen
tacji graficznych sześcianu uczniowie znają (i uznają za poprawne), a które 
odrzucają i dlaczego.

Z obserwacji B. Parzysza wynika, że uczniowie mają skłonność do prze
noszenia geometrycznych właściwości przedmiotu na jego obraz i vice versa. 
Wydaje się więc słuszne nadanie rysunkom jasnego i logicznego statusu w geo
metrii przestrzennej. Wybór przez ucznia dobrego rzutu, w zależności od za
łożenia i rodzaju zadania, może być ważnym elementem jego rozwiązania. Jak 
wykazały przeprowadzone badania, perspektywa równoległa dobrze odpowiada 
uczniom, zachowuje wizualne aspekty przedmiotów, a także ich własności geo
metryczne. Być może dobrze byłoby (zgodnie z sugestią autora) zastanowić 
się nad lepszym wykorzystywaniem jej w praktyce nauczania matematyki.
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9 10 11

rys. 7.

12

P rzykład  V, M. Cooper (1992)

M. Cooper badał błędy popełnione przez uczniów szkół średnich przy okre
ślaniu obrazów punktów i odcinków w symetrii płaszczyznowej, przy czym ta 
płaszczyzna była pewną płaszczyzną symetrii sześcianu. Kwestionariusz obej
mował 36 rysunków perspektywicznych sześcianu, z których każdy zawierał 
jego płaszczyznę symetrii oraz punkt należący do pewnej krawędzi sześcianu, 
bądź będący jego wierzchołkiem, lub pewien odcinek zawarty w jego ścianie 
(rys. 8). Należało znaleźć obraz tego punktu lub odcinka w symetrii względem 
danej płaszczyzny symetrii tego sześcianu.

Analiza błędów badanych wykazała silną tendencję do przesunięcia szuka
nego obrazu punktu lub odcinka względem płaszczyzny w kierunku poziomym 
lub pionowym. Może to sugerować, że krawędzie sześcianu działają w dużym 
stopniu jak pozioma lub pionowa siatka tła w przypadku dwuwymiarowym. 
Jak się spodziewano, rysunki, w których pionowy obiekt był naprzeciw pio
nowej płaszczyzny symetrii sześcianu („pionowego lustra”), sprawiły uczniom 
najmniej trudności. Przypominało im to sytuację codzienną, gdy stoimy na
przeciw pionowego lustra. To doświadczenie z życia codziennego okazało się 
być przydatne i wykorzystywane w rozwiązywaniu tego zadania.



Diagnozowanie wyobraźni przestrzennej uczniów i studentów 75

rys. 8. (ciąg dalszy na następnej stronie)



P rzykład VI, A. Pardała (1995)

Analizie dydaktycznej poddano rozwiązanie zadania podane przez kandy
datów, którzy zostali przyjęci w 1982 roku na kierunek matematyka w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Oto temat tego zadania:

Znaleźć odległość między przekątnymi skośnymi sąsiednich ścian sześcianu 
o boku długości 1.

Okazało się, że spośród 61 prac kandydatów tylko 4 (ok. 7%) zawierały po
prawne rozwiązania tego zadania, pozostałe były błędne. Wśród tych, którzy 
podjęli próbę (ok. 20%) rozwiązania tego zadania, ujawniły się różne podejścia, 
choć nie zawsze uwieńczone sukcesem poprawnego rozwiązania, a mianowicie: 1

1. podejście geometryczne oparte na wykorzystaniu środków geometrii syn
tetycznej;



Diagnozowanie wyobraźni przestrzennej uczniów i studentów 77

2. podejście oparte na stosowaniu metody współrzędnych i środków geome
trii analitycznej;

3. podejście oparte na stosowaniu metody wektorowej i środków algebry 
wektorów;

4. podejście niegeometryczne, np. zredukowanie rozwiązania zadania do 
rozwiązania zadania na ekstremum.

