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Strategie stosowane przez uzdolnionych 
uczniów podczas obliczania pól figur 

na sieci kwadratowej

Do przeprowadzenia tych badań zainspirował mnie artykuł D. Jirotkovej 
(2001). Jirotkova przedstawiła w nim fragment badań prowadzonych wspól
nie z M. Hejny’m, dotyczących wykorzystywania papieru kratkowanego jako 
środka służącego odkrywaniu geometrycznych zależności przez dzieci. Sięgnę
łam również do ich wspólnej publikacji (1999). Według autorów, sieć kwadra
towa to wartościowe narzędzie pracy, które mogłoby być wykorzystywane na 
lekcjach matematyki. Zacytuję kilka powodów, które zdaniem tych autorów 
uzasadniają wykorzystanie tego środka dydaktycznego.

Papier kratkowany:

a) daje możliwość poznania szkolnej geometrii w sposób konstruktywisty- 
czny;

b) pozwala na odkrywanie (...) na podstawie eksperymentowania i za po
mocą manipulacji;

c) łączy dwie dziedziny matematyki szkolnej: geometrię i arytmetykę;
d) pozwala na formułowanie wielu zadań dotyczących pól powierzchni czy 

obwodów;
e) stwarza okazję do matematycznej twórczości ucznia, studenta i nauczy

ciela.

Argumenty te brzmiały bardzo przekonywająco. Sugerowały, że za pomocą 
tego środka można wspomagać wszelkie formy myślenia matematycznego, roz
bijać wyobraźnię geometryczną, a także aktywności geometryczne (takie jak:



badanie, konstruowanie, kreowanie - opisane przez M. Hejny’ego (1997) po
przez działania, które uczeń ujawnia w kontakcie z geometrycznym obiek
tem lub sytuacją). M. Klakla (1982), zajmując się zagadnieniem rozpozna
wania uzdolnień matematycznych wśród uczniów, sugeruje, że nauczanie po
winno rozwijać i podtrzymywać matematyczne zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów. W  szczególności powinno się zwracać uwagę na zabiegi dydaktyczne 
specjalnie dobrane do pracy z uczniami zdolnymi. M. Klakla (2002) stwierdza: 
„W procesie nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum ważną 
rolę odgrywa kształtowanie i rozwijanie nawyków i umiejętności do działalności 
twórczej, co podkreśla wielu wybitnych matematyków i dydaktyków. Realiza
cja tych postulatów odbywa się przede wszystkim na drodze ujawniania roli 
różnorodnych zadań w procesie rozwijania matematycznego myślenia i włącza
nia tych zadań do różnych działów szkolnej matematyki objętych programem 
nauczania na rozważanym poziomie.”

A. Z. Krygowska (1986) także zwraca uwagę na potrzebę poszukiwania 
środków, które prowokowałyby u uczniów pewne elementy aktywności mate
matycznej oraz rozwijałyby je na różnych poziomach nauczania.

M. Klakla (2002) wyróżnia następujące podstawowe rodzaje twórczej ak
tywności matematycznej, podając charakterystyczne przykłady i opisując 
szczegółowo procedury występujące w trakcie podejmowania przez uczniów 
tych aktywności na poszczególnych poziomach nauczania:

1. stawianie hipotez i ich weryfikacja,

2. transfer metody (przeniesienie metody rozumowania czy rozwiązania 
problemu na zagadnienie podobne, analogiczne, ogólniejsze, otrzymane 
przez podniesienie wymiaru, szczególny czy też graniczny przypadek),

3. twórcze odbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji mate
matycznej ,

4. dyscyplina i krytyczność myślenia,

5. generowanie problemów w procesie transferu metody,

6 . przedłużanie problemów,

7. stawianie problemów w sytuacjach otwartych.

