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O kształtowaniu się pojęcia 
matematycznego — studium przypadku

W stęp

Współczesne tendencje w nauczaniu matematyki szkolnej zakładają po
trzebę wychodzenia poza przekazywanie gotowej wiedzy (Freundenthal, 1978, 
Hejny, 1988, 1997, Sierpińska, 1994, 1996, Steinbring, 1994, Wood, 1998, Ko
nior, 1998, Howe, 1999 i in.). Jednym z ważnych elementów takiego naucza
nia jest kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych wykorzystujące po
toczną wiedzę pozaszkolną ucznia. Znaczenie takiego podejścia było i jest pod
kreślane w pracach wielu dydaktyków matematyki i psychologów:

• Wygotski (1989) rozróżnia pojęcia potoczne i naukowe. Twierdzi, że po
jęcia naukowe, poznawane w szkole, nie są naturalnym produktem roz
woju poznawczego, ale jako produkt kultury przekazywane są uczniowi 
w postaci ogólnej; aby je przyswoić uczeń musi dokonać ich konkretyza
cji. Fakt, że pojęcia naukowe przekazywane są uczniowi w postaci ogól
nej, nie determinuje sposobu przyswajania ich sobie przez ucznia. Ten 
sam autor twierdzi, że pojęcia naukowe mogą powstawać na bazie pojęć 
potocznych, gdy św iadom e uczenie nowych po jęć m oże s tać  się 
ź ród łem  najw yższego rozw oju  w łasnych, ju ż  uksz ta łtow anych  
po jęć  dziecka.

• Formalna definicja powinna być zgodna z szeroką wiedzą nieformalną. Z 
jednej strony uczeń powinien rozumieć, że podstawą rozwiązywania pro
blemów matematycznych jest hipotetyczno-dedukcyjne rozumowanie; z 
drugiej strony — powinien umieć odwołać się do intuicji, do myślenia 
obrazowego (Tall D., Vinner S., 1981). Zdaniem M. Hejny’ego (1997)
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b rak  pow iązań pom iędzy  tym i dw om a św iatam i prow adzi do 
w iedzy odtw órczej, która może zakończyć się chorobą formalizmu.

• Kształtowanie się pojęć matematycznych zawsze przebiega powoli. Kon
struktywizm poznawczy zakłada, że znaczenia pojęć matematycznych są 
na lekcjach matematyki negocjowane; nie są one dane, lecz zadane 
(Sierpińska, 1996). Posługiwanie się tymi samymi pojęciami przez ucznia 
i nauczyciela na ogół oznacza operowanie całkiem innym ich znaczeniem 
(Hiele, 1986). Dla nauczyciela jest to ukształtowane pojęcie naukowe, 
dla ucznia — nazwa, która z czasem nabiera coraz to innych znaczeń, 
coraz bliższych matematyce. Wiedza każdego ucznia powstaje jako jego 
własne rozwiązanie pewnego problemu, stąd też budowana jest na całej 
dotychczasowej wiedzy ucznia (Turnau, 1990), w tym — na intuicjach i 
wiedzy pozaszkolnej.

Przy takich przesłankach podstawowego dla praktyki nauczania znaczenia 
nabiera wiedza o tym, ja k  w um yśle ucznia  p rzeb iega p roces k sz ta łto 
w ania się m atem atycznego  pojęcia. Nauczyciel powinien bowiem umieć 
wniknąć w rzeczywiste znaczenie wypowiedzi uczniów, odnieść ją  do kontek
stu, do towarzyszących słowom zachowań, i umieć je zinterpretować w świetle 
ogólnej teorii rozwoju pojęć matematycznych. Poszukiwanie tej wiedzy było 
głównym celem prowadzonych przeze mnie badań.

Opis badań

Badania prowadziłam w latach 1996-1999. Psychologiczną bazę dla inter
pretacji otrzymanych wyników stanowiła teoria Junga (Jung, 1997) związana z 
typami umysłu1 (Nosal, 1992). Metodą badania była atomiczna analiza pracy 1

1W psychologii poznawczej, biorącej swe teoretyczne podstawy z teorii C. Junga, wyróżnia 
się cztery podstawowe typy umysłu, związane z różnymi funkcjami i tendencjami umysłu. 
Powstają one ze skrzyżowania sposobów odbioru informacji (percepcja versus intuicja) oraz 
wartościowania odbieranej informacji (uczucie versus myślenie). Stąd każdy z czterech typów 
charakteryzowany jest przez inną parę funkcji:

Typ I: percepcja -  myślenie 
Typ II: intuicja -  myślenie 
Typ III: percepcja -  uczucia 
Typ IV: intuicja -  uczucia.

Pewne badania psychologiczne wskazują na istnienie funkcyjnego związku pomiędzy pre
ferencjami poznawczymi a strategiami poznawczymi; między preferencjami a strategiami 
funkcjonowania pamięci i organizacją uczenia się (Wrona,1989, Nęcka, 1989); między typami 
umysłu, a regułami myślenia twórczego (Nosal, 1992, Sternberg, 1985)
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każdego dziecka, (por. Stehlikova, 1999), dokonana na podstawie wyników bez
pośredniej obserwacji oraz rejestracji tej pracy na kasetach wideo i magneto
fonowych.

Badania odbywały się w Rzeszowie. Pierwotnie obejmowały 12 uczniów w 
dwóch grupach wiekowych — po 6 uczniów z klasy IV i VI (po 3 dziewczynki 
i 3 chłopców).
Kryterium wyboru uczniów do badań stanowiły:

1. dobre lub bardzo dobre wyniki z matematyki,

2. łatwość w nawiązywaniu kontaktu, komunikatywność.

W ostatnim etapie uczestniczył tylko jeden uczeń — Kuba. Został on wybrany 
do dalszej obserwacji, gdyż rozwiązania, które prezentował podczas badań, 
wyraźnie różniły się od rozwiązań innych uczniów. Odbiegały one również od 
tych, jakich na ogół oczekuje nauczyciel od uczniów w klasie.

Scenariusz badań był przygotowany pod wpływem teorii Milana Hejny’ego 
(1997) i był z autorem tej teorii konsultowany.

Badania przeprowadzono w siedmiu etapach.
Etapy I-IV miały na celu dostarczenie uczniowi praktycznej wiedzy o figu

rach podobnych. Dawały uczniowi szansę skupienia się na działaniu — uczeń 
rozwiązywał różnego rodzaju problemy wymagające intuicyjnego zastosowania 
pojęcia figur podobnych, co było podstawą do gromadzenia zarówno intuicji, 
jak i wiedzy o praktycznych rozwiązaniach.

Etapy V, VI miały na celu badanie przejścia ucznia od czynności do wy
powiedzi słownych. I tak etap V miał charakter procesualny — uczeń mógł 
werbalizować swoje wcześniejsze p rocedury ; etap VI miał charakter koncep
tualny — uczeń mógł werbalizować po jęcie  „figury podobne”. Taka kolejność 
jest zgodna z ideą kształtowania się pojęć, mającą swe odbicie w teorii sytuacji 
dydaktycznych (Brousseau, 1990), jak i koncepcjach konstruktywistycznych 
(Gray, Tall, 1994).

Ostatni etap VII miał charakter diagnostyczny. Jego celem było zanalizo
wanie projekcji teoretycznej wiedzy ucznia do jego indywidualnego pola wie
dzy, związanego z pojęciem figur podobnych.

Harmonogram badań:

E tap  I (listopad 1996): Uczniowie zapoznawali się z sensem sformułowania 
„figury tego samego kształtu” . Podczas zajęć z grafoskopem, obserwu
jąc różne przekształcanie tego samego obrazka, dzieci były uczone, jak 
prowadzący badania rozumie to sformułowanie (jakie sytuacje są z nim 
zgodne, a jakie nie), a potem pokazanie własnych przykładów.
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E ta p  I I  (grudzień 1996): Uczniowie wykorzystywali pojęcie, konstruując z 
odpowiednio dobranych klocków figury powiększone w stosunku do wzo
ru.

E ta p  I I I  (grudzień 1996): Uczniowie rozwiązywali zadanie analogiczne do za
dania z etapu II, lecz klocki miały kształt trójkątów. (Ten etap, niestety, 
nie pozwolił wyciągnąć żadnych wniosków, przygotowane narzędzie ba
dawcze stwarzało zbyt duże techniczne problemy).

E ta p  IV  (styczeń 1997): Uczniowie rysowali figury w powiększeniu.

E ta p  V (styczeń 1997): Uczniowie określali warunki, które powodują, że po
większona figura jest „taka sama tylko większa” .

E ta p  V I (listopad 1997): Przypomnienie przebiegu etapów I-V, powtórzenie 
rysowania figury z etapu IV, powtórne określenie warunków cechujących 
figury podobne.

E ta p  V II (styczeń 1999, po zrealizowaniu w szkole cyklu lekcji o jednokład- 
ności i podobieństwie): Uczeń miał zastosować swoją wiedzę matema
tyczną w sytuacji wybiegającej poza szkolne doświadczenia, a następnie 
rozwiązać typowe zadania związane z określaniem podobieństwa figur i 
wyznaczaniem skali podobieństwa.

Kuba uczestnicząc w badaniach najpierw był uczniem klasy VI, a potem 
VII i wreszcie VIII. Podczas lekcji matematyki uczył się powiększać figury w 
sposób sugerowany przez program szkolny (w klasie IV było to rysowanie figur 
w skali, w klasie VII — wprowadzenie pojęcia wielokąty podobne, w klasie VIII 
wprowadzenie i wykorzystanie definicji jednokładności). Na lekcjach geografii 
rysował plany i przeliczał odległości z wykorzystaniem skali.

Kuba jest chłopcem bardzo bystrym, o szerokich zainteresowaniach. Myśli 
w sposób niezależny, gdy jest zainteresowany tematem — pracuje w skupieniu. 
Potrafi szybko kojarzyć fakty i wyciągać wnioski. Nie jest wylewny w wypo
wiedziach, ale jeżeli się wypowiada — jego wypowiedzi są uporządkowane.

Nie będę szczegółowo opisywała pracy Kuby w ciągu wszystkich etapów 
badań, przedstawię tylko te fragmenty, które uważam za najbardziej istotne.

Ewa Swoboda

Praca K uby w II etap ie badań —  układanie figur z 
klocków
K lasa V I, 14 X II 1996 r.

W tym etapie Kuba, mając klocki takie, jak pokazane na rys. 1, otrzymał 
polecenie: Z tych klocków ułóż figury tego samego kształtu, co na obrazku (rys.



