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Strategie rozwiązywania zadań związanych 
z trójwymiarowym układem współrzędnych1

W stęp

Wymieniając pewne specjalne zdolności ludzi, którzy wprawnie i twórczo 
rozwiązują matematyczne problemy, różne źródła wymieniają dobrą wyobraź
nię przestrzenną na jednym z pierwszych miejsc (np. Prank K. Lester, 1994, 
Musings about Problem-Solving Research, JfRoME, Grouws etc.). Z drugiej 
strony, w przyjętej dla szkół podstawowych i gimnazjów Podstawie Programo
wej (MEN 1999) rozw ijanie w yobraźni przestrzennej uczniów jest jednym 
z podstawowych celów edukacji matematycznej w tych szkołach. W Podstawie 
Programowej dla szkół podstawowych i gimnazjów zasadnicze cele edukacji 
matematycznej wymieniono w trzech punktach. Są to: przygotowanie uczniów

• do korzystania z matematyki jako języka do opisywania, wyjaśniania, 
interpretowania, porozumiewania się i przewidywania spraw pozamate- 
matycznych;

• do stopniowego opanowywania języka do opisu i rozwijania matematyki;
• rozw ijanie w yobraźn i przestrzennej.

Zwracanie uwagi w edukacji matematycznej na wyobraźnię przestrzenną 
zostało więc uznane w oficjalnym dokumencie za rzecz ważną. Rozwijanie wy
obraźni przestrzennej jest więc w naszym kraju poważnym zadaniem eduka-

1 Tekst jest zmodyfikowaną wersją autoreferatu rozprawy doktorskiej obronionej w dniu 
24 I 2002 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie. Promotorem pracy był prof. ndzw. Akademii Podlaskiej w Siedlcach dr hab. Wa
cław M. Zawadowski, a jej recenzentami — prof. ndzw. Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
dr hab. Bogdan J. Nowecki, prof. ndzw. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. Jan 
Konior i prof, dr hab. Lesław W. Szczerba z Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
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cyjnym. Wyobraźnia przestrzenna jest wartością niezależną w rozwoju intelek
tualnym człowieka, a jej związek z biegłością w rozwiązywaniu problemów jest 
dodatkowym argumentem na to, aby jej rozwijaniu poświęcić więcej uwagi.

Co to jest wyobraźnia przestrzenna? W jaki sposób wyobraźnię przestrzen
ną badać? Jaki wpływ ma wyobraźnia przestrzenna na rozumienie matematyki 
i uczenie się jej? Takie pytania często zadają sobie dydaktycy matematyki. 
W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PW N  nie ma hasła „wyobraźnia prze
strzenna” . Zdefiniowane jest tylko słowo „wyobraźnia” : jest to zdolność do 
tworzenia wyobrażeń, do przewidywania, uzupełniania i odtwarzania zdarzeń, 
przeżyć innych ludzi, sytuacji itp. Nie mamy dobrej definicji wyobraźni prze
strzennej, ale wiemy, że jest ważną składową częścią inteligencji ogólnej, waż
nym atrybutem inteligencji i jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów, 
które mają swoją reprezentację geometryczną.

Aby projektowanie dydaktyczne, w zakresie rozwijania wyobraźni prze
strzennej, było skuteczne, trzeba podjąć badania, które przede wszystkim okre
ślą stan faktyczny sprawności uczniów i nauczycieli, a więc całej społeczności 
szkolnej i ludzi na różnym poziomie matematycznego doświadczenia w zakresie 
rozwiązywania zadań i problemów, gdzie relacje przestrzenne są istotne. Ogra
niczyłem swoje badania do najprostszych sytuacji związanych z przestrzennym 
układem współrzędnych. Zadanie, które wybrałem, nie mogło być za trudne, 
ale też, aby można było prowadzić obserwacje, powinno było stawiać pewien 
opór. Po pewnych poszukiwaniach wybrałem, dość rutynowe z pozoru, za
danie z podręcznika do klasy szóstej z lat osiemdziesiątych. To ograniczenie 
pola obserwacji pozwoliło na zebranie dokładniejszych danych jakościowych. 
Wybrany temat miał jeszcze tę zaletę, że był w naszym systemie edukacji od 
szeregu lat poza programami nauczania matematyki. Wpływ edukacji szkolnej 
na wyobraźnię przestrzenną, w tym obszarze tematycznym, był niewielki.