W  moich badaniach chcę sprawdzić, czy sieć kwadratowa może służyć nie 
tylko jako pomoc dla przeciętnego ucznia w lepszym zrozumieniu idei mierze
nia pola oraz wyćwiczeniu stosowania wzorów na obliczanie pola, ale również 
czy może zachęcać uczniów do pewnej twórczej aktywności matematycznej. 
Badania te przeprowadziłam w grupie uczniów zdolnych (według opinii ich
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nauczyciela matematyki), którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matema
tyki (kółko matematyczne). Wybrałam uczniów zdolnych, ponieważ sądzę, że 
łatwiej jest zauważyć u nich pewne cechy twórczej aktywności matematycznej.

Uczniowie rzadko spotykają się z zadaniami na sieci kwadratowej, tego typu 
zadania pojawiają się najczęściej na lekcjach matematyki przy wprowadzaniu 
pojęcia pola. Obliczanie pól figur danych na sieci kwadratowej nie wykracza 
poza materiał szkolny, a jednocześnie sytuacja ta nie należy do standardowych 
— takich, z którymi uczniowie spotykają się często.

Czy sieć kwadratowa może być wykorzystywana jako materiał, który sprzy
ja twórczej aktywności matematycznej? Jeżeli tak, to które rodzaje tej aktyw
ności rozwija?

Strategie ŝtosowane przez uzdolnionych uczniów

Opis badań

Prezentowane badania przeprowadzone zostały w marcu 2003 roku. Brało 
w nich udział 14 uczniów klas VI szkoły podstawowej (wiek 12-13 lat), uzna
nych za zdolnych przez swych nauczycieli matematyki, uczestniczących w do
datkowych zajęciach z matematyki. Narzędzie badawcze stanowiło jedno zada
nie dotyczące figur geometrycznych umieszczonych na papierze kratkowanym 
(z punktami sieci).

Uczniowie pracowali w grupach dwuosobowych. Każda grupa otrzymała 
formularz z zadaniem oraz sieć kwadratową z narysowanymi wielokątami. 
Przed rozpoczęciem pracy uczniowie biorący udział w eksperymencie zostali 
poinformowani, że:

— ich prace nie będą oceniane;

— poszczególne grupy nie mogą się porozumiewać między sobą;

— praca będzie trwać ok. 30 minut.

Metodą badania jest atomiczna analiza pracy pisemnej każdej pary uczniów.

Formularz badawczy

Zadanie

Oblicz pola narysowanych figur A, B, ..., S, T (rys. 1):
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Rysunek 1.



Sposoby rozwiązań prezentowane przez poszczególne 
pary uczniowskie

Nie będę analizować dokładnie rozwiązań dotyczących poszczególnych fi
gur A — T, spróbuję natomiast określić styl pracy w każdym zespole uczniow
skim. Moje badania mają wstępny charakter. Przedstawione analizy opierają 
się jedynie na materiałach pisemnych, uzyskanych jako odpowiedzi uczniów 
na postawione zadanie. Spostrzeżenia i wnioski mają, w zamierzeniu, jedy
nie hipotetyczny charakter, stanowiąc podstawę do dalszych, szczegółowych 
badań.

Para 1 (rys. 2)

Sądzę, że na początku uczniowie wybrali te figury, które wydały im się naj
łatwiejsze, co zaznaczyli kropkami w protokole odpowiedzi (np. opuścili przy
kład E). Nie obliczali wszystkich pól po kolei, ale świadomie wybierali te, które 
sprawią im najmniej trudności. Pola figur A i B zostały przypuszczalnie obli
czone za pomocą wzoru na pole trójkąta prostokątnego. W ten sposób zostało 
również obliczone pole trójkąta G. Do obliczenia pola kwadratu H i prosto
kąta M uczniowie też posłużyli się długościami poszczególnych boków. Praca 
uczniów nad następnymi figurami odbiega od schematu — do obliczenia ich 
pól nie można zastosować gotowego wzoru. Kolejne figury zostały pokratko- 
wane, niezależnie od tego, czy uczniowie potem z tego korzystają. Metoda 
obliczania zmieniła się - uczniowie zliczali kwadraty jednostkowe zawarte we 
wnętrzu figury oraz stosowali metodę „przekładankową” (dopełnianie figury 
do kwadratu poprzez rozcinanie). Świadczy o tym połączenie strzałkami od
powiednich fragmentów figur lub oznaczenie ich tą samą liczbą.