2). Klocków było dużo, tak by nie było potrzeby zastępowania jakiegoś klocka 
innymi.
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K locki F ig u ra  I F ig u ra  II F ig u ra  III F ig u ra  IV

rys. 1. rys. 2.

Zadanie, które Kuba miał wykonać, nie sugerowało prostego związku z 
zadaniami przerabianymi na lekcjach matematyki. Powiększanie figur w skali 
było realizowane już dawno, bo jeszcze w klasie IV; zaś typowe zadania z 
tego działu polegały na rysowaniu w zadanej skali znanych figur geometrycz
nych. Skala w tamtejszym rozumieniu była pewnym kodem, który trzeba było 
umieć odczytać: zapis 2 : 1 oznaczał, że odcinki figury należy powiększyć 
dwa razy: zapis 1 : 2 wymagał 2-krotnego zmniejszenia odcinków danej figury. 
Taka interpretacja na ogół była jeszcze wzmacniana na lekcjach geografii przy 
odczytywaniu skali na mapie.

Przedstawię tutaj kolejne fazy powstawania figury I. Numerki, dopisywane 
na klockach, wskazują na kolejność ich użycia. Jeżeli Kuba zmieniał kon
strukcję, zmiany zaznaczam poprzez pogrubienie odpowiedniego fragmentu 
rysunku. Pracę ucznia opatruję własnym komentarzem.

Konstruowanie I figury

Kolejne etapy
konstrukcji
I.

Opis Kod,
wyjaśnienia

Kuba zaczyna tak, jakby chciał 
zachować górny fragment ła
manej (wykorzystał klocek w 
kształcie litery L). Wydłuża fi
gurę (klocek 2), równocześnie 
dbając o załamania linii (klo
cek 3). Kontynuuje „schodek”, 
nie dbając o proporcje (klocek 
4).
Mówi: Może być. 
Podpowiadam: Popatrz na ca
łość.

‘zachowanie odcinków i 
kątów, bez zachowania 
proporcji

ł

ł

‘ujęcie całościowe
C
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II.

III.

d

IV.

z i r
L

n

Dół został odrzucony, a kon
strukcja schodkowa zastąpiona 
linią prostą.

Kuba komentuje: te raz  za krót
kie

Kuba przedłuża górną linię fi
gury (b) w stosunku do linii (a) 
(klocek 1), potem zamyka pro
stokąt poniżej linii (c) (klocek 
2), zachowując „schodek” .

Dokłada klocek 3.

Komentuje: Teraz będzie nie
proporcjonalnie, bo ta długość 
(f) powinna być co najmniej 
trzy razy jak ta (e).

Kuba mówi: to się przedłuży, 
teraz będzie dobrze.

Jego komentarz: Teraz jakby 
cały niedobrze.

‘prawdopodobnie chodzi 
o przedłużenie linii dla 
zachowania proporcji są
siednich odcinków rów
nych, cecha lokalna 

l (p l: l )  
c

‘zauważenie, że inne pro
porcje wewnętrzne nie są 
zachowane 

l(pw)

l(pw)
b — widzenie blo

kowe, wydzielanie zam
kniętych figur z całego 
kształtu

ł
‘zachowanie proporcji 
wewnętrznych: (d) jest
za krótkie w stosunku do
(e)

l(pw)
‘próba dopasowania pro
porcji kolejnego frag
mentu figury do frag
mentów już zaakceptowa
nych

l ( p l ;3)

‘poprzez przedłużenie 
odcinka (e) do odcinka 
(g) powstał stosunek 
długości akceptowany 
przez Kubę.

C
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V.
Kuba buduje nowy „wyj
ściowy” kwadrat, tym ra
zem większy.
Zachowuje konstrukcję 
schodkową, równocześnie 
poszerza figurę.

Komentuje: Niedobrze,
bo jest za krótkie.

Kuba przedłuża całą fi
gurę.

Ocenia wzrokowo, i ko
mentuje: dalej nie pa
suje, ta góra powinna być 
większa, cały kwadrat ma 
wielkość nie pasującą do 
reszty.

Kuba mierzy dwa sąsied
nie boki modelu i porów
nuje odpowiednie dwa 
odcinki we własnej fi
gurze. Komentuje: tutaj 
mam za krótkie.
Do dalszej pracy zapro
ponowałam Kubie po
moc — wykorzystanie 
planszy z figurami z 
kratką w tle. Kuba mówi:

b

ł
*w ten sposób zachowuje 
proporcje między bokiem 
kwadratu a bokiem pro
stokąta

l(pw)
‘kolejna ocena wewnętrz
nych proporcji

l(pw)

‘próba zachowania wszy
stkich wcześniej zaakcep
towanych lokalnych pro
porcji

l(pw)
c

‘ocena wewnętrznych pro
porcji figury poprzez wy
odrębnianie jej fragmen- 
tów-bloków

b, w, c

* takie postępowanie to 
posługiwanie się stosun
kiem wewnętrznym. Kuba 
dokonywał porównań tyl
ko w myślach

l(pw)
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VIII.

• długość (a) to dwie dłu
gości (b),
• to (c) to są też dwie 
długości,
• tu są trzy jednostki tego 
(używa własnej jed
nostki),

• tak, dobrze jest.

W wyniku dalszego uza
sadniania Kuba odkrywa 
błąd. Zdejmuje dolną 
warstwę klocków.

Wymierza obwód do 
końca.

l(pl;2)

l(p l;l)

* stosunek zewnętrzny lo
kalnie sprawdzany z plan
szą

K sj)
c

•jest to stosowanie skali 
powiększenia, ale tylko do 
obwodu figury

(sj)

Podobnie analizowałam pracę Kuby w trakcie konstruowania przez niego 
II, III i IV figury. Zebrałam wyniki analizy w tabele i diagramy (tabela 1 oraz 
diagramy na rys. 3). Zamieszczam je poniżej.

Figura II Figura III Figura IV
rys. 3. Wykres budowania przez Kubę figur II etapu
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Kolejny
rysunek

Przebieg pracy 1
c

2
b

3
ł

4
w

5 6
l(pw)

7
l(p(a:b))

8
l(sj)

9
sj

10
add

Figura I
I łłc 1 2
II l(p l:l) c l(pw) 1 1 1
III l(pw) b ł l(pw) c l(pl:3) 1 1 1 2 1
IV c 1
V b ł l(pw) l(pw) 1 1 2
VI l(pw) c b w c l(pw) 2 1 1 2
VII l(pl:2) l(p l:l)  l(sj ) c 1 1 1 1
VIII sj 1
Figura II
I l(p2:3) w b b c l(p2:3) l(sj) 1 2 1 2 1
II c l(p2:3) 1 1
III w sj l(p l:l)  add l(p3:4) 1 1 1 1 1
Figura III
I l(sj) w l(p l:l)  ł c l(p2:l) 1 1 1 1 1 1

l(p2:2) l(p2:3) 2
II I(p2:3) l(p l:l) 1 1
Figura IV
I l(sj) w l(p l:l) add add 1 1 1 1 2
Razem 10 5 5 5 6 7 11 4 2 3

Legenda:
1. c — ujęcie całościowe,
2. b — widzenie „blokowe”, wyodrębnianie zamkniętych figur z całego kształtu,
3. ł — łamana, zachowanie odcinków i kątów, bez zachowania proporcji,
4. w — intuicyjne określenie wielkości nowopowstającej konstrukcji, bez określenia skali powięk

szenia,
5. l(p l:l) — proporcje wewnętrzne dotyczące odcinków jednakowej długości — lokalna cecha,
6. l(pw) — proporcje wewnętrzne nie wyrażone stosunkiem liczb — lokalna cecha,
7. l(p(a:b)) — proporcje wewnętrzne wyrażone stosunkiem liczb — lokalna cecha,
8. l(sj) — stosowanie skali zewnętrznej odnoszącej się do zamiany jednostek — lokalna cecha,
9. sj — stosowanie skali zewnętrznej odnoszącej się do zamiany jednostek, przy wymierzaniu 

obwodu figury,
10. add — intuicyjnie odczuwana własność addytywności powiększania liniowego.

tab. 1. Schemat budowania przez Kubę figur II etapu

Na wykresach oś pionowa pokazuje kolejne etapy pracy ucznia. Na osi po
ziomej umieściłam kategorie działań, które wyodrębniłam w pracy Kuby. Upo
rządkowanie tych kategorii prezentuje wg mnie przejście od działania charak
terystycznego dla świata realnego — do świata geometrii, zgodnie z poglądami 
M. Hej nyego.

Przypatrzmy się bliżej tym diagramom. Najdłuższy wykres dotyczy pracy 
nad figurą pierwszą, tutaj Kuba pracował nad tworzeniem pojęcia. W kolej
nych figurach (łatwiejszych zresztą od pierwszej) prezentował nowe aspekty



118

pracy, mające odbicie w matematycznie ujmowanych własnościach: krzywe na 
wykresach coraz bardziej przesuwają się w kierunku kategorii matematycz
nych. Kuba wykorzystywał doświadczenia z figur poprzednich; pracę z figu
rami 3 i 4 rozpoczynał w ten sam sposób, ale przy budowaniu figury czwartej 
aż dwukrotnie zastosował nową strategię: „aby powiększyć cały długi odcinek, 
można jego długość zmieniać fragmentami, i potem je dodać”, którą to stra
tegię nazwałam intuicyjnie odczytywana własność addytywności powiększania 
liniowego (kategoria 10), i ani razu w trakcie budowy nie oceniał wizualnie 
postępów w pracy.