Zadanie, którym się posługiwałem do obserwacji, było dwuetapowe i jest 
sformułowane poniżej na arkuszach roboczych oraz w postaci programu kom
puterowego.

x =
y =  3
2 =

rys. 1.
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„Popatrz na rysunek, na którym jest przedstawiony rzut równoległy trój
wymiarowego układu współrzędnych na płaszczyznę x y , a w nim pewien punkt. 
O punkcie wiesz, że jego rzut na płaszczyznę xy  wynosi (1,2), oraz to, że jego 
współrzędna x  =  3. Spróbuj znaleźć jego pozostałe dwie współrzędne y i z. 
Jeśli już uporasz się z pierwszym problemem, to spróbuj znaleźć dwie współ
rzędne punktu przedstawionego na rysunku obok.”

Starałem się, aby moja obserwacja uczestnicząca wpływała w możliwie nie
wielkim stopniu na przebieg procesu rozwiązywania zadania. Dlatego posługi
wałem się też arkuszem roboczym, na którym było dużo miejsca i badani 
mogli (i powinni) kreślić lub pisać już bez zadawania pytań obserwatorowi 
lub przy znacznym ograniczeniu takich pytań. W sumie przeanalizowałem 127 
takich przypadków.

To też nie dawało dostatecznie pełnego obrazu postępowania. Opracowa
łem również program komputerowy, który interaktywnie wciągał badanych 
trochę jak do zabawy. Obserwacja takiej interaktywnej zabawy dawała stosun
kowo dużo informacji, którą jednak trudno było dokładnie zanotować. W sumie 
przebadałem tymi trzema opisanymi metodami kilkaset przypadków. U więk
szości badanych następowało utknięcie już przy pierwszych krokach. Ponieważ 
prowadziłem badania, a nie lekcje o przestrzennym układzie współrzędnych, 
więc takie sytuacje uznawałem raczej za mało interesujące. Swoją uwagę kie
rowałem w stronę takich przypadków, gdzie występował pewien umiarkowany 
sukces lub porażka możliwa do przeanalizowania.

Wyróżniłem rozwiązania modelowe, gdzie domińowały pewne szczególne 
cechy, a wyróżnione przypadki opisywałem przez odniesienia do tych mode
lowych sposobów. Osobną sprawą jest ustalenie liczby przypadków, które ba
dałem. Otóż nie jest to łatwe. Znaczna część osób, po początkowym zaan
gażowaniu, nie miała ochoty kontynuować pracy. Nie zostawiało to żadnych, 
albo znikome ślady działania (np. pusty arkusz lub zupełnie nieczytelny skąpy 
zapis, a czasem ostentacyjne opuszczenie „placu boju” , trudne do zinterpre
towania). Takie przypadki niestety musiałem wyłączyć z dalszej analizy.

Postawienie problemu

Podstawowe pytanie, które sobie zadałem brzmiało: Jak osoby na różnych 
poziomach wykształcenia matematycznego radzą sobie z trójwymiarowym ukła
dem współrzędnych, jakich używają słów, pojęć i innych „narzędzi” przy roz
wiązywaniu postawionego problemu?

Wybrany do prób problem zobaczyłem w Podręczniku do klasy 6 szkoły 
podstawowej Przemysława Nowickiego i Wacława Zawadowskiego (wydanie 1, 
WSiP 1983) oraz Podręczniku do klasy 6 szkoły podstawowej Wacława Za
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wadowskiego (wydanie 1, WSiP 1986, wydanie 2 uzupełnione, WSiP 1988). 
Najpierw powstał program komputerowy, a także — z powodu ograniczonego 
dostępu do komputerów — arkusze robocze.

Pole obserwacji

Badaniami zostali objęci uczniowie szkół średnich, studenci matematyki 
oraz nauczyciele wszystkich szczebli. W sumie poddałem analizie 127 przy
padków.

Metodologia

Badania przeprowadzałem metodą studium przypadku. Kładłem nacisk 
na opisy jakościowe, a moim celem było zgromadzenie możliwie pełnej listy 
strategii przy rozwiązywaniu wybranego zadania.

W czasie badań koncentrowałem się zatem na analizie poszczególnych przy
padków, zwracając szczególną uwagę na jakościową charakterystykę procesu 
rozwiązywania, zgodnie z zasadami fenomenologii dydaktycznej struktur ma
tematycznych Freudenthala. Starałem się również (w tych pracach, w których 
było to możliwe) analizować błędy i ich możliwe przyczyny.