Wydaje się, że praca przy figurach E, I, T stanowiła kolejne etapy ich 
strategii rozwiązywania tego zadania:

• Przy figurze E nastąpiło przejście od wizualnie rozpoznawanego dopeł
niania pełnych jednostek (metoda „przekładankowa” ) do wykorzystania 
nowego obiektu: trójkąta przystającego do figury A jako równoprawnej 
jednostki.

• I — rozpoznanie trójkąta rozwartokątnego jako przystającego do F; 
w związku z tym mającego takie same pole.

• T —  znalezienie zastosowania wzoru na pole trójkąta do wszelkich trój
kątów rozwartokątnych.

Przy figurze I nastąpiła dyskusja pomiędzy uczniami - na papierze widoczne są 
dwa kolory długopisów — wyodrębnione zostały trójkąty przystające do figur
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A i F. Uczniowie prawdopodobnie wykorzystywali informacje, które wcześniej 
zdobyli —  trójkąty A i F traktowali jako świadomą daną, rozpoznając te figury 
w różnych położeniach (wiedzą ile wynoszą ich pola, wiedzą, dlaczego tyle wy
noszą). Przy kolejnych figurach te fakty zdają się być wykorzystywane niemal 
automatycznie: trójkąty prostokątne funkcjonują jako jednostka (odniesienie 
do figury A, określenie liczby tych trójkątów, na przykład w T —  pola 1 i 7; 
w P  —  1 i 4; w S —  1; w N —  3 i 5, (rys. 2)), trójkąty rozwartokątne jako 
odniesienie do F.

Trudności pojawiły się przy figurze T: wielokąt został pokratkowany, na
stępnie uczniowie zaczęli zliczać: trójkąt przystający do A —  1; kwadraty 
jednostkowe 2, 3, 4, 5, 6. Ponieważ nie było więcej kwadratów jednostkowych, 
wrócili do górnej części figury, napotykając trójkąt rozwartokątny (skreślone 
7). Tutaj prawdopodobnie nastąpiła refleksja — jest to niepewna droga —  więc 
przeszli do tego, co wiedzą na pewno —  zliczali dalej trójkąty: trójkąt przy
stający do A —  7 oraz 8, 9 metodą łączenia do pełnej jednostki. Przystępując 
do określania pola pozostałych fragmentów (trójkątów rozwartokątnych) nie 
posługiwali się już obrazem (wizualną reprezentacją) jednostki. Liczba określa
jąca pole była prawdopodobnie obliczona z wzoru. Trzy kolejne trójkąty miały 
podstawę 1 i wysokość 1, czyli ich pole wynosiło 0,5 (co uczniowie zapisali na 
poszczególnych fragmentach figury).

W  tym fragmencie postępowania uczniowie oderwali się od wizualnej re
prezentacji jednostki, liczba określająca pole została określona na podstawie 
wzoru na pole trójkąta. Następuje przeskok na myślenie trójkątami —  odnie
sienie do F (uczniowie wiedzieli, że Pp =  0,5; prawdopodobnie skojarzyli fakt, 
że można to obliczyć ze wzoru, i zaczęli stosować wzór do pozostałych trój
kątów rozwartokątnych). Należało jeszcze dodać pola 3 pozostałych elemen
tów (dwóch trójkątów oraz trapezu); każde z nich prawdopodobnie zostało 
ocenione wizualnie jako 0,5. Doliczając te połówki do otrzymanej wcześniej 
wartości 9 uczniowie określili pole całej figury.