Jednak nim to nastąpiło, Kuba przeszedł długą drogę. Na diagramie pierw
szym widać, z jak wielkim wysiłkiem odkrywał sposób budowania figury po
dobnej do danej. Jego pierwsze propozycje bazowały na wizualnej ocenie 
kształtu i były dalekie od tego, co w matematyce jest przyjmowane jako fi
gura podobna do danej. Uwaga Kuby koncentrowała się na „najciekawszych” 
fragmentach rysunku, załamaniach linii, nieregularnościach, odpowiadających 
ogólnemu kształtowi figury. Na początku Kuba akceptował zupełnie inne pro
porcje pomiędzy bokami zbudowanej przez siebie figury, niż to jest w modelu 
— wystarczało mu, że zbudowana figura całościowo była „mniej więcej taka 
sama”. Kolejne próby poprawienia kształtu wymagały od niego bardzo dużej 
elastyczności. Kuba intuicyjnie stosował wiele matematycznych i niematema- 
tycznych reguł i własności. Ocena wizualna często nie bazowała na proporcjach 
między długościami odcinków (jak to jest zwykle ujmowane w definicjach ma
tematycznych), ale raczej na proporcji całego jednego fragmentu figury do in
nego fragmentu figury. Tak jak mówi się, że głowa jest za mała w stosunku do 
tułowia, tak Kuba oceniając efekt swej pracy (I figura, VII konstrukcja) wzdy
chał: ta góra będzie większa, to na pewno powinno być większe. Dość szybko 
proporcje odcinkowe stały się strategią dominującą, choć Kuba stosował różne 
rozumienie stosunku długości różnych odcinków. Pojawiało się zastosowanie 
wewnętrznego stosunku odcinków o jednakowej długości (powiększając odcinki 
równej długości otrzymamy odcinki równej długości), jak i dbałość o zachowa
nie wewnętrznych proporcji innych odcinków, przy czym określenie tej propor
cji za pomocą liczb okazało się dla niego sprawą dość oczywistą. Te wewnętrzne 
proporcje ujmowane były lokalnie: w takim stosunku rozpatrywana była zależ
ność między pewnymi (wybranymi) dwoma odcinkami. Następnie Kuba pró
bował korelować różne proporcje wewnętrzne, znów kierując się całościowym 
ich odbiorem. Była to trudna sprawa; Kuba patrzył albo na całość pracy, albo 
tylko na pewne wybrane fragmenty (bloki) w figurze. Ostatni „rzut oka na ca
łość” (kategoria 1) jest przedostatnim aktem decyzyjnym w ciągu pracy przy 
pierwszej figurze. W sumie Kuba aż siedem razy oceniał całościowo wynik swej 
pracy i na tym etapie była to najczęściej występująca kategoria (ściślej — tak
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samo częsta, jak stosowanie kategorii 6 -— wizualna ocena zależności długości 
wybranych odcinków, nie wyrażona liczbowo).

W kolejnych pracach Kuba wykorzystywał nagromadzone doświadczenia
1 na nich budował dalsze poziomy rozumienia. Najważniejszym nowym ele
mentem w stosunku do pracy przy figurze I było zastosowanie proporcji ze
wnętrznych (skali), rozumianej jednak niejako operator powiększania, niejako 
liczba, przez którą trzeba pomnożyć długość boku małej figury, aby otrzymać 
długość powiększonego boku — lecz jako zmiana jednostki. W takim ujęciu, 
liczba jednostek wyznaczających długość boku figury się nie zmieniała, zmie
niała się tylko wielkość jednostki, co zakodowałam jako sj. Z matematycznego 
punktu widzenia jest to zastosowanie skali powiększenia. Podobieństwo o skali 
k można potraktować jako takie przekształcenie F, w którym dla dowolnych 
dwóch punktów P, Q :

di( F ( P ) , F ( Q ) ) =d j (PQ),

gdzie stosunek jednostek j  : i wynosi k.
W tradycyjnym szkolnym nauczaniu skala jest zwykle jednoznacznie okre

ślona. Uczniowie, przystępując do powiększania czy zmniejszania figur wiedzą, 
ile razy mają daną figurę powiększyć czy zmniejszyć. Kuba też stosował skalę 
powiększenia, ale jej stosowanie nie było równoznaczne z wyróżnieniem czyn
nika powiększenia — skala nie została określona liczbą, ale zamianą jednostki! 
Przy tym Kuby wcale nie interesowało, w jaki sposób jednostka się zmieniła.

Tak więc wypracowanie metody powiększania figur rozpoczynało się od 
wglądu, od całościowej wizualnej oceny kształtu. Potem następowały nagłe, 
skokowo pojawiające się zmiany podejść. W wyniku bardzo intensywnej pracy 
umysłowej, korelując wyniki cząstkowe, analizując je pod wieloma aspektami 
(ale kierując się wciąż globalnym ujęciem — zachowaniem kształtu) Kuba zna
lazł dość pewną strategię działania dla otrzymania figury powiększonej. Było 
to zastosowanie zamiany jednostek (jedna duża za jedną m ałą), bez ustalenia 
liczbowego stosunku pomiędzy nimi. W tym przypadku było to działanie bar
dzo efektywne; zadanie nie zmuszało ucznia do ustalania zależności liczbowej.

Praca K uby w IV  etap ie badań —  rysow anie  
K lasa V I, IT. I. 1997 r.

W etapie IV uczeń dostawał rozpoczęty rysunek powiększonego modelu, a 
jego zadaniem było dokończyć ten rysunek. Całe badanie tego etapu składało 
się z czterech rysunków dotyczących tego samego wzorca, ułożonych według 
wzrastającego (zgodnie z teorią M. Hejny’ego) stopnia trudności. Dawały one
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szansę na wykorzystanie różnorodnych strategii powiększania, wykorzystanie 
wielu różnych własności figur podobnych. Rysunek 4 przedstawia wszystkie 
cztery plansze tego zadania.

m

rys. 4.

Przedstawię, w jaki sposób Kuba rozwiązywał te zadania. Kolejno będę 
analizowała fazy powstawania rysunków. Opatrzę je własną interpretacją za
mierzeń ucznia wraz z kodem pokazującym, jak kwalifikowałam te sposoby 
w hierarchii zachowań opisujących myślenie. Wyjaśnienie kodu umieszczam w 
legendzie do wykresu, a uporządkowanie sposobów wynika z odniesienia ich 
do poziomów rozumienia pojęć geometrycznych w teorii M. Hejny’ego (1997). 
Charakterystyczne wypowiedzi Kuby pisane są kursywą, a dorysowywane frag
menty są wytłuszczone.

R ysunek  I

K: No, to jest prostokąt.
1. 2. 3. 4.

_____i i ^ 1
Rysuje prostokąt, 

c

K: Myślę, że trzeba użyć kątomierza.

Kontynuacja 
atendenta2 

ko-, a  
k

Wizualnie ocenia na modelu, że 
linie tworzą kąt prosty, sprawdza 
ekierką, odrysowuje.

2Atendenty wg teorii M. Hejny’ego (1997) to elementy, które występują w figurze geo
metrycznej, ale tylko wtedy, gdy dana jest konkretna figura. Kwadrat m a 4 boki, więc bok 
istnieje jakby dla kw adratu , istnienie boku jest uwarunkowane istnieniem kwadratu. M. 
Hejny wyróżnia atendenty widoczne (bok, wierzchołek), jak i niewidoczne (np. przekątna, 
wysokość).
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Rysunek II

Rysuje przeką
tną jako aten- 
dent dla prosto
kąta.

a

No, bo tu je s t połowa .... 
Też połowę znajduję na 
swoim rysunku.

K: No, a teraz będą kąty proste.

odrygowuje kąty proste 
k k

Rysunek III

K: (myśli dość długo)

Przedłuża ramię skośne i podstawę, 
znajduje wierzchołek kąta prostego.

No i w y
znaczam  
kąt prosty.

ko-, a a

K: Są takiej sa- 4. 
mej długoś-

Ocenia wizualnie stosunek odcin
ków a, b. Sprawdza to linijką, prze
nosi ten stosunek na swój rysunek.

K: Teraz ju ż  
łatwo, 
przecięcie. 
Pow inno  
być dobrze

c, l ( p l : l )

2.

Mierzy na prze
kątnej modelu 
położenie punktu 
węzłowego, prze
nosi ten stosunek 
na rysunek.

3.

Rysuje kąt pro
sty.

k

5.

Rysuje prostokąt 
prowadząc pro
stopadłą przez 
koniec odcinka b. 

a, k, ko-,c
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R ysunek  IV

K: Trzeba chyba zacząć od kąta 1.
(odrysowuje od ekierki).

Odrysowuje kąt 
prosty, aby zna
leźć przekątną, 

k, a
K: W punkcie, 

jak zwykle.
K: Teraz sobie znajdą długość

3. 4.

2.

Przedłuża linię 
przekątnej i pod
stawy.

ko-, ko-

5.

Powtórzenie strategii kończenia rysunku, zastosowanej w rysunku III 
k l ( p l : l )  a, k, ko-, c

Legenda:
1. c — ujęcie całościowe, bez analizy budowy figury,
2. ko-----kontynuacja, przedłużenie wybranego fragmentu linii,
3. b — widzenie „blokowe”, wyodrębnianie zamkniętych figur z całego kształtu,
4. a — rysowanie elementu pełniącego funkcję atendenta,
5. ł — łamana, zachowywanie odcinków i kątów, bez zachowania proporcji,
6. w — intuicyjne określenie wielkości nowopowstającej konstrukcji, bez określenia skali powięk

szenia,
7. k — zwracanie uwagi na wielkość kąta,
8. l(p l:l) — proporcje wewnętrzne dotyczące odcinków jednakowej długości -  lokalna cecha,
9. l(p w) — proporcje wewnętrzne nie wyrażone stosunkiem liczb -  lokalna cecha,

10. l(p a:b) — proporcje wewnętrzne wyrażone stosunkiem liczb -  lokalna cecha,
11. l(sj) — stosowanie skali zewnętrznej odnoszącej się do zamiany jednostek,
12. add — intuicyjnie odczuwana własność addytywności powiększania liniowego.

W  tabeli 2 przedstawiam  zestaw ienie kategorii stosowanych przez K ubę, a 
na diagram ach (rys. 5) —  schem at tego przebiegu.

rys. 5.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rys. Przebieg

pracy
c ko b a ł w k H pm ) l(pw) l(p a:b) l(sj) add

I c, ko- a, k 1 1 1 1
II a, l(p l:l), k, 

k
1 2 1

III ko- a, k, c 
l(p l:l), a, k, 
ko- c

2 2 2 2 1

IV k, a, ko-, ko-, 
k, l(p l:l), a, 
k, ko- c

1 3 2 3 1

Razem 4 6 — 6 — — 8 3 — — — —

tab. 2. Schemat rysowania figur IV etapu — Kuba

Rysunki I i II nie sprawiły Kubie żadnego kłopotu — pracował szybko i 
krótko. Były to rysunki, w których można było w dość oczywisty sposób od
tworzyć zewnętrzne obramowanie całej figury (zaczynając pracę przy figurze I 
chłopiec mówi: no to jest prostokąt). Kuba odbierał więc figurę globalnie, ca
łościowo. Rzeczywista praca rozpoczęła się dla niego przy figurze III, o czym 
świadczy zarówno długi czas zastanawiania się, poprzedzający rozpoczęcie ry
sowania, jak i skomplikowany wykres obrazujący przebieg pracy. Tutaj trudno 
się było wspomóc wizualną oceną całości, figurę trzeba było konstruować krok 
po kroku. Ale i podczas tworzenia tych rysunków Kuba unikał wykorzystania 
związków miarowych zachodzących między figurą a modelem. W całym tym 
etapie badań najważniejsze dla niego było zachowanie wielkości kątów (k -  
8 razy), głównie przez przecięcia linii — fragmentów rysunku (ko -  6 razy). 
Miał on świadomość rysowania konkretnej figury i jej atendentów (a -  6 razy). 
Jedynym elementem jego pracy, mającym związek z proporcjami, było zasto
sowanie kategorii 8 (l(p l:l) -  3 razy): odcinki równej długości w danej figurze, 
w figurze powiększonej też są równe.