Rozwiązania modelowe

Tu zajmę się jedynie analizą prac zarejestrowanych na arkuszach robo
czych. Przy rozwiązywaniu zadania, związanego z trójwymiarowym układem 
współrzędnych, zaobserwowałem trzy istotnie różne podejścia do problemu, 
które określiłbym jako modelowe rozwiązania:

1. przez wizję (przedłużaną i wspomaganą rozumowaniem — widzenie prze
strzenne),

2. rozumowanie przez analogię — sprowadzenie problemu przestrzennego 
do zadania w dwuwymiarowym układzie współrzędnych,

3. wykorzystanie algebry — użycie układów równań liniowych.

Do rozwiązania problemu były również używane różne pojęcia, które pro
wadziły do różnego podejścia do rysowania odpowiednich linii, tak jakby przy 
użyciu różnych narzędzi. Innym narzędziem do rysowania jest wektor, innym 
odcinek, innym prosta, a jeszcze innym rysowanie rzutu płaszczyzny. Wybór 
któregoś z tych narzędzi był wyraźnie widoczny na rysunkach znajdujących 
się na arkuszach roboczych. Te różne reprezentacje występowały we wszyst
kich podejściach w wyżej wymienionych strategiach. W niektórych pracach
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występowały dwie, a nawet trzy różne reprezentacje. Często obserwowałem 
„chodzenie po układzie współrzędnych” , to znaczy wykorzystywanie wekto
rów do rysowania różnych linii, „przechodzenie” z jednego punktu do innego.

Przedstawię dokładniej trzy drogi, które prowadziły do rozwiązania pro
blemu. A dokładniej mówiąc, wszystkie istotne elementy w rozwiązaniach mo
delowych.

1. Rozumowanie przez wizję (przedłużaną i wspomaganą rozu
mowaniem)

Najtrudniejsze do zaobserwowania jest widzenie przestrzenne, czyli gdy 
osoba rozwiązująca problem wyobraża sobie daną sytuację, tworzy obraz prze
strzenny w głowie, a dopiero później przedstawia to na płaszczyźnie. Głównym 
źródłem informacji, czy pojawia się widzenie przestrzenne, są słowa (tekst) 
osoby, która rozwiązywała zadanie, np:
„Staram się wyobrazić tę sytuację, aha, punkt znajduje się nad płaszczyzną 
;yz o trzy jednostki, to znaczy... y =  4, a z =  2” .

W sytuacji, gdy pojawiał się tylko rysunek wraz z wpisanym rozwiązaniem, 
kwalifikowałem go do tej grupy rozwiązań. Do tego typu rozwiązań zaliczam 
również takie, w których osoba rozwiązująca zadanie porusza się po płaszczyź
nie równoległej do płaszczyzny x y , xz  czy yz.

2. Rozumowanie przez analogię

Rozumowanie przez analogię, wspomagane wizją przestrzenną i wykorzy
staniem wiedzy teoretycznej związanej z dwuwymiarowym prostokątnym, jak 
i nieprostokątnym układem współrzędnych, występowała stosunkowo często 
w poprawnie rozwiązanych pracach. W takiej sytuacji, osoba rozwiązująca pro
blem starała się sprowadzić problem nieznany do problemu znanego, to znaczy 
sprowadzić sytuację przestrzenną do sytuacji płaskiej, m. in. przez przesunięcie 
punktu na płaszczyznę yz.

3. Rozumowanie algebraiczne

Osoby, które rozwiązują dany problem przy użyciu algebry, wykorzystują 
do tego układy równań oraz wiadomości z geometrii na temat dwuwymiaro
wego układu współrzędnych oraz rzutu równoległego trójwymiarowego układu 
współrzędnych xyz  na płaszczyznę xy. Mamy do czynienia z rzutem równole
głym na płaszczyznę x y , to znaczy, że rzut równoległy jest opisany równaniami:

x' =  x  +  az 
v‘ =  V +  bz. (*)
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Z rysunku odczytujemy:

(0, 0, 1) — > ( - 1, - 1)
x y z x' y'

Teraz wyznaczamy a i b podstawiając odpowiednie współrzędne do rów
nań (*). Mamy zatem rzut opisany równaniami:

Odczytujemy z układu x y , jakie są współrzędne x' i y' rzutu równoległego 
punktu w układzie x'y' i wraz z informacją, że x =  3, możemy wyznaczyć 
pozostałe współrzędne punktu, gdy wstawimy dane liczby do równania (**); 
otrzymujemy z =  2 \ y — A.