Para 2

Analizując tak jak poprzednio arkusz odpowiedzi, możemy sadzić, że pola 
figur A, B, F i G zostały obliczone za pomocą wzoru na pole trójkąta. Ucznio
wie wyraźnie zaznaczyli wysokości tych trójkątów oraz podpisali długości bo
ków. Pole figury K uczniowie obliczyli prawdopodobnie ze wzoru na pole rów- 
noległoboku, pisząc odpowiednie wartości liczbowe przy podstawie i wysokości. 
Pozostałe figury zostały pokratkowane, mimo że nie zawsze uczniowie wyko
rzystywali te podziały we własnych obliczeniach (np. pole M obliczyli ze wzoru 
na pole prostokąta). Uczniowie korzystali z informacji o polu trójkąta A i trój-

226 Bożena Maj



227Strategie stosowane przez uzdolnionych uczniów

Rysunek 2.
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kąty prząystające do A funkcjonowały jako figura o polu 1 (np. w figurze E). 
Po pokratkowaniu nastąpiło zliczanie kwadratów jednostkowych oraz łącze
nie całościowe w jednostki. Uczniowie niezbyt precyzyjnie dokonali cięć figur, 
łączyli je w taki sposób, aby „mniej więcej” pasowało — zaokrąglali pola nie
których fragmentów figur. Szczególnie widoczne jest to w przykładach P, R, S 
(rys. 3) oraz T.

Rysunek 3.
W  figurze T (rys. 4) uczniowie zliczali kwadraty jednostkowe 1, 2, 4, 5, 6 

oraz; trójkąty przystające do A; 3 to trójkąt o polu 1; 9 to dwa trójkąty do
łączone do całości. Uczniowie stwierdzili, że środkowy trójkąt rozwartokątny 
najbardziej pasuje do trójkąta prostokątnego oznaczonego 10, 11, 12. Trój
kąt 14 jest jakby „wyższy” , natomiast 13 nieco „grubszy” od środkowego, 
sądzę więc, że przyjęli, iż ich pola wynoszą 1. Uczniowie obliczyli pole trójkąta 
F (mimo że pole tego trójkąta było dane), ale gdy trójkąt rozwartokątny był 
położony niestandardowo, już nie potrafili zastosować wzoru na pole lub nie 
wiedzieli, że można go zastosować.

Rysunek 4.
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Para 3

Pola figur A i B zostały obliczone za pomocą wzoru na pole trójkąta (ob
liczenia zostały wykonane na osobnej kartce). Nie widać żadnych śladów ryso
wania na innych znanych figurach geometrycznych (kwadrat H, prostokąt M, 
trójkąty G i F oraz równoległobok K), co może sugerować, że dla tych figur też 
stosowali wzory. Pozostałe figury zostały pokratkowane i została zastosowana 
metoda „przekładankowa” . Sposób kratkowania figur nasuwa przypuszczenie, 
że uczniowie musieli mieć wizualną reprezentację kwadracika jednostkowego 
(np. w figurze C —  rys. 5). Trójkąt A nie był tu wykorzystywany jako wiel
kość dana, którą uczniowie uzyskali na początku zadania. W figurze E (rys. 6) 
trójkąt przystający do A został potraktowany jako połowa prostokąta o polu
2. W  przypadku J została zastosowana metoda „przekładankowa” , mimo, że 
mógł być wykorzystany związek z trójkątem A. W figurach I, L, T trójkąty 
rozwartokątne zostały pokratkowane, ale trudno domyślić się, w jaki sposób 
uczniowie obliczyli ich pola. Każdy wynik (liczba oznaczająca pole), uczniowie 
zapisali „podnosząc do kwadratu” , prawdopodobnie ten zapis miał oznaczać 
jednostki kwadratowe.