Praca K uby w  V  etap ie badań —  podsum ow anie  
w szystk ich  etapów , uogólnienie  
K lasa V I, 21. I. 1997 r.

W tym etapie proponowałam uczniom, aby powiedzieli, co ich zdaniem jest 
decydujące dla zachowania kształtu figury. Podczas spotkania rozkładałam na 
stoliku wszystkie materiały, narzędzia i prace ucznia z poprzednich etapów i



mówiłam:
Podczas naszych spotkań cały czas używaliśmy sformułowania „figury tego 

samego kształtu”. Opowiedz mi, jakie warunki były dla ciebie najważniejsze 
przy tworzeniu figur tego samego kształtu.

Przedstawię fragmenty rozmowy z Kubą.

U: No, w klockach to mi była potrzebna jakaś jednostka...

N: ... twoje budowanie szło w różny sposób. W  pewnym momencie stwier
dzałeś, że już jest dobrze. Kiedy było dobrze?

U: No, gdy się .... nie skala, ale po prostu, jak się zgadzało — z t ą  je d 
nostką... Najmniejszą jednostkę po prostu brałem i potem jakby z niej 
budowałem, układałem ... boki.

N : Dobrze, jeżeli np. wzdłuż jednego boku na modelu znalazłeś 4 jednostki, 
to jak konstruowałeś swoją dużą figurę?

U: Po  p ro s tu  sobie jakoś oznaczałem  jed n o stk ę  i też  4.

N: Czy to 4 było ważne tylko dla jednego boku?

U: No, to cztery to tylko dla jednego.
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N: Dobrze, to już wiemy, że trzeba o jednostkach. A czy coś jeszcze było 
ważne?

U: D la m nie w łaściw ie to  ju ż  chyba nic.

N: A w rysowaniu?

U: W  rysow aniu  to  w ażne d la  m nie by ły  kąty. C zęsto .

N: Powiedz coś o tych kątach.

U: (szybko, na jednym oddechu) Łatwo to  znajdow ać, w iadom o, w iel
kość ich m oże być w iększa lub m niejsza, ale się nie zm ien ia ją .

N: No to już wiemy, że kąty są ważne. Czy coś jeszcze było dla ciebie 
istotne?

U: No, ... , ta  długość czasem  odcinków.

N: Jakich?

U: Takich, k tó re  są  tak ie  sam e.

N: A skąd wiedziałeś, że one są takie same?
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U: Z modelu. O dcinki tak ie  sam e przechodzą n a  tak ie  sam e.

N: A czy możemy wiedzieć, jaką mają mieć długość?

U: D ługość to  w yznaczam y tym i przecięciam i. W szystk ie  p rze
d łużen ia  i sam o w yjdzie.

Powiększanie figur odbywało się w tak szerokim ujęciu, że dawało możność 
wykorzystania własnych strategii, nie stosowanych na lekcjach matematyki. 
Kuba zdecydował się na warunek zachowania wielkości kątów oraz stałych 
proporcji pomiędzy długościami odpowiednich odcinków tworzących kształt 
figury. Stałe proporcje Kuby nie są jednak równoznaczne z takim rozumieniem, 
jakie posiada matematyk, czy nauczyciel matematyki. Przede wszystkim jego 
specyficzny sposób rozumienia skali (nie wyrażanej liczbą) polegał na zamianie 
jednostki. Odpowiednia długość odcinków miała „sama wychodzić” , o ile np. 
zachowa się regułę, że powiększając odcinki równej długości nie zmienimy 
stosunku ich długości, czyli wciąż będą one sobie równe.

Wszystkie swoje uwagi Kuba odnosił jednak do rzeczywiście wykonywa
nych zadań, a nie do ogólnego pojęcia figur podobnych. Wyraźnie rozgraniczał 
pracę polegającą na tworzeniu figur z klocków, od zadania, w którym miał na
rysować powiększenie figury; były to dla niego dwie całkiem inne sytuacje. 
Nie opisywał ukrytej w obu sytuacjach relacji podobieństwa figur, ale werbali
zował swoje własne procedury rozwiązywania zadań. Takie postępowanie jest 
całkowicie zgodne z teoriami dotyczącymi kształtowania się pojęć (Gray, Tall, 
1994). Uczeń nie był jeszcze w stanie opisać ogólnej procedury, dającej się za
stosować w każdym z tych przypadków. Na moje ogólne pytanie odpowiedział 
opisując procedury najbardziej efektywne w danej sytuacji zadaniowej.
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Praca K uby w V I etap ie badań —  retrospekcja  
K lasa V II, listopad 1997 r.

W następnym roku szkolnym spotkałam się jeszcze raz z tymi samymi 
uczniami. W trakcie tych spotkań chciałam uzyskać materiał, będący podstawą 
do oceny umiejętności rozwiązywania przez nich tych samych zadań, które już 
raz rozwiązywali, a także poznać ich stosunek do własnych wypowiedzi sprzed 
roku. Chciałam więc zaobserwować różnice w ich wiedzy matematycznej na 
temat figur podobnych. Interesował mnie w ogóle kierunek ich rozwoju, przede 
wszystkim jednak chciałam zobaczyć, czy są w stanie podać ogólne warunki 
definiujące figury podobne.

Opiszę pokrótce przebieg pracy Kuby w listopadzie 1997.
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Kuba nie pamiętał ani celu badań, ani nawet pełnego ich przebiegu (N: 
Co pamiętasz z tamtych ostatnich badań? K: Właściwie to nie wiem, ... — 
jakieś tam samochody były, jakieś klocki ..., i to ... tyle.) Uczestniczenie w 
badaniach nie było więc dla Kuby stresującym, ani głębokim przeżyciem — 
ot, taki sobie epizod z życia szkoły. To dobrze, bo to znaczy, że wyniki powinny 
odzwierciedlać normalny, szkolny proces kształtowania pojęcia.

Przypomniałam potem chłopcu jego pracę podczas układania pierwszego 
kształtu. Był bardzo zainteresowany, w skupieniu oglądał plansze obrazujące 
etapy powstawania figury.

N: Pokażę ci, w jaki sposób układałeś pierwszą figurę.
Pierwszy twój układ był taki (pokazuję planszę I)
Powiedziałeś: może być.
Wtedy ja  zaproponowałam: no to popatrz na całość.
Stwierdziłeś: o, o, nie za bardzo.
Zrobiłeś wtedy taką figurę (pokazuję planszę II)

K: To co tu narysowane?

N: Tak.

K: Ślepy byłem ?

N: Dlaczego ślepy?

K: No, nie wiem.
___ i
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N: Doszedłeś aż do takiego układu 
(plansza III), i powiedziałeś: 
teraz jestem pewny, że już jest dobrze.
Pamiętasz, czym się kierowałeś tutaj?

K: No nie wiem, ... , proporcjonalność, że to jest połowa tego, na przykład.

N: Która?

K: No, na przykład, że te długości (1, 1') są takie same (pokazuje na plan
szy III), te takie same (2, 2'), coś takiego.

N: No ładnie, . . . .  Właśnie tak to robiłeś.

Kuba wciąż posługiwał się wizualną oceną kształtu danej figury i koniecz
nością zachowania tego kształtu. Potrafił momentalnie ocenić, że dane powięk
szenie jest niedobre (ślepy byłem?), ale nie miał „pod ręką” argumentów uza
sadniających błędności rysunku. Uzasadniając poprawność rysunku odwoły
wał się do zachow ania w ew nętrznych  p ro p o rc ji figury, mimo, że warunki

E n
ii b z



definicyjne figur podobnych, które sformułował przed rokiem, mówiły o zacho
waniu proporcji zewnętrznych (skali, zw iązanej ze zm ianą  jed nostk i).

W dalszym etapie przypominania zajęliśmy się rysunkami z etapu IV. Po
prosiłam Kubę o ponowne wykonanie tego samego zadania. Tym razem ryso
wał tak:
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0 min, 00 sek — Próbuje przyłożyć linijkę, w 
końcu decyduje 
się na ekierkę.

A O A '
(czyli po 27 sek.)
odkłada odcinek O A ' równy
odcinkowi O A

1.43 — Kuba kończy pracę i 
mówi:
Tyle, wydaje mi się, że jest do
brze.
N: Ż czego czerpiesz przekona
nie, że jest dobrze?
K: No nie wiem, tak mi się wy
daje.

W zasadzie jest to więc powtórzenie strategii rysowania, zastosowanej przez 
Kubę rok temu (zmiana kolejności wykonywania pewnych konstrukcji nie mia
ła tutaj istotnego znaczenia). Kuba zastanawiał się najdłużej nad wykorzy
staniem wewnętrznego stosunku 1:1 (przy rysowaniu odcinków oznaczonych 
tutaj O A  i O A ' — 27 sekund), tak jakby ten fakt dopiero odkrywał. A prze
cież to samo zrobił rok temu! Sądzę więc, że chłopiec w swoim postępowaniu 
nie kierował się oczywistym dla niego — czy też wyuczonym — algorytmem; 
za pierwszym i za drugim razem rozwiązywał problem, za każdym razem my
ślał nad nim od początku. Fakt istnienia długich przerw w rysowaniu, zmiana 
kolejności sekwencji w trakcie tworzenia rysunku (w stosunku do roku po
przedniego) jest dowodem na to, że Kuba nie starał się odtworzyć z pamięci 
swej poprzedniej pracy. Rozmowa potwierdza tę opinię.

N: Po co narysowałeś tę pierwszą linię?
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K: Aby mieć ca łą  tę podstawę.

N: Co później robiłeś — pamiętasz?

K: Tę poprzeczną, bo tu ta j  (pokazuje na  m odelu) był kąt p rosty . I 
później w miejscu, gdzie się przecięły, ten bok. Potem się zastan aw ia
łem  i doszed łem  do w niosku, że w ty m  m iejscu je s t  połow a, 
ta k  m i się w ydaw ało.

