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Wstęp

Regularność to podstawowa idea matematyki. Posłużę się tutaj za A. Sier
pińską cytatem Dieudonne, że matematyka polega na „wzajemnym oddziały
waniu i porównywaniu regularności” (Sierpińska, 1998). Rytmy i regularności 
można znaleźć praktycznie w każdej dziedzinie matematyki: w analizie, aryt
metyce, algebrze, geometrii, statystyce. Na rytmie i regularności opierają się 
między innymi klasyfikacja ciągów i zasada indukcji matematycznej.

Odkrywanie, dostrzeganie regularności przez uczniów to problem ważny 
i obecny w światowych trendach nauczania matematyki. Został on również 
uwzględniony w Międzynarodowych Badaniach Wiedzy i Umiejętności Ucz
niów PISA. Treści matematyczne pojawiające się w zadaniach PISA zostały 
podzielone na cztery obszary, wśród których wyróżniono grupę zagadnień okre
ślaną jako „zmiana i związki” (zagadnienia te stanowiły ok. 26 % ogółu). Roz
wiązanie tych zadań polegało m.in. na dostrzeżeniu i wykorzystaniu pewnych 
regularności typu rekurencyjnego.

Ogólne wyniki polskich uczniów uzyskane w badaniach PISA 2003 nie były 
zbyt dobre. Mimo iż Polska poprawiła swoją pozycję sprzed trzech lat (wówczas 
było to trzecie miejsce od końca), to jednak osiągnięte przez uczniów wyniki nie 
są satysfakcjonujące. Znacznie lepsze wyniki od nas w obu badaniach (z roku 
2000 i 2003) uzyskali Niemcy. W  obszarze „zmiana i związki” w badaniach 
PISA 2003 polscy gimnazjaliści uzyskali średnio 484 punkty, gdy średnia ich 
uiemieckich kolegów to 507.

W  Niemczech zagadnienie rytmu i regularności zajmuje istotne miejsce w 
nauczaniu matematyki. Przykładem może tu być stworzony w Dortmundzie 
Program dla uczniów i nauczycieli “MATHE 2000” . Badania prowadzone w



ramach tego programu dowodzą, że z regularnościami potrafią sobie poradzić 
nawet dzieci 6-7 letnie. Jeżeli tylko uczy się je w „duchu rytmu i regularno
ści” , potrafią bez większych problemów dostrzegać i odkrywać regularności w 
prezentowanych im zadaniach.

Uczenie dostrzegania i wykorzystywania regularności to uczenie pewnej po
stawy względem matematyki —  gotowości do działania, aktywności. Regular
ności stymulują myślenie wybiegające poza przypadki szczególne —  myślenie o 
ogólnych prawidłowościach. Takie podejście jest realizowane nie tylko w Niem
czech, ale również w wielu innych krajach, m.in. we Włoszech, w Holandii, w 
Czechach, w Portugalii czy też w Anglii.

W  Polsce można również znaleźć wyniki badawcze, które dają podstawę do 
szerokiego zainteresowania się regularnościami w kształceniu matematycznym 
dzieci. Z badań H. Siwek wynika między innymi, że umiejętność dostrzega
nia prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycz- 
nych jest wykładnikiem prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka (H. Siwek, 
1985).

Rytmy są również bardzo ważną częścią programu E. Gruszczyk-Kolczyń- 
skiej, przeznaczonego do edukacji dzieci 6-7 letnich. Program ten w swoich 
założeniach jest programem wspierającym rozwój umysłowy dziecka, przy
gotowuje do nauki matematyki w szkole. Rytmy, czy zajęcia polegające na 
wyznaczaniu konsekwentnych serii traktowane są tam jako sposób rozwijania 
umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w róż
nych sytuacjach. Ćwiczenia rytmiczne mogą być związane z przekładaniem 
jednej prawidłowości na drugą, czyli z kodowaniem i dekodowaniem informa
cji -  jednej z podstawowych matematycznych umiejętności (za E. Swoboda, 
2006).