Pola figur A i B zostały przypuszczalnie obliczone za pomocą wzoru na 
pole trójkąta. W  kolejnych przykładach uczniowie świadomie dokonywali ta
kich cięć wielokątów, aby uzyskać figury znane sobie (wobec których można za
stosować wzór) — podział na trójkąty, kwadraty, prostokąty i trapezy. Figury 
nie zostały pokratkowane. Cięcia sprawiają wrażenie, jakby uczniowie z góry 
wiedzieli, jak poszczególne fragmenty całej figury chcą połączyć. Uczniowie 
nie potrzebowali dzielić figur na kwadraty jednostkowe; wydaje się, że oblicze
nia i łączenie odbywają się w myślach uczniów. Możliwe, że wykorzystywali 
wcześniejsze obliczenia —  w figurach wyodrębnili te fragmenty, których pola 
już obliczyli (np. w figurze C wyodrębniony trójkąt B, w figurze L ten sam

*

Rysunek 5. Rysunek 6.

Para 4
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fragment co w figurze J —  rys. 7). Ta para uczniów wyraźnie stosuje inną 
strategię pracy niż analizowane do tej pory. Uczniowie myślą figurami geome
trycznymi. Podstawa ich działania to wyróżnienie fragmentu figury o znanym 
kształcie i stosowanie odpowiedniego wzoru na jej pole. Widoczne jest to np. 
w figurze N (rys. 8) —  uczniowie wyodrębnili tu prostokąt o wymiarach 1 na 
2, kwadrat o boku 1, trójkąt o podstawie 2 i wysokości 1. Pozostały trapez 
i trójkąt mogły być podzielone na dwa trójkąty. Uczniowie jednak potrafią 
zastosować już wzory na pola figur, więc nie kratkują dalej.

Dwa kolory długopisów świadczą o współpracy pomiędzy uczniami w licze
niu poszczególnych pól, a także o dyskusji pomiędzy nimi (zwłaszcza w przy
kładzie I). Pola figur A i B zostały przypuszczalnie obliczone za pomocą wzoru 
na pole trójkąta. Kolejne figury zostały pokratkowane (oprócz kwadratu H, 
prostokąta M, trójkątów G i F). Uczniowie obliczyli na dwa sposoby pole tra
pezu S —  ze wzoru, a także przez podział na kwadraty jednostkowe. W  przy
kładzie I (rys. 9) nastąpiła dyskusja, którą wywołało pojawienie się trójkąta 
rozwartokątnego. Świadczą o tym dwa kolory długopisów, a także liczne po
grubienia. Uczniowie dokonali nieprecyzyjnego cięcia i połączenia, poprawny 
wynik wydaje się być przypadkowy. Figura N (rys. 10) została potraktowana 
jako luźna analogia do równoległoboku K. Figurę K uczniowie podzielili na 
3 równoległoboki o polu 1; prawdopodobnie wywnioskowali, że równoległo- 
boki to „kopnięte kwadraty” , sprowadzili więc równoległoboki do kwadratów. 
Tę samą strategię zastosowali do figury N —  „wyprostowali” sobie jej część 
i potraktowali ją jako kwadrat o boku 2. Trójkąty A i F funkcjonują jako dane, 
z tym, że F jest jakby przedstawicielem wszystkich trójkątów „pochyłych” .

Rysunek 7. Rysunek 8.

Para 5
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Rysunek 9.

Para 6

Uczniowie tej grupy stosowali wzory do obliczenia pól figur, które znają, 
tj. trójkątów A, B, F, G, P, kwadratu H, prostokąta M oraz trapezów R i S 
(obliczenia umieścili przy każdej z tych figur). Pole R zostało obliczone także 
przez podział na kwadraty jednostkowe i łączenie całościowe w jednostki. Pole 
trójkąta F (rys. 11) najpierw uczniowie obliczyli za pomocą metody „prze- 
kładankowej” , z tym, że łączenie było nieprecyzyjne — stąd wynik |. Potem 
dopiero uczniowie zauważyli, że pole tej figury jest dane i wynosi zastoso
wali więc wzór na pole trójkąta i wynik poprawili na Jednak jeżeli trójkąty 
rozwartokątne (w figurach I — rys. 12, L, T) były położone niestandardowo 
w stosunku do zazwyczaj spotykanych w szkole, uczniowie źle stosowali wzór 
na pole. Pomimo że podstawa trójkątów była położona pionowo, to wyso
kość była odczytywana pionowo zamiast poziomo. Prawdopodobnie wzór na 
pole trójkąta i pojęcie wysokości nie zostały operatywnie przyswojone przez 
uczniów. Pole trójkąta A traktowane było jako dane.