N: Skąd wiedziałeś, że to jest połowa?

K: No tak, tak widziałem, wizualnie. I potem to zmierzyłem i narysowałem 
w tym miejscu. I potem to tylko te linie, i to już było to.

Narysowanie linii drugiej pod kątem prostym do istniejącej oraz zacho
wanie wewnętrznych proporcji 1:1 przy odcinkach AO  i AO ' — to wyraźnie 
momenty węzłowe wykonywanej konstrukcji. Kuba wcale nie zastanawiał się 
nad ogólnymi własnościami figur podobnych; on po prostu rysował konkretną 
figurę w powiększeniu.

Pod koniec pierwszej części tego spotkania zaproponowałam: Podaj mi ta
kie matematyczne warunki, których zachowanie zagwarantuje, że powiększona 
figura będzie miała ten sam kształt co model. W matematyce figury tego samego 
kształtu nazywa się figurami podobnymi. Tutaj masz przykłady figur podobnych 
(pokazałam na wszystkie leżące na stole prace).

Poniżej zamieszczam fragment protokołu rozmowy.

N: Jakie warunki powodują, że figura i jej powiększenie mają ten sam 
kształt?

K: (szybko) Ten sto sunek  —  n a  p rzy k ład , boków , n iek tó rych .

N: Dobrze tłumaczysz, mnie się to bardzo podoba. Co to znaczy niektórych 
boków?

K: (głośno, z przekonaniem) Tych sam ych. W  te j pow iększonej figu
rze sto sunek  m usi być tak i sam , ja k  tych  sam ych, ty le  że w te j 
m niejszej.

N: Pokaż to na przykładzie (pokazuję model i rysunek wykonany przez 
Kubę).

K: No nie wiem.
Może, ten (1) do tego (2) 
i ten (P) do tego (2'). 
Albo ten (1) do tego (3) 
i ten (P) do tego (3'). 2'
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N: C zy to  jakoś zachow yw ałeś w swoim  dzia łan iu?

K: (zdecydowanie) N ie.

N: Nie, a jednak jesteś przekonany, że tak być powinno.

K: Tak mi się wydaje.

Wypowiedź: ten stosunek — na przykład, boków, niektórych jest skrótem, 
niosącym znaczący ładunek wiedzy o warunkach definicyjnych dla figur po
dobnych. Ten stosunek — oznacza dla niego warunek zachowania określonego 
stosunku długości. Na przykład, boków — znaczy, że stosunek wewnętrzny 
powinien być zachowany pomiędzy różnymi odcinkami (widocznymi i niewi
docznymi) figury: mogą to być dwa boki figury, ale też pewnie przekątne, wy
sokości, odcinki „konstrukcyjne” (jak w ostatniej pracy Kuby). Niektórych — 
czyli odpowiednich. Kuba potem użył określenia: tych samych, utożsamiając 
odpowiednie elementy modelu i powiększenia.

Tą wypowiedzią Kuba pokazał, że potrafi oderwać wypowiedź od własnego 
doświadczenia w rysowaniu konkretnej figury. Nie posługiwał się takim stosun
kiem w swojej ostatniej pracy (znajdowanie „połowy odcinka” to tworzenie 
miejsca geometrycznego dla punktu, a nie opieranie się na pojęciu stosunku 
zewnętrznego).

N: No to nie mówmy o stosunkach, tylko o kątach. Czy można myśleć o 
katach?

K: (pewnie, ale bez emocji, jakby mówił o rzeczy oczywistej). T rzeba.
Jeżeli figury są  podobne, to  m a ją  identyczne kąty.

N : Które?

K: Wszystkie.

Jest to kolejna wypowiedź świadcząca o tym, że Kuba miał już świadomość 
pewnych własności figur podobnych. Oddzielał własność zachowanie proporcji 
od własności zachowanie wielkości kątów i uważał, że te dwa warunki powinny 
zachodzić równocześnie. Dodatkowo, stosowanie liczby mnogiej w tej wypo
wiedzi podkreśla jej ogólny charakter.

Na zakończenie spotkania Kuba posłuchał taśmy z nagraną własną wypo
wiedzią sprzed roku. Słuchając fragmentu, w którym mówił, że przy rysowaniu 
ważne są kąty, a przy układaniu figur — jednostki, uśmiechnął się pobłażliwie
1 popatrzył na mnie. Chyba uważał, że już teraz na ten problem spojrzałby 
inaczej. Po przesłuchaniu całej wypowiedzi, poprosiłam Kubę o komentarz.

N: Czy jesteś w stanie zaakceptować to wszystko, co mówiłeś wtedy?



K: Myślę, że jestem. Te jed n o stk i też mi się wydają w jakimś stopniu 
słuszne, ja  n ie w iedziałem  jeszcze w tedy  ja k  to  nazw ać —  p ro 
po rc je  — że coś jest dwa razy dłuższe, dwa razy krótsze.
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N: No to teraz, Kuba, po tych wszystkich zadaniach, po przypomnieniu
starych wypowiedzi, spróbuj dzisiaj zdefiniować figury podobne.

K: To znaczy —  co m am  zrobić?

N: Powiedz, jakie warunki muszą być zachowane, aby figury miały ten sam 
kształt.

K: Zdaje się: takie same kąty, ..., stosunki boków takie same. ... Ta jed
nostka może, ..., ale to nieistotne chyba.

N: Jednostka jest nieistotna.

K: (szybko) To znaczy, gdybyśmy chcieli jakąś skalę określić, to wtedy to
by było istotne, ale przy rysowaniu, przy układaniu klocków, to nie jest 
potrzebne po prostu.

Mimo że w okresie oddzielającym pierwsze spotkanie od drugiego Kuba 
na lekcjach matematyki nie uczył się niczego, co miało bezpośredni związek z 
podobieństwem geometrycznym, widać postęp w sposobie matematyzacji tego 
pojęcia. Ten etap badań narzucał konieczność uogólniania i chłopiec potrafił 
na takim poziomie pracować. Posługując się intuicyjnym określeniem „zacho
wania kształtu” , bazując często na wizualnej, całościowej ocenie figury, potrafił 
wyodrębnić warunki definicyjne figur podobnych. Warunki te nie były przez 
niego stosowane jako kryterium rozstrzygające o zaliczeniu danego obiektu do 
klasy obejmującej dane pojęcie, ale Kuba był już przekonany, że warunki takie 
są zachowane, jeżeli figury były podobne. Konstruowanie figur podobnych rów
nież nie odbywało się przez zachowanie warunków definicyjnych. Tutaj metoda 
pracy była zmienna i zależała od konkretnej sytuacji. Wielokrotnie były wyko
rzystywane własności danej figury, jej atendenty; bazowanie na wewnętrznych 
proporcjach przeplatało się z wykorzystaniem proporcji zewnętrznych.

Kuba nie zrozumiał mego pytania o zdefiniowanie figur podobnych. Wi
dać wyraźnie, że warunki, które sformułował, mają dla niego inne znaczenie 
niż definicja dla matematyka. Te warunki nie pozwalają skonstruować figury, 
ani rozstrzygnąć, czy dwie figury są podobne. Kryterium rozstrzygania — to  
spostrzeżen ie  zm ysłowe, ale jeżeli na podstawie tego kryterium zostanie 
stwierdzone podobieństwo, to  figury mają odpowiednie kąty równe i zachowują 
swoje wewnętrzne proporcje.

Jest bardzo znamienne, że zachowanie proporcji zewnętrznych nie koją-



rzyło się Kubie ze szkolnym pojmowaniem skali podobieństwa (powiększenia). 
W szczególności liczba, czyli wielkość współczynnika powiększenia, była tylko 
prostą konsekwencją zachowywania jednakowych stosunków długości, a nie 
istotnym elementem definicji. Liczba m oże być określona, ale nie m usi (nie 
jest potrzebna po prostu).
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Praca K uby w V II etap ie badań —  stosow anie w iedzy  
formalnej
Klasa V III, 20. I. 1999 r.

Tak się złożyło, że szkolny temat „figury podobne” nauczycielka Kuby 
realizowała pod koniec roku szkolnego. Były to jedne z ostatnich zajęć z ma
tematyki w klasie VII, dlatego nauka w klasie VIII rozpoczęła się od przypo
mnienia tej problematyki. Zostałam w ten sposób zmuszona do rozciągnięcia w 
czasie swoich badań. Nie chciałam, aby Kuba potraktował badania jako dalszy 
ciąg szkolnych lekcji matematyki. Wprost przeciwnie, chciałam, aby szkolne 
doświadczenia zostały zdystansowane, zapomniane.

Zdecydowałam się na ostatnie spotkanie z Kubą dopiero w styczniu 1999. 
Celem tego ostatniego etapu było stwierdzenie, w jakim stopniu Kubie udało 
się zasymilować spontaniczne, intuicyjne rozumienie pojęcia figur podobnych 
z formalną, szkolną wiedzą. W szczególności chciałam się dowiedzieć:

• w jakim stopniu uczeń potrafi dostrzec formalne matematyczne pojęcie 
w sytuacji znaczeniowo bardzo bogatej i niejednoznacznej, czy potrafi te 
sytuacje interpretować przez pryzmat nabytej wiedzy formalnej, jaka jest 
zgodność własnych intuicji ucznia z wiedzą formalną nabytą na lekcjach 
matematyki;

• czy rozwiązując typowe szkolne zadanie matematyczne, wymagające za
stosowania wiedzy o figurach podobnych, uczeń będzie odwoływał się do 
nabytej wiedzy formalnej, czy do intuicji, jak wykorzysta pojęcie skali 
podobieństwa, jaką zastosuje argumentację w uzasadnianiu poprawności 
rozwiązania.

Te badania znów składały się z kilku części:

I. Rozpoznawanie figur podobnych bez przypomnienia formalnej matematycz
nej definicji.

Przygotowałam tutaj następujące zestawy:
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1. Bransoletki o różnych wymiarach, kolorach, wykonane z różnych 
materiałów: szeroka wypukła drewniana, wąska srebrna z grawero- 
waniami oraz mała ślubna obrączka;

2. Kilka prostokątów o różnych wymiarach, w dwóch kolorach;
3. Fragment tego samego tekstu z rysunkami, ale w różnych powięk

szeniach, wykonanych na trzech oddzielnych kartkach;
4. Rysunek figury powiększonej przez jednokładność, z wyraźnym za

znaczeniem środka jednokładności oraz pomocniczych linii konstru
kcyjnych;

5. Dwie różne mapy tego samego regionu Polski — Bieszczadów — 
różnej wielkości i w różnej skali.

II. Przypomnienie definicji podobieństwa figur płaskich i brył

Definicje były następujące: (Chodnicki i in. 1996, Matematyka 2001)

Mówimy, że dwa wielokąty są podobne, jeżeli mają odpowiednie kąty 
równe i odpowiednie boki proporcjonalne. Stosunek długości odpowied
nich boków wyznacza liczbę, którą nazywamy skalą podobieństwa.