Osoby, które podjęły próbę i nie rozwiązały zadania, zatrzymały się na wi
zualizowaniu sześcianu i przekątnych skośnych jego sąsiednich ścian. Ale nie 
potrafiły już wytworzyć sobie obrazu odległości tych przekątnych, ani opero
wać wytworzonymi tutaj uprzednio obrazami. Oto jak badani rozwiązywali to 
zadanie:

1. Rozwiązujący wyraźnie przypomina sobie definicję odległości prostych 
skośnych, po czym odległość przekątnych skośnych sąsiednich ścian sześcianu 
interpretuje jako odległość jednej z tych przekątnych od „płaszczyzny” trój
kąta równobocznego o boku długości równej tej przekątnej i równoległej do 
tego trójkąta. Dostrzega wówczas, że to zadanie redukuje się do zadania pla- 
nimetrycznego:

Obliczyć długość wysokości w trójkącie prostokątnym opuszczonej z wierz
chołka kąta prostego, gdy dane są długości jego przyprostokątnych.

H G

A F ,B D  — przekątne skośne sąsiednich ścian sześcianu, d oznacza odle
głość między tymi przekątnymi. Wówczas A K  = — a = l ,sn m  = i 
sino; = czyli d =

2. Rozwiązujący wyraźnie strukturyzuje sześcian następująco: „rozcina” 
sześcian na dwa przystające ostrosłupy (symetryczne względem środka sze
ścianu) oraz ośmiościan. Takie postrzeganie sześcianu wyraźnie determinuje 
tok rozwiązania tego zadania (rys. 10):



78 Dariusz Panek Antoni Pardała

A F ,B D  — przekątne skośne sąsiednich 
ścian sześcianu AB C D EFG H , A AFH  = 
A BGD  i pl.AFH  || pLBG D ,EC  =  ay/3,a =
1. Szukana odległość d jest równa ay/3 — 2h', 
gdzie h! jest długością wysokości opuszczonej z 
wierzchołka C ostrosłupa BDCG  i przystają
cego doń ostrosłupa EFH A. Stąd ostatecznie

rys. 10.

3. Rozwiązujący wprowadza układ współrzędnych tak, że jego początek 
jest jednym z wierzchołków danego sześcianu, a osie układu zawierają odpo
wiednio jego krawędzie. Po ustaleniu przekątnych skośnych sąsiednich ścian 
sześcianu rozwiązujący opisuje je analitycznie, po czym rozważa dalej funkcję 
/  opisującą odległość punktów należących do tych przekątnych. Rozwiązanie 
zadania redukuje się przez to do znalezienia minimum tej funkcji, które po 
przeliczeniu okazuje się być równe ^=.

4. Charakterystyczne były też błędy rozwiązujących to zadanie. Wielu roz
wiązujących przyjmowało, że szukana odległość jest równa odległości wierz
chołka należącego do przekątnej i środka drugiej przekątnej, „najbliżej” odda
lonego w ich przekonaniu, w czym utwierdzała ich złudność wykonanej wizu
alizacji sytuacji zadaniowej (rys. 11).

AD, BC  — przekątne skośne sąsiednich ścian 
danego sześcianu. Szukana odległość d jest równa 

bo d = d(AD ,BĆ) oraz d(C,śr.AD) = \F C , 
czyli d =
Inni rozwiązujący to zadanie przyjmowali znów, 
że szukana odległość jest równa odległości środ
ków tych przekątnych. Po czym tak argumento
wali: A A B C  jest równoboczny o boku długości 
A  środki jego boków FC  i CB  są odległe o ^  
na podstawie odpowiedniego twierdzenia.