Niestety, tego typu myślenie o matematyce nie jest powszechne w naszej 
szkolnej rzeczywistości. Z rytmem i regularnością w polskiej praktyce naucza
nia matematyki spotykają się zazwyczaj dzieci w nauczaniu przedszkolnym i 
w młodszych klasach szkoły podstawowej. Najczęściej są to regularności geo
metryczne związane z rysowaniem szlaczków. Przed dzieckiem stawia się za
danie „dokończ szlaczek” . Nie oczekuje się przy tym od niego odkrycia zasady 
rządzącej danym wzorem, tylko w miarę staranne narysowanie tego szlaczka. 
Chodzi tu głównie o wyćwiczenie pewnych zdolności manualnych potrzebnych 
do nauki kształtnego i starannego pisma, a nie o kształtowanie myślenia ma
tematycznego. W  klasach IV- V  szkoły podstawowej uczniowie czasami spo
tykają się z zadaniami dotyczącymi regularności arytmetycznych (np. liczby 
trójkątne, magiczne kwadraty) lub geometrycznych (mozaiki). Zadania te za
zwyczaj traktowane są przez nauczycieli marginalnie —  nie doceniają oni war
tości takich zadań, nie wiedzą, czemu miałyby służyć.
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Jak wykazują badania (E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2001), A. Urbańska, 
2003) dostrzeganie przez dziecko reguły jest zwykle źródłem olbrzymiej sa
tysfakcji. Z drugiej strony można spotkać się z opinią, że w nauce matema
tyki „Za mało stwarza się sytuacji, w których uczeń w sposób spontaniczny 
mógłby doznawać radości z odkrycia i przeżywać fakt odkrycia czegoś nowego. 
Uczniowie są obojętni wobec zagadnień matematycznych, a człowiek obojętny 
nie może być twórczy.” (Z. Dyrszlag za Skurzyński, 1992). Widać więc, że i 
w tym obszarze związanym z uczeniem się istnieją wielkie, niewykorzystane 
możliwości.

Być może jedną z konsekwencji takiego właśnie uczenia matematyki są 
m.in. słabe wyniki polskich uczniów w międzynarodowym teście PISA. W  na
szej szkolnej praktyce nauczania matematyki uczniowie najczęściej spotykają 
się z typowymi zadaniami polegającymi na zastosowaniu wiedzy związanej z 
określonymi „tematami” . Zadania te mają na celu głównie wyćwiczenie okre
ślonych umiejętności matematycznych i wykształcenie określonych nawyków 
ukierunkowanych na program nauczania z jednej strony i testy kompetencji z 
drugiej. Ograniczona liczba godzin matematyki i dość napięty program naucza
nia nie dają nauczycielowi zbyt wielu sposobności na wprowadzanie zagadnień 
spoza programu, co mogłoby niejednokrotnie urozmaicić i wzbogacić nauczanie 
matematyki, a co odpowiadałoby światowym trendom nauczania matematyki. 
Uczniowi serwuje się takie typy zadań i problemów, z jakimi spotka się on na 
sprawdzianie końcowym, i nie ma tam zadań wymagających odkrywania regu
larności. Czy mimo tak niesprzyjających czynników w otoczeniu ucznia potrafi 
on myśleć samodzielnie, kreatywnie, twórczo, wychodząc poza wyuczone stra
tegie, procedury, sposoby analizowania treści? Czy potrafi odkrywać, szukać 
samodzielnie rozwiązań, bazując na dostrzeżonej regularności?

Próbą odpowiedzi na te pytania były badania pilotażowe, które przepro
wadziłam w maju 2005 roku wśród uczniów gimnazjum. Badania te zainspiro
wane były analizą wyników testu PISA, a dotyczyły dostrzegania regularności 
przez uczniów gimnazjum. Wyniki były bardzo obiecujące, pokazujące pewne 
problemy, ale również i potencjalne możliwości uczniów1. Postanowiłam konty
nuować ten kierunek badań i sprawdzić, jak sytuacja przedstawia się w szkole 
podstawowej. Czy uczniowie szkoły podstawowej, którzy posiadają znacznie 
niniejszą wiedzę matematyczną niż uczniowie gimnazjum, będą potrafili do
strzegać regularności? Czy odkryją te same zależności, co ich starsi koledzy? 
A może dostrzegą coś więcej?
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Cel i organizacja badań

Prezentowane badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2005 roku. 
Ich elem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak uczniowie szkoły podstawowej radzą sobie z zadaniami polegającymi 
na dostrzeganiu i odkrywaniu regularności?

2. Jaki rodzaj regularności jest łatwiej dostrzegany: regularności arytme
tyczne czy geometryczne?

3. Czy uczniowie na tym etapie kształcenia potrafią dokonywać uogólnień? 

Narzędziem badawczym było następujące zadanie2:
Bolek i Lolek wymyślili nową zabawę: układanie figur z kolorowych kloc

ków. Bolek układał klocki żółte, a Lolek niebieskie. Oto jak wyglądała ich 
praca:

figura 1 figura 2 figura 3 figura 4
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1. Uzupełnij tabelkę:
Numer figury Liczba klocków żółtych Liczba klocków niebieskich

1 1 8
2 4
3
4
5

2. Gdyby chłopcy chcieli ułożyć siódmą figurę, to ile klocków każdego ko
loru musieliby zużyć?

3. Czy może być taka figura, w której będzie taka sama ilość klocków żół
tych i klocków niebieskich? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2Jest to modyfikacja zadania z badań PISA 2000, zatytułowanego „Jabłonki”



4. Bolek i Lolek postanowili ułożyć bardzo dużą taką figurę. Których kloc
ków będą potrzebowali więcej: niebieskich czy żółtych? Jak myślisz, dla
czego?