Dwie bryły nazywamy podobnymi, jeżeli odpowiadające sobie odcinki są 
proporcjonalne oraz odpowiednie kąty są równe.

III . Operatywne wykorzystanie wiedzy o podobieństwie przy rozwiązywaniu 
zadań.

Rozpoznawania figur podobnych

Oto fragmenty rozmowy w trakcie rozpoznawania figur podobnych:

N: Przygotowałam zestawy, które w jakimś stopniu odpowiadają m a te 
m atycznem u  po jęciu  figur podobnych. Wśród tych zestawów są 
takie, które są bliższe i dalsze temu pojęciu. Postaraj się wybrać z tych 
zestawów te, które Twoim zdaniem najbardziej odpowiadają matema
tycznemu pojęciu.

Zestaw 1 — bransoletki

K: (dość szybko) Te są podobne.

N: Matematycznie?

K: Tak. Z matematycznego punktu widzenia 

N: Z matematycznego punktu widzenia?
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K: Tak.

N: ...

K: Bo w języku potocznym one wcale nie muszą być podobne.

Zestaw 2 — prostokąty

K: (Przez dłuższą chwilę przesuwa prostokąty przed _______ |
sobą. Nie porównuje ich jednak wzrokowo, nie ----------  [/ ; , ; |
układa w pary, obraca w rękach jeden po dru- —...
gim): Nie wiem... Matematycznie, to muszę so-
bie zmierzyć... chyba. -------- —  —-—

N: A tamtych (bransoletek) nie musiałeś mierzyć. (Mierzy „odpowiednie” 
boki dwóch wybranych prostokątów).

K: (śmiech): Nie, bo trudno byłoby trochę... Nie wiem jak to było, już nie
pamiętam...

N: To nie jest sprawdzian z matematyki.

K: Nie wiem. Wiem, że kąty muszą być takie same. I tu mają. Ale pro
porcje, te proporcje boków nie wiem czy są takie same ... nie za bardzo 
pamiętam jak to wszystko było ... no nie, nie wiem.
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Zestaw 3 — kserokopie

ŚCI
'JA PLANETA
iony lat.
rierzchni planety.

ANU • 8
ów wybrzeży, 
ych form życia!

VE • 14
idmorskie ogrody 
tysiące kolorowych ryb' 

vierząt.

K: ...Ja mam to jako kartkę oceniać?

N: To, co jest n a  kartce.

K: ...To wydaje mi się, że one są wszystkie podobne, bo one są różne
zmniejszenia i powiększenia, to chyba są podobne do siebie.

N: Czyli — twoim zdaniem...?

K: Tak. Ale nie z m atem atycznego  p u n k tu  w idzenia.



Zestaw 4 — strona z podręcznika, pokazująca kon
strukcję przez jednokładność.

K: (długo patrzy): Tylko ja  nie wiem, o co w tym
zestawie chodzi.

N: Czy to ci się w ogóle kojarzy z pojęciem figur 
podobnych?

K: Nie za bardzo mi się kojarzy... (zniechęcony, po
irytowany) Nie wiem.

N: W porządku, nie musi ci się kojarzyć.

Zestaw 5 — mapy

K: (rozkłada pierwszą mapę, potem drugą, kładzie jedną na drugą, do
pasowując równolegle granice Polski w obydwu mapach): Teraz mam 
powiedzieć, czy są podobne do siebie. Tylko co jest podobne: kartka, . 
czy...? Czy ten zestaw, to, co jest na kartce?

N: To, co jest na tych kartkach. Czy tak dobrane dwie mapy mają jakiś 
związek z matematycznym pojęciem figur podobnych?

K: (szybko) z matematycznym pojęciem figur podobnych to one moim zda
niem nie mają nic wspólnego (śmiech).

N: No dobrze, to teraz powiedz, dlaczego.

K: Bo z tego, co sobie przypominam, co się uczyliśmy, to figury, żeby być 
podobne, muszą mieć takie same kąty i proporcje boków ... jakichś.

N: Odpowiednich boków.

K: Tak.

N: A wytłumacz mi, tylko tutaj, dlaczego nie są podobne?

K: (wzruszenie ramion): Nie wiem, nie mam tu jakiejś określonej figury...
dokładnie ... pokazanej, i oczywiście odcinki między nimi są proporcjo
nalne, jakby je zrobić pomiędzy określonymi miejscowościami. Zrobić 
odpowiednią figurę, no to one będą podobne, ponieważ są to dwie mapy 
w różnych skalach wykonane, te odcinki i kąty powinny być zachowane.

Jak widać, do diagnozowania podobieństwa Kuba wciąż wykorzystywał 
bardzo różne kryteria. W pierwszy zestawie Kuba nie potraktował tych przed
miotów trójwymiarowo: podobieństwo ustalił pomiędzy okręgami, a branso
letki były tylko fizycznymi modelami okręgów. Świadczy o tym wypowiedź
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z podsumowania: przedmioty mogą być niepodobne w potocznym rozumie
niu, chociaż są podobne w sensie matematycznym. Jeżeli więc przyjąć taką 
interpretację, to okręgi są dla Kuby figurami podobnymi. Jednak też nie w 
sensie definicji szkolnej, a innej Kuba nie zna. Moja propozycja wymierzania 
czegokolwiek wzbudziła śmiech, chociaż zadanie: „porównaj średnice dwóch 
okręgów” pewnie byłoby potraktowane poważnie.

W przypadku prostokątów Kuba nie miał wątpliwości, że trzeba zastosować 
szkolną definicję, mówiącą o proporcjonalności boków i zachowaniu wielkości 
kątów. Ale jej nie stosował: prostokątów było dużo, długości odpowiednich od
cinków nie wyrażały się liczbami całkowitymi, a stałość stosunków odpowied
nich boków nie była czytelna. Kuba wolał zrezygnować z podania odpowiedzi, 
niż jej poszukiwać. Nie chciał się też „podeprzeć” oceną wizualną zachowania 
(lub nie) kształtu, w ogóle nie patrzył na zestaw w całości. W tej sytuacji 
mamy do czynienia ze świadomością istnienia formalnych kryteriów diagnozo
wania podobieństwa, niechęcią do ich stosowania (jako zbyt skomplikowanych),
1 braku powiązania z wiedzą nieformalną (ślad „choroby formalizmu”).

W trzecim zestawie zaliczenie trzech kopii tego samego tekstu (wykonanych 
w różnej skali) do figur podobnych — to znów przykład, gdzie Kuba podpie
rał się intuicją, a nie definicją. Na dodatek, wyraźnie rozgraniczał rozumienie 
matematyczne od potocznego; z jego wypowiedzi wynika, że matematyczna 
definicja (odnosząca się przecież do wielokątów) nie ma tutaj zastosowania.

Rysunki pokazane w zestawie czwartym — to klasyczne, szkolne prze
kształcanie figur w jednokładności. Pochodzą jednak z innego podręcznika, 
niż był wykorzystywany przez Kubę na lekcjach. Uczeń rozpoznał, że jest to 
fragment jakiegoś podręcznika, szukał więc powiązań z wiedzą szkolną, ale nie 
miał możliwości pamięciowego odtworzenia odpowiedniego fragmentu wiedzy. 
Być może starał się zrozumieć, jaka idea zawarta jest w sekwencji trzech ob
razków na kartce (rysunki a, b, c), może nawet zauważył zależności między 
wyróżnionymi punktami figur. Ale nie udało mu się zauważyć, że w konse
kwencji zachodzenia takiej zależności między punktami, narysowane figury — 
duża i mała — mają ten sam kształt. Nie powiązał więc rysunku z własnym 
rozumieniem podobieństwa. Bardzo mu zależało na znalezieniu takiego po
wiązania, odgadywał, że tego od niego oczekuję — stąd jego zniechęcenie i 
irytacja.

Mapy — to geografia, a nie matematyka. Przedstawione w zestawie dwie 
mapy rzeczywiście były mało podobne: różniły się dokładnością, kształtem 
czcionek w napisach i innymi szczegółami. Mimo tego, Kuba potrafił zinter
pretować swoją wypowiedź w świetle szkolnej definicji figur podobnych.

W tabeli 3 zestawiłam sposoby oceny zestawów, dokonane przez Kubę.
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Nr
zes
tawu

Kontekst

Podstawa uzasadnienia Ocena
Intuicja
zacho
wania

kształtu

Definicja
wielo
kątów

podobnych

Brak
uzasad
nienia

Dob
ra

Zła Brak

1 Bransoletki + +
2 Prostokąty + +
3 Kserokopia + +
4 Jednokładność + +
5 Mapy + + +

tab. 3.

Nie nastąpiło więc powiązanie intuicji pojęcia, bazujące na zachowaniu 
kształtu w wyniku proporcjonalnego zmniejszania i powiększania — ze szkolną 
definicją wielokątów podobnych. Szkolną wiedzę o figurach podobnych Kuba 
odnosił ty lko do wielokątów. Co gorsza, pojęcie podobieństwa nie kojarzyło się 
mu w ogóle z pojęciem jednokładności. Dla Kuby istniały więc dwa różne rozu
mienia figur podobnych: szerokie, nieformalne, oparte na intuicji zachowania 
kształtu i szkolne, wąskie, dotyczące wielokątów. Tam, gdzie Kuba odczytał 
sytuację jako „typowo matematyczną”, zawęził swoje działania do posługi
wania się wiedzą odtwórczą, formalną, wykazując przy tym dużą bezradność. 
Zestawienie to pokazuje również, że definicja nie spełnia swojej podstawowej 
funkcji — nie stanowi kryterium rozróżniania przedmiotów tej samej klasy.

Rozwiązywanie zadań

Treść jednego z zadań była następująca:
Przekątne trapezu A B C D  (AB  || CD ) przecinają się w punkcie O. Wskaż 

co najmniej jedną parę trójkątów podobnych. Jaka jest skala podobieństwa?