G H

rys. 11.P rzykład  VII, E. Kopelman (1995)

Następujące pytanie: Dane są dwa sześciany (rys. 12). Na ich ścianach 
zaznaczone są odcinki prostych L\ i Li. Czy te proste przecinają się? au
tor zadał uczniom, 60 nauczycielom matematyki odbywającym studia pody
plomowe, nauczycielom akademickim różnych specjalności, a także 200 ucz
niom, którzy pomyślnie ukończyli kurs geometrii przestrzennej. Większość ba
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danych oparła swoją odpowiedź na 
wrażeniu wzrokowym, nie powołu
jąc się na żadne formalne twierdze
nia. W przypadku rysunku a) 85% 
badanych było pewnych, że te pro
ste nie przecinają się. Natomiast w 
przypadku rysunku b) około 45% 
uczniów i niematematyków stwier
dziło błędnie, że te proste przeci
nają się. Tak więc znaczna część 
badanych „nie obraca” drugiego sześcianu w wyobraźni, traktując te przypadki 
jako różne. Jednocześnie wszyscy pytani nauczyciele matematyki uznali, że są 
to podobne przypadki prostych skośnych i dali to samo uzasadnienie: „proste 
leżące w różnych płaszczyznach mogą przecinać się tylko na wspólnej krawędzi 
tych płaszczyzn”.

Kilka miesięcy później wybranym osobom z poprzednio badanych grup po
stawiono to samo zadanie. Tym razem dostarczono im odpowiednie modele. 
Okazało się, że wśród nich tylko 2 z 11 nauczycieli akademickich niematema
tyków i 40% badanych uczniów poprawiło poprzednie odpowiedzi, a w jednej 
grupie wyniki były nawet gorsze.P rzykład  VIII, N. Gorgorió (1998)

Dwa ostatnie zadania pochodzą z pracy Nurii Gorgorió, w której gruntow
nej analizie poddano strategie używane przez grupy uczniów w wieku 12-16 
lat podczas rozwiązywania zadań związanych z obrotami w przestrzeni.

• Wśród poniższych figur (rys. 13) trzy przedstawiają ten sam obiekt wi
dziany z różnych miejsc. Czwarta przedstawia obiekt, który niezależnie 
od położenia obserwatora jest różny od pozostałych. Która: A, B, C czy 
D?

• Zbuduj przy pomocy drewnianych klocków obiekt przedstawiony na poniż
szym rysunku (rys. 1Ą) po obrocie o 180° względem podstawy.

Wyniki badań pokazują, że rodzaj strategii (wizualne, niewizualne) nie ma 
istotnego wpływu na liczbę poprawnych odpowiedzi i błędów geometrycznych. 
Inaczej mówiąc, zadanie może być poprawnie rozwiązane zarówno przy użyciu 
strategii wizualnych, jak i niewizualnych (wykorzystujących własności geome
tryczne). Ponadto uzyskane dane potwierdziły fakt, że użycie i skuteczność 
strategii zależą od natury zadania: kontekstu, rzeczywistej lub nierzeczywistej 
treści, od sformułowania zadania, złożoności występujących obiektów, a przede 
wszystkim żądanej czynności.



80 Dariusz Panek Antoni Pardała

rys. 13. rys. 14.

Błędy dotyczyły nieprawidłowej reprezentacji obiektów trójwymiarowych, 
opisu obiektu przy pomocy słów, pochodzących zarówno z języka codziennego, 
jak i geometrii dwuwymiarowej, stosowania niepoprawnych lub dwuznacznych 
określeń przy podawaniu pozycji lub ruchu obiektów, braku umiejętności wy
konywania reprezentacji graficznej danego obiektu w konwencji pewnego rzutu 
(np. rzutu równoległego, perspektywy...). Błędy geometryczne polegały na my
leniu obrotu o 180° z symetrią osiową.

4 Podsumowanie

Powyższe przykłady ujawniają u badanych niski poziom ukształtowania 
wyobraźni przestrzennej, a nawet jej brak — w sytuacji poszukiwania modeli i 
posługiwania się nimi, luki w przyswojeniu pojęć, brak wyobraźni przestrzen
nej w rozwiązywaniu zadań stereometrycznych. Są to niewątpliwie konsekwen
cje m. in.:

1. przyjętej i funkcjonującej koncepcji programowej i podręcznikowej w za
kresie kształcenia geometrycznego uczniów,

2. przyjętego i funkcjonującego kanonu nauczania i uczenia się geometrii, 
zorientowanego na budowaną teorię geometryczną i jej strukturę, a nie 
na rozwijanie jej intuicyjnej i poglądowej podstawy oraz rozwiązywanie 
zadań, w szczególności kształcących i rozwijających wyobraźnię prze
strzenną.