Zadanie jest geometryczno-arytmetyczne i dopuszczało różnorodność in
terpretacji. Nigdzie nie wspomniano, że rysunki obrazują schemat, który na
leży kontynuować. Celem tak skonstruowanego zadania było sprawdzenie, czy 
uczniowie będą umieli odkryć występujące w nim regularności i czy będą wyko
rzystywali je w dalszej pracy, czy też raczej będą postępowali w sposób całko
wicie dowolny. Podczas nauki szkolnej uczniowie biorący udział w badaniu nie 
spotkali się z zaprezentowanym im typem zadań. Wcześniej nie rozwiązywali 
zadań polegających na odkrywaniu regularności.

W badaniach wzięło udział 38 uczniów z dwóch klas piątych szkoły podsta
wowej . Obie klasy określane są przez nauczycieli uczących w nich matematyki 
jako klasy o przeciętnych zdolnościach matematycznych, które raczej nie mają 
większych problemów z uczeniem się matematyki.

Badania zostały przeprowadzone w warunkach szkolno-lekcyjnych. Ucznio
wie siedzieli w swoich ławkach szkolnych. Chodziło mi o to, by sytuacja, w ja
kiej znajdą się uczniowie, była jak najbardziej zbliżona do codzienności szkol
nej.

Uczniowie pracowali w parach. Każda grupa otrzymała po jednym arkuszu 
z zadaniem oraz dodatkową kartkę na rozwiązania. Przed przystąpieniem do 
pracy uczniowie zostali poinformowani, że:

• będą pracowali w parach;

• ich praca nie będzie oceniana;
• mogą rozwiązywać zadanie w dowolny sposób, jaki uznają za stosowny;

• ich praca będzie trwała całą godzinę lekcyjną;

• nauczyciel będzie nagrywał ich pracę kamerą video;
• nauczyciel będzie rozmawiał z każdą parą uczniów o ich pracy, a rozmowa 

ta zostanie zarejestrowana.

Tempo pracy uczniów było bardzo różne. Niektórzy pracowali całe 45 mi
nut nad zadaniem, a mimo to nie udało im się odpowiedzieć na wszystkie cztery 
Pytania. Inni pracowali zaledwie 15-20 minut, nie tylko całkowicie rozwiązując 
zadanie, ale też odkrywając wiele ciekawych zależności.

Zabieg „pracy w parach” był celowy, gdyż wspólne rozwiązywanie zadań 
dawało okazję do wymiany myśli i opinii między uczniami. Zależało mi na uzy
skaniu wypowiedzi słownych, gdyż to pomogłoby mi odtworzyć drogę myślową
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uczniów. Dodatkowo w trakcie pracy z każdą parą została przeprowadzona co 
najmniej jedna rozmowa na temat rozwiązywanego zadania. W  analizie wyko
rzystywałam zarówno pracę pisemną uczniów, jak i zapis rozmowy oraz film 
przedstawiający ich pracę podczas rozwiązywania zadania.

Metodą badawczą była (wypracowana przez grupę nauczycieli i dydakty
ków skupionych wokół prof. M. Hejnyego, w ramach Praskiego Seminarium z 
Dydaktyki Matematyki)3 atomiczna analiza prac poszczególnych uczniów oraz 
analiza atomiczna nagranego filmu, pokazującego pracę uczniów oraz ich roz
mowę z nauczycielem i między sobą. Analiza atomiczna polegała na rozbiciu 
całego protokołu z badań na sekwencje, „atomy” , a następnie analizowanie 
poszczególnych sekwencji na płaszczyźnie poznawczej, językowej, społecznej i 
emocjonalnej. Przykład prowadzenia analizy według wyżej wymienionej me
tody został zamieszczony w (Kratochvflova, Swoboda, 2002).
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W stępny opis pracy uczniów

Do rozwiązywania zadania uczniowie przystąpili z ochotą. Sposób postę
powania w obu klasach był podobny: uczniowie rozpoczynali od liczenia ele
mentów na zamieszczonych obrazkach figur i uzyskane wartości wpisywali w 
tabelkę. Wypełnienie czterech pierwszych wierszy tabeli zajęło uczniom sto
sunkowo niewiele czasu. Na tym etapie rozwiązywania zadania uczniowie nie 
wykazywali prób odkrycia jakiejkolwiek zależności występującej w zadaniu. 
Dopiero przy wypełnianiu piątego wiersza tabeli (do którego nie było już od
powiedniej „ilustracji” ) następowała refleksja nad zadaniem i próby szukania 
odpowiedniego rozwiązania. Poszukiwanie szło wielotorowo. Wstępna analiza 
materiału badawczego (dotycząca głównie pracy nad pytaniem 1) pozwoliła 
mi wyróżnić następujące sposoby postępowania uczniów:

I. analiza kolumn liczbowych z tabeli wypełnionej do poziomu czwartego;

• odkrycie reguły dla klocków niebieskich i przeniesienie reguły do
tyczącej klocków niebieskich na klocki żółte,

• odkrycie dwóch różnych reguł: jednej dla klocków żółtych i drugiej 
dla klocków niebieskich,

II. analiza rysunków figur, sporządzenie rysunku figury nr 5 i dalsze konty
nuowanie pracy połączone z rysowaniem kolejnych figur;

3 Metoda analizy atomicznej została opisana w artykule N. Stehlikovej w Dydaktyce Ma
tematyki 19



III. analiza czterech istniejących rysunków figur i na tej podstawie wypeł
nianie tabeli.

Poniżej przedstawiam szersze omówienie wymienionych sposobów pracy 
uczniów. Na tym etapie prowadzonych analiz moje rozumienie tych sposobów 
wyglądało tak, jak to prezentuję w dalszej części tego opracowania. Oparte 
ono było na wstępnej analizie prac, bez szczegółowego wgłębiania się sposób 
rozumowania dziecka (przeglądnięcie filmów, wyciąganie wniosków z rozmów 
uczniów prowadzonych w trakcie pracy nad zadaniem, próba klasyfikowania 
prac pisemnych). Na tym etapie nie stosowałam jeszcze analizy atomicznej.

I. Analiza kolumn liczbowych z tabeli

Niektórzy uczniowie (10 par) od razu szukali związków arytmetycznych. 
Ważne dla nich były liczby z tabeli, a nie rysunki poszczególnych figur. Ist
niejący rysunek był istotny tylko w pierwszej fazie rozwiązywania zadania, 
kiedy to wypełniali cztery pierwsze wiersze tabeli. Ponieważ nie było rysunku 
figury nr 5, więc aby wypełnić piąty wiersz tabelki, uczniowie przyglądali się 
wpisanym wcześniej wartościom, na tej podstawie szukając związków między 
liczbami. Analiza tabeli przebiegała kolumnowo: uczniowie analizowali warto
ści wpisane w danej kolumnie tabeli, starając się odkryć, jaka może być kolejna 
wartość. Najszybciej odkrywano, że w kolumnie „liczba klocków niebieskich” 
kolejne wartości zwiększają się o 8 i na tej podstawie stawiali hipotezę, że ta 
zależność będzie ogólnie obowiązująca w tej kolumnie.

Po odkryciu reguły, według której zmieniają się liczby w trzeciej kolum
nie tabelki („liczba klocków niebieskich” ), uczniowie przechodzili (a właściwie 
powracali) do drugiej kolumny. Tutaj już nie potrafili tak szybko zauważyć 
odpowiedniej zależności. Uczniowie zauważali, że kolejne liczby są większe od 
poprzednich. Próbowali ustalić jakiś „stały wzrost” wartości, jednak ta me
toda nie zdawała egzaminu w konfrontacji z już wpisanymi wartościami. Wielu 
uczniom nie udało się odkryć żadnej regularności występującej wśród liczb 
drugiej kolumny w tabelce, więc aby wypełnić piąty wiersz stosowali zasadę 
odkrytą dla klocków niebieskich. Często uczniowie, poszukując odpowiedniej 
zależności pomiędzy liczbami z drugiej kolumny („liczba klocków żółtych” ), 
badali różnice kolejnych wartości (drugi wiersz minus pierwszy; trzeci minus 
drugi, itd.). Wówczas zauważali, że uzyskane w ten sposób liczby to kolejne 
liczby nieparzyste. Stąd stawiali następującą hipotezę: aby otrzymać liczbę 
klocków żółtych dla piątej figury należy do liczby klocków żółtych z figury nr 
4 dodać kolejną liczbę nieparzystą, w tym przypadku 9. Tylko nieliczni ucznio
wie zauważyli, że liczba w drugiej kolumnie jest kwadratem liczby z pierwszej 
kolumny.
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Uczniowie, którzy dostrzegali regularności arytmetyczne, uzasadniając od
powiedzi na dalsze pytania z zadania oraz w trakcie rozmowy z nauczycielem 
odwoływali się jedynie do tabelki i zależności, jakie w niej występowały, całko
wicie ignorując rysunki figur. Często u tych uczniów pojawiało się spontaniczne 
przedłużanie tabelki o jeden bądź dwa wiersze.