Rysunek 11. Rysunek 12.

Para 7

Uczniowie stosowali wzory do obliczenia pól figur, które znają, tj. trójkątów 
A, B, F, G, P, kwadratu H, prostokąta M oraz trapezów R i S (obliczenia na 
osobnej kartce). Pozostałe figury zostały pokratkowane. Uczniowie liczyli kwa



draty jednostkowe, pozostałe fragmenty figur łączyli całościowo w jednostki. 
Trudno określić, w jaki sposób zostały obliczone pola trójkątów w figurach 
I (rys. 13), L, T.
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Wyniki badań

Analiza materiału badawczego przeprowadzona została w kierunku ana
lizy sposobów rozwiązania zadania, wyłonienia pewnych charakterystycznych 
strategii oraz określenia, czy i które z rodzajów twórczej aktywności matema
tycznej zostały pobudzone podczas rozwiązywania tego zadania.

Trzy spośród siedmiu badanych par uczniów rozwiązały zadanie całkowicie 
poprawnie. U pozostałych grup pojawiło się od 1 do 3 błędów.

Wszystkie pary uczniów rozpoczęły od obliczenia pól trójkątów A i B za 
pomocą wzoru na pole trójkąta. Ujawnił się tu pewien schemat postępowa
nia. Jeśli w poleceniu jest: „oblicz pole” , to uczniowie niemal automatycznie 
stosują odpowiedni wzór. Można zatem wyróżnić tu strategię próby  stoso
wania znanego schem atu (Żeromska, 1998). Strategię tę opisują A. Żerom
ska (1998) i M. Legutko (1987), nazywając automatycznym posługiwaniem się 
pewnym schematem.

Przechodząc do figury C uczniowie nie mogą już zastosować żadnego go
towego wzoru. Zmieniają więc metodę postępowania. Stosują strategię po
szukiwania innego schem atu. Strategia ta jest bardzo mocno związana ze 
sposobem prezentacji zadania —  na sieci. Uczniowie dzielą figurę na kwadraty 
jednostkowe. Większość z nich kratkuje pozostałe figury, bez względu na to, czy 
jest to konieczne i potrzebne. M. Hejny (1992) takie działanie ucznia, który 
wykonuje pierwszą czynność, jaka mu się narzuca w danej chwili, mimo że 
może być nieefektywna, nazywa strategią pierw szego sygnału. Uczniowie, 
przystępując do obliczenia pól kolejnych figur, najpierw kratkują figurę, a do



piero potem tak naprawdę ją dzielą na znane sobie figury, do których można 
zastosować wzór na pole lub na figury, których pole jest już im znane z wcze
śniejszych obliczeń. Przykładem jest tu trójkąt przystający do A; pomimo, że 
jego pole uczniowie liczą jako całość, to i tak dzielą go odcinkiem.

Zatem uczniowie przystępując do zadania w pierwszej chwili posługują się 
znanym sobie schematem, bądź — jeśli on okaże się nieskuteczny — wykazują 
tendencję do szybkiego zrobienia czegoś, co przybliży ich do rozwiązania. Tylko 
jedna para uczniów (4) nie stosuje strategii pierwszego sygnału. Ich praca jest 
bardziej przemyślana — najpierw plan, potem wykonanie.

Strategia poszukiwania innego schematu ujawnia się również w przykładzie
1 — tutaj w większości grup następuje krótka dyskusja, jak postępować dalej. 
Okazało się, że podział na kwadraty jednostkowe oraz dopełnianie do jednostek 
przez cięcie i łączenie nie zawsze się sprawdza, zatem konieczne jest znalezienie 
kolejnej metody. Pozostały fragment figury trzeba tak przeciąć, aby powstały
2 trójkąty. Do obliczenia ich pola uczniowie muszą zastosować odpowiedni 
wzór. Konieczne jest „oderwanie się” od wizualnej reprezentacji jednostki — 
kwadratu jednostkowego i „przeskok” myślenia na figurę geometryczną. W tym 
momencie wynik od tego zależy, czy poprawnie zostaną obliczone pola figur 
I, L, T  —  właśnie przy nich pojawiło się najwięcej trudności.