We wszystkich pracach, w których była użyta algebra, pojawiały się rów
nież rysunki linii w układzie współrzędnych takie, jak rysunki wykorzystywane 
w strategii 2. Oznacza to, że reprezentacja algebraiczna współgrała z reprezen
tacjami geometrycznymi. Również rozumowanie przez analogię czasami było 
wspomagane algebrą. W niektórych przypadkach osoby, które na początku 
„posługiwały się algebrą” , przy rozwiązywaniu następnych problemów „prze
chodziły na geometrię” .

Najczęściej występujące błędy

Poza opisanymi strategiami, wiele osób nie radziło sobie z problemem. Do
tyczy to zarówno uczniów, studentów matematyki, jak i nauczycieli matema
tyki, wliczając w to nauczycieli akademickich. Gdy w czasie spotkania z grupą 
27 osób z wykształceniem matematycznym poprosiłem o rozwiązanie zada
nia związanego z trójwymiarowym układem współrzędnych, tylko pięć osób 
oddało prace, a tylko trzy przedstawiły poprawne rozwiązanie. W pracacłi, 
w których nie pojawiło się rozwiązanie żadnego z zadań, występuje:

1. nieprawidłowa interpretacja współrzędnych na rysunku układu współ
rzędnych i rzutowania,

2. brak wizji przestrzennej,

3. niejednoznaczne rozwiązanie,

4. właściwy rysunek, poprawna analiza, a wniosek błędny.
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Podsumowanie

Obserwacje pokazują, że dopóki nie wytworzy się obraz pewnej sytuacji 
w głowie (w naszym przypadku trójwymiarowego układu współrzędnych), 
dane zadanie geometrycznie jest trudne do rozwiązania. Tu niestety nie dzia
łają klasyczne algorytmy rozwiązywania zadań. Najpierw musimy zobaczyć 
problem, aby później go rozwiązać. Gdy nie mamy w głowie tego, co widzimy 
na kartce papieru (czy na monitorze), zadanie jest prawie nie do rozwiązania. 
Wiele przykładów pokazuje proces tworzenia się takiego obrazu.

Równie interesujące było porównanie pracy dorosłych z klasyfikacją pozio
mów rozumienia geometrii van Hiele. Potwierdza się opinia, że przy rozwią
zywaniu nowego problemu dorośli „skaczą po poziomach” , podobnie jak robią 
to dzieci. Tu wyraźnie widać, że etapy van Hiele trudno było by ustawić hie
rarchicznie. Czasami mając już rozwiązanie algebraiczne, co przecież dowodzi 
o opanowaniu posługiwania się symboliką, występowały duże trudności przy 
rysowaniu linii, aby rozwiązanie pokazać i zobaczyć. Widzenie rozwiązania oka
zywało się na najniższym poziomie van Hiele, podczas gdy umiejętność jego 
otrzymania na drodze symbolicznej i abstrakcyjnej było na poziomie znacznie 
wyższym. A wydawałoby się, że widzenie jest równie istotne, jak samo roz
wiązanie, tj. w tym przypadku — wyznaczenie wartości dwóch niewiadomych. 
Uderzające jest też podobieństwo postaw u uczniów i dorosłych (nauczycieli), 
którzy byli w podobnej sytuacji: nie wiedzieli, jak interpretować współrzędne 
na rysunku trójwymiarowego układu współrzędnych. W obu przypadkach sto
sowana była pewna „błędna wiedza” i „chowanie głowy w piasek” , tj. unikanie 
sprawdzenia.

Dowody wskazujące na fałszywe wyobrażenia przy reprezentowaniu stosun
ków przestrzennych są liczne. Zadałem sobie pytanie, czy w przypadkach, które 
obserwowałem i poddałem analizie, występowały tego rodzaju fałszywe wy
obrażenia przy reprezentowaniu rysunkowym stosunków przestrzennych, które 
kiedyś występowały w historii matematyki. Nie stwierdziłem powiązań histo
rycznych. Błędy, związane z fałszywą wyobraźnią przestrzenną, występowały w 
historii. W rozprawie wspomniałem o takich błędach widocznych u Albrechta 
Durera. Były to jednak błędy innego rodzaju — nie te, które wykryłem w 
mojej próbie badanych osób. Wykryłem natomiast dwa fałszywe wyobrażenia, 
które powtarzały się tak często, że warto je wyodrębnić:
• prawie powszechne przekonanie, że punkt na płaszczyźnie rysunku jest 

obrazem tylko jednego punktu w przestrzeni,
• dość częste rysowanie prostych prostopadłych do osi, ale w płaszczyźnie 

rysunku, które miały reprezentować prostopadłe do osi z danego punktu 
i umożliwiać odczytanie wartości liczbowej współrzędnej.