Po stworzeniu rysunku do zadania:

K: Intuicyjnie rzecz biorąc, proporcjonalne mogą 
być, czyli podobne, AB O  i DCO.

N: To je zamaluj, albo pokaż palcem.

K: (wykonuje polecenie) Ale nie jestem pewny dla
czego.

N: Powiedziałeś takie słowo — „intuicyjnie” . 

K: No bo ja nie jestem pewny tego.
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N: No to teraz spróbuj siebie i mnie przekonać.

K: No nie ...

N: A powiedz mi, dlaczego w ogóle myślisz, że to te.

K: No ...

N: Tak „na oko” wyglądają?

K: Tak.

N : Dlaczego?

K: Bo ... nie wiem dlaczego, ale ...

N: No to teraz spróbuj „pójść w matematykę” i próbuj coś uzasadnić.

K: ...

N: Odwoływałeś się do wiedzy matematycznej, do definicji, którą już kilka 
razy mówiłeś.

K: ...Odwoływałem się do kątów i boków, ale ... Nie pamiętam jak to było, 
zdaje się, że ten kąt i ten kąt są takie same (pokazuje kąty wierzchoł
kowe) .

N: Tak, ja  ci to potwierdzę, matematycznie masz rację, te kąty są takie 
same.

K: ...Nie wiem, nie wiem ...

N: Czy tylko jeden kąt wystarczy?

K: (szybko) Nie.

N: A patrzysz jeszcze na coś?'

K: Na wszystko patrzę, opieram się na intuicji, tylko nie wiem, jak to po
twierdzić.

N: To może ja  ci pomogę, tylko powiedz, czego szukasz.

K: Szukam ... no ...

N: Takich samych?

K: Jak to potwierdzić, no, na przykład ten kąt (pokazuje) i ... nie wiem, 
ten, czy ten, ale chyba ten, tak, to widać, powinny być takie same.

Kuba oceniał wizualnie kształty trójkątów, w idział, które są podobne. Nie 
wiedział jednak, jak wyrazić to, co widzi. Miał przy tym świadomość, że wy
korzystuje swoją wiedzę nieformalną (intuicyjnie rzecz biorąc; opieram się na 
intuicji, tylko nie wiem jak to powiedzieć). Niemal wyczuwalne są jego niewy
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powiedziane słowa: „przecież to widać”, mimo, że stosuje zamiennie określenia: 
„podobne” i „proporcjonalne” . Wtedy, gdy miała być zastosowana wiedza ma
tematyczna, Kuba często powtarzał: nie pamiętam, jak to było, jakby sądził, 
że oczekuję od niego odtworzenia szkolnej argumentacji. Zmuszony do odwo
ływania się do wiedzy szkolnej, dobrą chwilę musiał zastanawiać się nad sen
sem wypowiadanej przed chwilą definicji (odwoływałem się do kątów i boków, 
ale...), zanim potrafił wykorzystać ją  do uzasadnienia podobieństwa trójkątów. 
Podczas uzasadniania równości kątów też najpierw wizualnie przyporządkował 
kąt do kąta, (ten kąt (pokazuje) i, ... nie wiem, ten , czy ten, ale chyba ten, 
tak, to widać, powinny być takie same), dopiero potem szukał matematycznej 
podstawy do takiego stwierdzenia (N: Co szukasz — takich samych (kątów)? 
U: [zastanawiam się] jak to potwierdzić [to co widzę]).

Fragment 2 pochodzi z tego samego spotkania i dotyczy rozmowy o roz
wiązywanym zadaniu.

N: A następne pytanie: jaka jest skala podobieństwa?

K: No to ... skala podobieństwa ... Nie, nie wiem ... Nic tutaj nie potrafię 
powiedzieć o skali.

N: Słuchaj, a czy to nie jest tak, że jeżeli trójkąty są podobne (a stwier
dziłeś, że są podobne), to musi istnieć skala podobieństwa?

K: Tak.

N: No to tutaj też powinna istnieć. A dlaczego musi istnieć?

K: No bo musi, po prostu musi. Jeżeli kąty są takie same, to musi istnieć 
skala podobieństwa.

N: Wytłumacz mi to lepiej.

K: (z przekonaniem) Bo jeżeli są podobne, to muszą być podobne w jakiejś
skali.

N: A czym jest ta  skala?

K: Skala jest to... nie wiem... krotność powiększenia albo pomniejszenia.

Kuba był zaskoczony moim pytaniem o skalę. Na tyle, że wręcz zrezy
gnował: Nic tutaj nie potrafię powiedzieć o skali. Tak jak we wcześniejszych 
badaniach, Kubie skala „wychodziła sama” (klasa VI: wystarczy przedłużyć, 
aż do przecięcia linii i samo wyjdzie), tak i tu taj dała się zauważyć różnica 
pomiędzy geometrycznym, intuicyjnym rozumieniem pojęcia, a arytmetycz
nym aspektem jego opisu (z wykorzystaniem liczby). Dla Kuby wciąż naj
ważniejsza była niezmienniczość kątów w figurach podobnych; istnienie skali 
podobieństwa było dla niego konsekwencją zachowania wielkości kątów (jeżeli
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kąty są takie same, to musi istnieć skala podobieństwa). Wydaje się, że takie 
rozumowanie Kuba rozciągał też na inne figury, nie tylko na trójkąty.

Podane przez Kubę tłumaczenie skali podobieństwa jest też inne, niż wy
stępuje w definicji. Jeżeli skalę definiujemy jako stosunek długości odpowied
nich odcinków, to skala podobieństwa dla trójkątów wskazanych przez Kubę 
jest określona przez stosunek długości dowolnej pary boków, wskazanych przez 
niego jako boki proporcjonalne. Kubie takie uzasadnienie jest obce. Dla niego 
skala jest liczbą przypisaną do innego ciągu czynności, niż tworzenie stosunku 
długości dwóch odcinków. Odpowiada raczej odkładaniu danego odcinka skoń
czoną liczbę razy; tw orzen iu  kro tności odcinka, czy też podziałowi od
cinka na równe części (przy zmniejszaniu). Nawet jeżeli tej krotności nie rozu
mieć jako konstrukcyjnego odkładania, ale raczej przemnażania długości przez 
liczbę nieujemną, to i tak jest to odbicie fizycznego wydłużania czy skracania. 
Skala jest to więc operator powiększania, czynnik, a nie iloraz.

Wiedza intuicyjna i wiedza szkolna nie zostały zasymilowane.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ POJĘCIA MATEMATYCZNEGO

Interpretacja w yników  badań w św ietle  teorii typów  
um ysłu  C. Junga

Nie przeprowadzałam dokładnego psychologicznego badania typu umysłu 
Kuby; badania typów umysłowości u dzieci psychologowie rozpoczęli stosun
kowo niedawno (Nosal, 1992, s. 186). Psychologowie przeprowadzali ocenę za
leżności między sekwencjami myślenia oraz typem umysłu (Nosal, 1992, s. 179— 
199), i tę ocenę wykorzystałam w interpretacji zachowań Kuby.

Wiele faktów wskazuje na to, że preferencje poznawcze chłopca idą w kie
runku pary: intuicja-myślenie3. * 1

3Teoretycznie, ten typ umysłu w poszczególnych fazach myślenia charakteryzuje się na
stępującymi cechami:

1. faza genezy problemu — preferowanie różnorodnych sposobów wyrażania problemu, 
związane z oczekiwaniem, że różne sformułowania problemu ujawnią nowe aspekty, 
dążenie do samodzielnego odkrywania źródeł powstania problemu,

2. faza analizy problemu — osoby o orientacji globalnej częściej wykorzystują regułę po
legającą na rozbijaniu problemu na mniejsze problemy (poszukiwanie związków pod
rzędnych); prawdopodobnie posiadanie globalnego wglądu w strukturę ułatwia kontrolę 
poznawczą w czasie stosowania tej heurystyki,

3. faza generowania pomysłów —osoby o preferencjach globalnych charakteryzuje więk
sza śmiałość poznawcza, preferowanie własnych rozwiązań nad możliwość ich pełnego 
uzasadnienia,

4. faza ewaluacji pomysłów — częściej niż inne typy tworzą odrębne kryteria dla oceny 
swoich pomysłów, przywiązują większą wagę do użytkowej wartości pomysłów,
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Teoretyczny model takiego typu wydaje się odpowiadać obserwowanemu 
zachowaniu chłopca. Mogą o tym świadczyć wyniki pracy Kuby w II etapie: 
zygzakowate diagramy na rys. 3 ilustrują skokowe zmiany podejść i strate
gii; występowała tu taj częsta weryfikacja pomysłu oparta na wizualnej ocenie 
efektów pracy. Podobnie można popatrzeć na pracę z IV etapu: widać tu róż
nicę w podejściu do rysunków I i II a do rysunku 3, spowodowaną łatwością 
oceny całego kształtu w rysunkach I i II i koniecznością analizy elementów 
składowych w rysunku III. Na poziomie przeddefinicyjnym Kuba wypraco
wał swoją własną strategię rozwiązywania zadań związanych z powiększaniem 
figur (unikanie obliczeń) i był konsekwentny w jej stosowaniu, mimo, że teo
retycznie mógł zastosować technikę „rysowania w skali” poznaną na lekcjach 
matematyki czy geografii. Jeżeli przyjąć taką interpretację, to można zrozu
mieć, dlaczego Kuba pracował inaczej, gdy nie kojarzył rozwiązywanych zadań 
z problematyką szkolną, a inaczej w ostatnim etapie badań. Na poziomie przed
definicyjnym Kuba rozwiązywał zadania, których sens był bardzo oczywisty 
dla matematyka: tworzenie par figur podobnych. Jednak sformułowanie tych 
zadań było takie, że uczeń mógł wykorzystać całą swoją wiedzę nieformalną. 
Kuba nie był ograniczony żadnymi formalnymi zakazami, za każdym razem 
tworzył powiększenie konkretnej figury, a jej kształt, budowa, atendenty — 
w różnym stopniu determinowały wykorzystanie różnorakich własności podo
bieństwa. W trakcie własnej pracy chłopiec m yślał całościowo o w yniku  
pow iększania, a nie analityczn ie  o kolejnych e tap ach  pow iększania. 
M yślał ob razem  pojęcia; rozum iał po jęcie  globalnie, a  n ie analitycz
nie. Kolejne fazy pracy były efektem wartościowania otrzymanego wyniku 
całościowego. Punktem wyjścia dla wartościowania była struktura intuicyjna, 
która była następnie „rozkładana i sprawdzana pod względem trafności, uży
teczności i zupełności na drodze rozwiniętej werbalizacji, analizy i kryteriów 
logicznych” (Nosal, 1992, s. 33). Kuba szczególną wagę przywiązywał do za
chowania wielkości kątów i tę własność uznał za najważniejszą przy określaniu 
warunków definicyjnych podobieństwa. Tam, gdzie to tylko było możliwe, uni
kał stosowania rachunków, posługiwania się liczbami. Rozumienie skali podo
bieństwa kształtowało się u niego powoli (chociaż podczas badań nigdy nazwa 
skala nie została użyta): najpierw proporcje w figurach podobnych zachowy
wał poprzez zamianę jednostek, później używał sformułowania „stałe propor
cje” , ale nie czuł potrzeby wyrażania tej proporcji liczbą. Zresztą — ponieważ 5
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5. faza weryfikacji pomysłów — rezygnują ze sprawdzania, lub poszukują takich (swoich) 
warunków, które umożliwiają potwierdzenie pomysłu, wyczuwają obawę przed nieko
rzystnym rezultatem sprawdzania częściej, niż osoby z dominacją orientacji konkretnej 
posługują się sądem intuicyjnym (wg. Nosal, 1992).
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w swym działaniu zamiennie wykorzystywał stosunki zewnętrzne, jak i we
wnętrzne — rzeczywiście wielkość tych stosunków stawała się nieistotna. W 
rezultacie Kuba był o krok od takiego rozumienia pojęcia, które zostało mu 
później przedstawione w szkolnej definicji. Opisywał je jedynie innymi słowami
1 inne znaczenie przypisywał różnym elementom definicji.