Niektórzy uczniowie stosują strategię selekcji zadań od najłatwiejszych 
do najtrudniejszych. Figury były ułożone w kolejności przypadkowej. Ta stra
tegia pozwala na szybkie „przebrnięcie” przez łatwe przykłady, a w trudniej
szych posługiwanie się już zdobytą wiedzą. Selekcja ta wydaje się być moty
wowana dążeniem do zdobycia doświadczenia. Wykorzystanie informacji wcze
śniej zdobytych można zauważyć we wszystkich grupach uczniów (funkcjono
wanie trójkąta A jako świadoma dana). Najszersze obserwuje się u 4 pary 
uczniów. Strategię tę można nazwać strategią wykorzystania zadań p o 
dobnych. Wynik wcześniejszego zadania uczniowie traktują jako daną, którą 
można wykorzystać w następnym przykładzie. W kolejnych przykładach ucz
niowie elastycznie przechodzą z metody na metodę — tę, która im się wydaje 
korzystniejsza w danym momencie.

Uczniowie, stosując strategię wykorzystania zadań podobnych, przenoszą 
metodę rozumowania na zagadnienie podobne, analogiczne, a to jest jedna 
z Procedur charakteryzująca drugi z wymienionych wcześniej rodzajów twór
czej aktywności matematycznej — transfer m etody (M. Klakla, (2003)).

U badanych uczniów można również zaobserwować twórcze odbieranie, 
przetwarzanie i w ykorzystywanie informacji m atematycznej (M. Kla
kla, (2003)). Pole figury F było dane. Niektóre pary uczniów wykorzystały tą 
informację —  jako daną, a także jako wskazówkę, jak obliczać pola trójkątów 
rozwartokątnych. Następnie figura ta stała się przedstawicielem wszystkich
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trójkątów rozwartokątnych. Ta informacja pozwoliła im na obliczenie pól bar
dziej skomplikowanych figur (np. figury T).

Kolejnym rodzajem twórczej aktywności matematycznej, który się ujawnił 
u uczniów, jest dyscyplina i krytyczność myślenia (M. Klakla, (2003)). 
Sama informacja o polu figury F nie wystarczyła uczniom. Niektóre pary 
uczniów sprawdzały, czy rzeczywiście tyle i dlaczego tyle wynosi pole tej fi
gury. Uczniowie z pary 6 najpierw obliczyli pole trójkąta F za pomocą metody 
„przekładankowej” , dopiero potem zauważyli, że pole to jest dane. Nie popra
wili swojego wyniku od razu, tylko sami musieli sprawdzić, czy faktycznie tak 
jest i odkryć sposób obliczania, w którym otrzymują poprawny wynik.

Można więc było zaobserwować trzy spośród siedmiu wymienionych rodza
jów twórczej aktywności matematycznej. W  zadaniu typu ’’ oblicz pole figury” 
—  zadaniu, które często pojawia się w praktyce szkolnej — fakt, że figury 
zostały narysowane na sieci kwadratowej, sprawia, że u uczniów zostały pobu
dzone niektóre rodzaje twórczej aktywności matematycznej. Sieć kwadratowa 
okazała się być doskonałym narzędziem pracy, które prowokuje i rozwija pewne 
typy tej aktywności.
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Uwagi podsumowujące

Uczniowie próbują stosować znane schematy rozwiązań. Lecz gdy to się 
nie udaje, nie pozostają bezradni —  szukają nowego schematu postępowania. 
Uczniowie zdolni wykazali się elastycznością w stosowaniu sposobów atako
wania zadania. Są otwarci na nowe sposoby rozwiązań, szukają nowych dróg 
postępowania. Operatywnie posługują się posiadaną wiedzą, a nowo zdobyte 
umiejętności potrafią efektywnie wykorzystać w dalszym toku rozwiązywania. 
Są krytyczni wobec własnego postępowania.