Z przedstawionych przykładów oraz pewnych faktów empirycznych (np. 
Pardała, 1995, s. 188) wynika, że: 1

1. Badani uczniowie operują terminem „konwencja” w podwójnym znacze
niu:



(a) wyboru konwencji matematycznej, czyli sposobu przedstawiania fi
gur geometrycznych, tzn. wyboru figury geometrycznej płaskiej, 
bądź narzędzia matematycznego (najczęściej rzutu równoległego) 
do przedstawienia pewnej figury geometrycznej, bądź pewnych re
lacji geometrycznych, np. równoległości płaszczyzn;

(b) wyboru konwencji graficznej do realizacji ustalonego sposobu przed
stawiania figur geometrycznych; np. linia przerywana przedstawia 
niewidoczne krawędzie danej bryły geometrycznej.

2. Niektórzy badani uczniowie nie widzą różnicy między rysunkiem figury 
geometrycznej przestrzennej jako jej reprezentacji graficznej w danej 
konwencji matematycznej, a szkicem tej figury.

3. Niektórzy badani uczniowie nie pamiętają o względności „wiedzy” o figu
rze geometrycznej odczytywanej z jej przedstawienia w danej konwencji.

Pojawia się tutaj interesujące pole do dalszych badań dydaktycznych, które 
określamy jako: Problem y diagnozowania skuteczności kształcenia i 
rozw ijania wyobraźni przestrzennej uczniów i studentów  w procesie 
ich kształcenia m atem atycznego. Naszą kolejną próbę badawczą skiero
waliśmy na opracowanie banku zadań, które powinny być przydatne w takiej 
diagnozie.
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The diagnosis of the spatial vision development 
in school children and students in the process 

of mathematics teaching

S u m m a r y

In the analysis of physiological determinants as well as psychological, cultural — 
sociological, philosophical and didactic features of the „to see” phenomenon and its 
research problems four trends can be discerned:

1. studies on the notion of spatial vision (mathematical imagination) and the 
perception of this notion;

2. studies of the process of initiation and development of spatial vision (mathe
matical imagination) during the process of mathematical teaching;



3. studies of the effectiveness of the initiation and development of school children 
and adolescents spatial vision (mathematical imagination);

4. computer-assisted initiation and development as well as diagnosis and prognosis 
of the developed level of spatial vision (mathematical imagination).

The undertaking of studies on the problem of initiation and development of spatial 
vision (mathematical imagination) is an attempt to find answers to the following and 
other questions: How to initiate and develop spatial vision (mathematical imagination) 
in school children and students? Should this be done during geometry or mathematics 
lessons? Certainly, this problem should not arise only during systematic courses of 
stereometry or planimetry — as H. Freudenthal warned (1973).

The authors tried to bring attention to a need to construct instruments for the 
research into the process of initiation, development, diagnosis and prognosis of spatial 
(mathematical) vision in school children and students. The authors concentrated on 
the didactic analysis of the examples of problems and tests, used by certain mathema
tical education staff such as: E. Castelnuovo, M. Cooper, N. Gorgorió, E. Kopelman, 
A Pardala, B. Parzysz studying the „to see” phenomenon. They propose tests which 
could be useful in the diagnosis of the effectiveness of spatial (mathematical) vision 
development. In particular, these examples reveal certain problems, phenomena, dif
ficulties, shortcomings and gaps in the mathematical education of school children and 
students, which are reflected in seeking answers to the following questions:

1. Whether and how individuals with varying mathematical experince (school chil
dren, school graduates, students, mathematics teachers) use spatial (mathema
tical) vision to solve geometric tests (not only stereometric) and mathematical 
tests?

2. What is the level of spatial (mathematical) vision development in school chil
dren and students in the process of mathematical education?

3. What are the causes of the effective (or ineffective) initiation and development 
of spatial and mathematical vision? What are the shortcomings and gaps in 
this process?
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