II. Analiza rysunków figur i sporządzenie rysunku figury nr 5

Uczniowie tej grupy (3 pary) dochodząc do piątego wiersza tabeli wracali 
do rysunku figur i w nich szukali związków, które pomogłyby im wypełnić 
tabelkę. Ważniejsza była dla nich graficzna prezentacja zadania niż dane licz
bowe. Przyglądali się figurom nr 1-4 i na ich podstawie starali się zbudować 
następną figurę. Rysunki wykonywali w dwojaki sposób: albo rysowali naj
pierw klocki niebieskie, a potem żółte, albo odwrotnie, najpierw klocki żółte, 
a dopiero później obrysowywali je klockami niebieskimi. Nie było to więc szu
kanie związków pomiędzy niebieskimi i żółtymi.

Podczas analizy narysowanych figur nr 1-4 często zauważali, że każda na
stępna figura ma o dwa klocki niebieskie w rzędzie więcej niż poprzednia. I to 
właśnie od tego spostrzeżenia rozpoczynali rysunek piątej figury. Liczba „dwa” 
była więc tylko informacją umożliwiającą skonstruowanie następnego obiektu 
figuralnego. Kiedy już rama figury była gotowa, wypełniali środek klockami 
żółtymi. Zachowywali ułożenie klocków żółtych w kwadrat, ale nie zwracali 
już uwagi na związki zachodzące między klockami żółtymi i niebieskimi. Nie 
zachowywali również wielkości klocków: klocki niebieskie na obwodzie były 
zazwyczaj znacznie większe niż klocki żółte wewnątrz figury.

Część osób zaczynała rysunek od narysowania klocków żółtych. Zauważali, 
że jeżeli figura ma numer 3, to klocki żółte są ułożone w kwadrat 3 rzędy po 
3 klocki. Rysowali więc kwadrat 5x5 dla figury nr 5, a następnie otaczali go 
klockami niebieskimi. Tutaj również nie zwracali uwagi na wzajemne położenie 
klocków niebieskich i żółtych względem siebie.

Po wykonaniu ilustracji uczniowie liczyli poszczególne elementy i tak uzy
skany wynik wpisywali w tabelkę. Rysunek spełniał więc rolę pierwszorzędną, 
a liczby drugorzędną. Liczby były wypadkową rysunku, nie doszukiwano się 
między nimi jakichkolwiek zależności. Ważniejsze były regularności figuralne, 
arytmetyczne były na planie dalszym.

Tylko jedna grupa zauważyła wzajemne położenie względem siebie klocków 
żółtych i niebieskich („żółty leży co drugi niebieski” ). Uczniowie ci wykorzy
stali tę wiedzę do sporządzenia odpowiedniego rysunku dla figury nr 5. Po 
wykonaniu rysunku przystąpili do liczenia elementów i wypełnienia piątego 
wiersza tabelki.



III. Analiza istniejących rysunków figur i na tej podstawie wy
ciągnięcie wniosków o wypełnieniu piątego wiersza tabelki

Tutaj uczniowie (6 par) w odkrywaniu reguł i zależności występujących w 
zadaniu posiłkowali się rysunkiem, traktowanym jako reprezentant tych związ
ków. Po wypełnieniu czterech pierwszych wierszy tabelki wracali do rysunków 
figur, analizowali je, szukali związku miedzy poszczególnymi wartościami dla 
klocków żółtych, jak również i niebieskich. Uczniowie nie szukali zależności 
pomiędzy klockami żółtymi i niebieskimi wewnątrz jednej figury. Każdy typ 
klocków rozpatrywali oddzielnie; za to klocki jednego koloru z kolejnych figur 
tworzyły dla nich pewną sekwencję. Analiza przebiegała w kierunku zrozumie
nia przejścia od jednej figury do drugiej. Te wizualne struktury były więc ana
lizowane pod kątem znalezienia reguły, która powoduje budowanie sekwencji. 
Analiza związków między figurami zazwyczaj zaczynała się od klocków nie
bieskich. Uczniowie dostrzegali, że w każdej kolejnej figurze dodaje się po dwa 
klocki niebieskie na każdym boku. Ponieważ kwadrat ma cztery boki, zatem w 
następnej figurze będzie o 4x2 klocków więcej niż w poprzedniej. Skoro 4x2=8, 
więc wystarczy za każdym razem dodawać 8. Bardzo szybko zauważona za
leżność geometryczna (struktura wizualna) została zastąpiona odpowiednią 
zależnością arytmetyczną.