Figura geometryczna i jej pole wyrażone za pomocą liczby odzwierciedla 
pewien związek geometrii z arytmetyką. Pole jest reprezentacją liczbową po
jęcia geometrycznego. Pomost między geometrią a arytmetyką nie powstaje 
automatycznie nawet u uczniów zdolnych. Sieć kwadratowa okazała się być 
bardzo mocnym „wiązadłem” , narzucającym myślenie kwadratami jednostko
wymi. To, że figury były narysowane na sieci kwadratowej, z góry narzucało 
pewną strategię działania — patrzenie na figury geometryczne poprzez kwa
draty jednostkowe.

Żadna z grup nie zastosowała metody odejmowania pól (obliczenie pola 
j znanego wielokąta, który zawiera w sobie figurę, a następnie odjęcie pól wszyst

kich elementów, które wykraczają poza tę figurę). A zatem nie pojawiła się 
metoda, która nam, nauczycielom z pewnym doświadczeniem matematycz-
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nym, wydaje się oczywista. Może to również być spowodowane faktem, że 
figury były wpisane w sieć. Uczniowie rzadko spotykają się w szkole z figu
rami na sieci kwadratowej, nie jest to dla nich normalna sytuacja. Widzialna 
reprezentacja jedności spowodowała to, że sposób myślenia uczniów został zdo
minowany przez kratkę. Tylko jedna para uczniów (4) potrafiła „oderwać się” 
od narzuconej strategii. Uczniowie ci nie „myślą jednostką” , która jest także 
reprezentacją liczbową pojęcia geometrycznego, ale „myślą figurami geome
trycznymi” . Abstrahują od środowiska, w którym te figury funkcjonują. Sieć 
kwadratowa służy im jedynie do wyliczenia długości boków.

Analizując rozwiązania uczniów, opierałam się jedynie na ich pracach pi
semnych, stąd wiele wniosków ma charakter przypuszczeń, chociaż mocno 
umotywowanych. Chciałabym w przyszłości skonfrontować moje tak uzyskane 
wnioski z wyjaśnieniami uczniów, udzielonymi już po przeprowadzeniu bada
nia. Taka konfrontacja pozwoliłaby z jednej strony na wzmocnienie (lub odrzu
cenie) wniosków uzyskanych drogą analizy prac pisemnych uczniów, a z drugiej 
strony byłaby pewną weryfikacją skuteczności metody badań, którą zastoso
wałam i przedstawiłam w niniejszym artykule.

Podczas analizowania prac uczniów nasunęły mi się pewne pytania szcze
gółowe: Czy sieć kwadratowa pomaga czy utrudnia uczniom obliczanie pól 
figur? Czy to dobrze, że sieć kwadratowa narzuca pewną strategię, czy źle? 
Dlaczego dobrze, dlaczego źle? Jak tworzyć w nauczaniu sensowny pomost 
pomiędzy geometrią a arytmetyką? Czy moi uczniowie w przyszłości świado
mie wykorzystają doświadczenie, które nabyli w trakcie rozwiązywania tego 
zadania?
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The strategies used by gifted students during calculating 
the areas of the figures given on the grid

S u m m a r y

In this paper the results of the analysis of written works of students from 6 
grade (12-13 years old) are presented. The research was done in the group of 
gifted students. They were working in pairs. One of the aims of the task was 
to calculate the polygons’ areas. The polygons were given on the grid.

The purpose of this research was to show that the grid is not only the 
tool which can be used to help the students to understand the concept of 
the figures’ area, but it is a great didactic material to stimulate the creative 
mathematical activity.

The analysis shows the ways of solutions of individual pairs of pupils, 
a variety of strategies used by students and the types of creative mathematical 
activities stimulated during solving the task.