W szkolnym nauczaniu ukierunkowanym na podobieństwo, takim, jakiego 
doświadczył Kuba, zakładano jednak inny porządek kształtowania tego poję
cia. Skala podobieństwa była elementem, który od samego początku wysuwał 
się na plan pierwszy. Kuba zaś proporcje w idział, ale ich nie w yliczał. 
W rezultacie nie nastąpiło u niego samoistne skojarzenie własnego w idzenia 
p roporcji z warunkami definicyjnymi, które zostały mu później podane na 
lekcji. Pierwsze szkolne skojarzenia słowa skala nie nałożyły się na własne od
krycie jej znaczenia, co spowodowało odrzucenie warunku podanego w klasie 
VII.

Inne, oryginalne metody pracy Kuby również nie znalazły odbicia w prak
tyce szkolnej. W szkołach na ogół nie powiększa się figur przez zachowanie 
proporęji wewnętrznych (metoda mało ogólna), a w starszych klasach nie po
większa się figur na sieciach o różnych wymiarach oczek. Chyba mało kto 
bierze pod uwagę fakt, że mogą być dzieci, które nie chcą geometrii opisywać 
liczbowo (jak to miało miejsce w analizowanym przeze mnie przypadku). A 
jednak K u b a  czuł się pew nie s tosu jąc sw oje w łasne m etody , każde 
zadanie udało  m u się rozw iązać; nie w idział p o trzeb y  rezygnacji z 
tego, co o d k ry ł sam  i to  z dużym  w ysiłkiem .

Zakończenie

Tworzenie się wiedzy matematycznej jest na ogół wieloaspektowe i niepo
równywalne u poszczególnych uczniów. Przykład Kuby nie jest podstawą do 
stworzenia generalnego modelu tworzenia się pojęcia matematycznego. Rzuca 
jednak pewne światło na sposoby kształtowania się jednego, szczególnego po
jęcia: podobieństwa figur. Pokazuje przy tym, że (w obydwu przypadkach) jest 
to proces skomplikowany.

Stosowanie definicji wymusza podejście analityczne. Definicja wielokątów 
podobnych bardzo mocno ukierunkowuje na wykonywanie określonych czyn
ności: wskazuje na konkretne działania, które należy podjąć, aby zbadać, czy 
dane dwie figury są podobne. Jest więc bardzo wygodnym narzędziem, ale 
tylko tam, gdzie mamy do czynienia z wielokątami. W nauczaniu szkolnym 
zakłada się, że gdy definicja jest już wprowadzona, to uczeń będzie ją  stosował 
jako podstawowe kryterium opisu pojęcia. Jak to miało miejsce w opisywanej
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przeze mnie sytuacji, warunki definicyjne mogą być przez ucznia akceptowane, 
ale nie musi to znaczyć, że definicja jest wykorzystywana w dedukcyjnym my
śleniu. Przy szerszym, globalnym rozumieniu pojęcia, aby podaną definicję 
zastosować, należy zdobyć się na transfer wiedzy, umieć zbudować pomost po
między tą  definicją a intuicją zachowania kształtu. Kuba pokazał, że do takiego 
transferu jest zdolny (przykład określania podobieństwa map), ale nie w każ
dej sytuacji. Zgadzam się, że jest to jakaś forma niedojrzałości w stosowaniu 
definicji, ale trudno za to winić ucznia. Nie wiadomo, kiedy Kuba „dojrzeje” 
do stosowania definicji w taki sposób, jak to rozumie matematyk. W przy
padku Kuby jego własne mechanizmy poznawcze, dzięki którym wartościował 
informacje, nie motywowały go do analitycznego organizowania myślenia.

Formalny obraz matematyki powstaje bardzo powoli (Legutko, Turnau, 
1989). Trzeba bardzo dobrego przygotowania matematycznego, dużo doświad
czeń w uprawianiu matematyki, aby rozumieć rolę definicji, znaczenie twier
dzenia, czy sens dowodu. W konstruktywizmie poznawczym, czy w teorii sytu
acji dydaktycznych podkreśla się, że gdy uczeń spotyka się z nowym pojęciem, 
to rozumie je najpierw bardzo wąsko. Zadania wprowadzające, czy przykłady, 
są jedynie izolowanymi modelami pojęcia i każde z nich jest obciążone swymi 
specyficznymi cechami. Dopiero po jakimś czasie możliwe jest wytworzenie 
pojęcia ogólnego, oderwanie się od konkretnego modelu czy konkretnej pro
cedury. Jednak nauczanie matematyki w szkole wciąż jeszcze trudno akcep
tuje „matematykę niepełną” , czy też „matematykę formalnie niezbyt czystą” . 
Wprowadzenie definicji danego pojęcia na ogół równoznaczne jest z formalnym 
jej stosowaniem.

Przykład Kuby nie jest przykładem ucznia nie radzącego sobie z mate
matyką szkolną. Wprost przeciwnie — chłopiec bez trudu uczył się materiału 
opracowywanego na lekcji, bez kłopotów zaliczał sprawdziany. Również wy
niki moich badań pokazały, że potrafi on myśleć twórczo, rozwiązywać nowe 
problemy z wykorzystaniem różnorodnej wiedzy, w tym matematycznej. Nie 
był więc uczniem, przy którym można było podejrzewać, że uprawianie mate
matyki wpływa na niego blokująco. A jednak w ostatnim etapie badań Kuba 
zachowywał się zupełnie inaczej, niż we wszystkich wcześniejszych. Kiedy roz
poznał, że problematyka badań jest związana ze szkolną wiedzą, znikła zupeł
nie fantazja i kreatywność. To tak, jakby uznał, że takie myślenie, na jakie 
pozwalał sobie w pierwszych etapach badań, w tym etapie jest niedopusz
czalne. Cały czas się tylko martwił, że nie pamięta, jak na lekcjach rozwiązy
wał podobne zadania. W sytuacji typowo szkolnej — np. przy sprawdzaniu, 
czy prostokąty są podobne — mimo ewidentnego braku podobieństwa zapre
zentowanych modeli, nawet nie zamierzał po prostu na nie popatrzeć, chciał 
się posłużyć regułą. Z drugiej strony tam, gdzie pozwolił sobie na myślenie
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intuicyjne, nie następowało powiązanie intuicji z wiedzą szkolną.
Przebieg myślenia jest istotnie zależny od różnic indywidualnych w pre

ferencjach poznawczych. Przyjmuje się, że wstępne fazy myślenia, tj. geneza 
problemu i analiza przestrzeni problemowej (najbardziej zależne od preferencji 
poznawczych) wpływają na procesy poznawcze faz późniejszych. Umysł jest 
jednością, ale co więcej typ umysłu ma związek z typem osobowości, który to 
typ stanowi całość. Może być on organizowany w różny sposób, ale w obrębie 
ściśle określonego zespołu cech. Znaczy to, że aby doprowadzić do konstruowa
nia własnej matematyki przez uczniów, musimy uwzględniać fakt, że nawet na 
poziomie myślenia logiczno-formalnego uczniowie organizują swoje myślenie 
zgodnie z wrodzonymi cechami umysłu. Wydaje się, że narzucenie Kubie de
dukcyjnego porządku wiedzy, konieczność odwoływania się do definicji i wie
dzy formalnej, spowodowało zablokowanie własnej inicjatywy i doprowadziło 
do jedynie odtwórczego uprawiania matematyki.

Wyniki obserwacji pracy Kuby wskazują na konieczność prowadzenia sze
rokich badań, ukierunkowanych na odkrywanie specyficznych dziecięcych rozu
mowań związanych z pojęciami matematycznymi. Warto te wyniki analizować 
z punktu widzenia psychologicznych teorii typów umysłu. Być może należy 
zacząć zastanawiać się nad możliwościami dotarcia z matematyką do uczniów, 
którzy nie mają analityczno-obiektywnego typu myślenia. Takich uczniów z 
pewnością jest sporo w szkolnych klasach. Od dawna wiadomo bowiem, że 
różnice indywidualne w wyborze reguł i strategii myślenia bardzo różnicują 
uczniów, a konieczność podporządkowania się cudzej strategii bardzo blokuje 
myślenie (Bruner, 1978). Nie wszyscy muszą byś matematykami, ale głębsza 
wiedza o ich myśleniu pomoże w takim organizowaniu pracy na lekcji mate
matyki, który naprawdę wykorzystuje własną aktywność dziecka.
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On the development of the mathematical concept —
case study

S u m m a r y

The paper presents results of an almost three years lasting study of the building-up 
process of a mathematical concept. Kuba, a junior-secondary student, in the years 
1996-1999 was subjected to a series of tests and observations. The study aimed at 
tracing and analyzing the passage from an informal idea to a mathematically defi
ned concept. The informal intuitive idea was that concerning similar figures, and the 
mathematical definition determined relationships between sides and angles in similar 
polygons. It was proved very clearly, that the student’s intuitive idea and the ma
thematical definition were not assimilated and remained two almost isolated layers of 
thought.