Podobnie sytuacja wyglądała w odniesieniu do klocków żółtych. W  wyniku 
analizy rysunków zauważano, że np. dla figury nr 3 klocki żółte są ułożone w 
kwadracie 3 rzędy po 3 elementy, w figurze nr 4 — 4 rzędy po 4 elementy, czyli 
że jest to numer figury pomnożony przez siebie. Zatem w figurze nr 5 klocków 
żółtych będzie 5x5 czyli 25.

Uczniowie odkrywali pewne reguły i stosowali je do wypełnienia tabelki do 
końca. Nie potrzebowali jednak już rysunku figury nr 5. Odkryli zasadę i to 
im wystarczało, aby podać odpowiednie wartości dla figury nr 5.

Takie podejście uczniów uznałam za bardzo dojrzałe. Stwierdziłam, że po
trafią oni dokonać modyfikacji metody, przejść od myślenia na konkretach do 
myślenia bardziej abstrakcyjnego.

Po tej wstępnej klasyfikacji sposobów pracy uczniów pojawiły się następu
jące pytania:

• Czy klasyfikacja ta w pełni oddaje sposoby pracy uczniów?

• Na ile zastosowany podczas pracy przy pierwszym pytaniu sposób po
stępowania został przez uczniów przeniesiony na etapy dalsze?

• Na ile jest to „sztywny” sposób myślenia, a w jakim stopniu uczniowie 
pracujący wg pewnej strategii mogą być otwarci na inne sposoby pracy?
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Aby odpowiedzieć na te pytania przeprowadziłam analizę atomiczną pracy 
(przebiegającej poprzez wszystkie etapy) wybranych par, które traktowałam 
jako reprezentantów wcześniej ustalonych strategii (kategorii). Szczegółowa 
analiza wykazała, że wstępna klasyfikacja nie oddaje w pełni procesów my
ślowych uczniów. Pokazują to poniższe przykłady, przedstawiające konkretne 
prace uczniów postępujących według określonej metody, a także efekty takiej 
pracy.
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Analiza atomiczna pracy wybranych par uczniowskich

1. Praca Roberta i Bartka jako przykład skupienia się na me
todzie analizy tabelki (metoda I)

Robert [R] i Bartek [B] to, zdaniem nauczyciela, uczniowie przeciętni, nie 
osiągający większych sukcesów w nauce, dość słabo radzący sobie z matema
tyką. Podczas rozwiązywania zadania pracowali wspólnie, ale głównym inicja
torem wszelkich akcji był Bartek.

1.1 Praca nad zadaniami 1—2.

Chłopcy rozpoczęli pracę od policzenia elementów każdej figury i tak uzy
skany wynik wpisywali w odpowiednie miejsca w tabeli.

1. Uzupełnij tabelkę:

Numer figury Liczba klocków żółtych Liczba klocków niebieskich

1 1 8

2 4 k
3 3 2 k
4 if; %
5

W

R ysunek 1. Tabelka z pracy Roberta i Bartka -  pierwsze wypełnienie

Cztery pierwsze wiersze tabelki wypełnili bardzo szybko, wpisując w wier
szu drugim liczbę 16, w wierszu trzecim liczby 9 i 24, zaś w wierszu czwartym 
liczby 16 i 32. Dla wiersza piątego nie mieli odpowiedniego rysunku. Zaczęli 
więc analizować tabelkę, tym razem kolumnowo. Przyglądając się liczbom z 
trzeciej kolumny w tabelce zauważyli, że każda kolejna wartość jest większa o 
8 od poprzedniej. Doprowadziło to ich do konkluzji, że w przypadku klocków



niebieskich różnica pomiędzy kolejnymi wartościami jest stała i wynosi 8. Była 
to zasada czytelna i oczywista. Stosując taką właśnie zasadę wypełnili piąty 
wiersz w trzeciej kolumnie (32+8=40).

Wyraźnie trudniej było im odkryć zasadę, według której zmienia się liczba 
klocków żółtych w drugiej kolumnie w tabelce, co sugeruje choćby wpisana w 
piątym wierszu wartość 24 (cztery pierwsze wartości liczbowe były bezpośred
nio odczytane z rysunku). Widzieli, że liczba klocków żółtych również ulega 
zmianie (rośnie). Być może nawet nie analizowali liczb z kolumny „liczba kloc
ków żółtych” . Wypełniając ostatni wiersz tabelki chłopcy prawdopodobnie za
stosowali „strategię pierwszego sygnału” (A. Żeromska, 1998). Być może dzia
łało tu podświadome przekonanie, że skoro klocki żółte i niebieskie występują 
we wspólnej konfiguracji, odkrycie zależności dla niebieskich jest podstawą do 
stwierdzenia, że jest to ogólnie obowiązująca zasada dla całego układu. Od
krycie jednej zasady, w dodatku takiej jasnej i prostej do stosowania, mogło 
spowodować, że poczuli się pewniej. Wtedy mając już jedną, dobrą zależność, 
postanowili ją zastosować ponownie, tym razem do klocków żółtych. Mogło 
tak być, że uczniowie wcale nie obliczali, ile dokładnie wynosi różnica mię
dzy 9 a 16, jedynie oszacowali, że jest ona bliska 8. Na tej podstawie mogli 
postanowić jednak skorzystać z zasady odnoszącej się do klocków niebieskich 
i również dodać 8 do liczby żółtych. Stąd otrzymali 16 +  8 =  24 klocki żółte w 
przypadku figury nr 5. Wpis, jakiego dokonali w tabelce w drugiej kolumnie, 
tworzył ciąg liczb: 9, 16 i 24, przy czym 9 i 16 były wynikiem otrzymanym z 
rysunku.

Odkrytą przez siebie zależność (dodajemy 8 do poprzedniej wartości, aby 
otrzymać następną liczbę) chłopcy konsekwentnie stosowali w dalszej pracy. 
Widać to wyraźnie w podanej przez nich odpowiedzi na pytanie drugie (wi
doczne na rys. 2 skreślenie wartości 40 pojawiło się znacznie później):
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2. Gdyby chłopcy chcieli ułożyć siódmą figurę, to ile klocków każdego koloru musieli by

zużyć?

3 G
Rysunek 2. Praca Roberta i Bartka -  odpowiedź na pytanie drugie

W tabelce rubryka dla liczby klocków żółtych poprzedza rubrykę dla liczby 
klocków niebieskich. Kolejność, w jakiej chłopcy zapisali odpowiedź: najpierw 
liczba klocków niebieskich, a dopiero później liczba klocków żółtych, może su
gerować, jak przebiegała analiza tabeli -  najpierw odkryto zasadę dla klocków 
niebieskich i konsekwentnie zastosowano ją dla klocków żółtych.

Między figurą nr 5 a figurą nr 7 jest „luka” . Chłopcy uzupełniali tę lukę



stosując prawdopodobnie odkrytą przez siebie zależność. Jako punkt wyjścia 
przyjęli liczbę klocków dla figury nr 5. Liczby klocków dla figury nr 7 uzyskali 
w wyniku obliczeń: 40 -f 8 +  8 =  56 klocków niebieskich i 24 +  8 +  8 =  40 
klocków żółtych. Na tym etapie pracy chłopcy nie byli świadomi, że błędnie 
podali liczbę klocków żółtych dla figury nr 5 i 7 (odpowiednio 24 i 40). Błąd ten 
wynikał z przeniesienia na klocki żółte reguły dotyczącej klocków niebieskich.

Kiedy chłopcy wypełnili całą tabelkę i udzielili odpowiedzi na pytanie dru
gie, podszedł do nich nauczyciel. Rozmowa chłopców z nauczycielem przebie
gała następująco:
NI: Skąd wiecie, że będzie 56 niebieskich i 40 żółtych?
Bla: Tak obliczyliśmy, że tu [wskazuje na kolumnę „liczba klocków niebieskich” 

w tabeli] dodaje się 8 zawsze [czyta poszczególne wartości z kolumny wska
zując jednocześnie liczby] 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 i wyszła taka suma.

Ten fragment rozmowy jest potwierdzeniem, że strategią chłopców dla kloc
ków niebieskich jest „rośnie o 8” .

Początkowo podczas rozmowy z nauczycielem chłopcy jedynie relacjonują 
to, co wykonali wcześniej. Ograniczają się jednak tylko do pracy nad kolumną 
dotyczącą klocków niebieskich. Bartek podaje rzeczywisty opis ich pracy: od
czytuje dane z tabeli z kolumny „liczba klocków niebieskich” , „przedłużając” 
tabelkę o dwie pozycje. Wypowiedź dotycząca klocków żółtych jest bardzo 
lapidarna:
Bib: A tutaj [wskazuje na drugą kolumnę tabelki] dodawaliśmy też.
N2: Tutaj co jest?
R l: Tu? Liczba klocków żółtych.
N3: Jak liczyliście klocki żółte?
B2: Tak samo, na podstawie jak tutaj [wskazuje trzecią kolumnę tabeli]. 

...[chwila przerwy] ... Też dodajemy.
Pytania nauczyciela (N3, N4) odsłaniają, że uczniowie wcześniej nie prze

analizowali tabelki dla klocków żółtych, lecz założyli, że liczba klocków żółtych 
wzrasta według tej samej zasady, co liczba klocków niebieskich (świadczy o tym 
wypowiedź B2 do chwili przerwy). Dopiero teraz Robert weryfikuje wcześniej
szą hipotezę o wzroście o 8 i zaczyna sprawdzać różnice pomiędzy kolejnymi 
liczbami. Zauważa, że wcale nie wynosi ona 8.

N4: Też co 8 dodajecie?
R2: Nie,.... co 5.
B3: To znaczy tutaj wychodzi, że tu jest ... w drugiej figurze nam wyszło ...
R3: W  trzeciej 9.
B4: 9 ci wyszło niebieskich?
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R4: Nie
B,R5: Żółtych
B6: 9 żółtych ci wyszło.
R6: A 24 niebieskie

W  tabelce pierwsze dwa wiersze były już uzupełnione i uczniowie wpisywali 
wartości dopiero od trzeciego wiersza. Stąd też jako wartość początkową do 
rozważań na temat swojej własnej strategii Robert ustalił liczbę 4 z drugiego 
wiersza (która była już wpisana) oraz liczbę 9 z trzeciego wiersza (którą sami 
wpisywali). Uzyskana w ten sposób różnica wynosi 5. Jest to całkiem inna 
wartość, niż ta, którą chłopcy uznali za stałą różnicę pomiędzy kolejnymi 
wartościami klocków żółtych. Sytuacja ta powoduje u uczniów wewnętrzny 
konflikt —  już uznali wcześniej odkrytą zasadę za ogólnie obowiązującą, a 
tutaj sami przekonali się o jej nieprzydatności.

Chłopcy znów zaczynają ze sobą rozmawiać i teraz dane empiryczne wpi
sane przez nich (z rysunku) zaczynają żyć własnym życiem.

N5: Więc jak to z tymi żółtymi jest?
B7: A nie co 5 miało być?
R7: Chyba tak.
B8: Bo patrz [wskazuje na wiersz 2 i 3, gdzie wpisane są liczby 4 i 9]
N6: Co 5?
R8: Ja już się pogubiłem [zamalowuje już wpisane do drugiej kolumny war

tości 9, 16, 20}
B9: Ja też.

Dla uczniów odkrycie sytuacji stabilnej, w której zmiany są stałe i łatwe 
do określenia —  tak jak to miało miejsce w przypadku klocków niebieskich — 
okazało się warunkiem bardzo mocnym. Teraz odkryli wprawdzie, że „co 8” nie 
jest poprawne, ale wciąż szukali zasady, którą można określić mianem „stały 
wzrost” (B: A nie co 5 miało być? R: Chyba tak. B: Bo patrz [wskazuje na 
wiersz 2 i 3, gdzie różnica wynosi 5]). Mimo tego hipoteza postawiona przez 
nauczyciela (N6) „co 5” , będąca przecież jedynie werbalizacją ich wcześniej
szych opinii (R2, B7, R7, B8) dla obu chłopców brzmi niezbyt przekonująco. 
Być może weryfikują ją z dalszym ciągiem liczb i dostrzegają, że dwa podejścia: 
nstały wzrost o 5” oraz ciąg 9, 16, 20, nie pasują do siebie. Robert zamalo
wuje wszystkie wcześniej wpisane wartości (nawet te spisane z obrazka). Nie 
Próbuje znaleźć innego rozwiązania. Poddaje się („Ja już się pogubiłem’1).

W tym momencie następuje zmiana sposobu postępowania. Analizie zo- 
stają poddane wszystkie liczby z kolumny „liczba klocków żółtyc” , a nie tylko 
te) które chłopcy sami wpisali. Jest to moment przełomowy w rozumowaniu
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chłopców, skutkujący odkryciem nowej reguły dotyczącej klocków żółtych.
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N7: Popatrzcie, między 1 a 4 nie ma 5 
R9: 3
N8: Między 4 a 9 jest 5 
B10: Nieparzyste dodawaliśmy!

Kiedy nauczyciel zwraca chłopcom uwagę na dwa pierwsze wiersze tabeli, 
między którymi różnica wynosi 3, następuje konsternacja. Rozmowa z na
uczycielem okazała się momentem weryfikacji wcześniejszego postępowania. 
Chłopcy zauważają swój błąd. Bartek przeżywa moment olśnienia. „Wyła
niające” się liczby: 3, 5 momentalnie kojarzy z ciągiem liczb nieparzystych i 
formułuje zasadę, że każda następna liczba w kolumnie jest większa od po
przedniej o kolejną liczbę nieparzystą. Jest tak wewnętrznie przekonany o jej 
słuszności, że formułuje ją w czasie przeszłym, odnosząc do własnych działań, 
których w istocie nie wykonał, wykrzykując: „Nieparzyste dodawaliśmy!” .

RIO: [w miejsce zamalowanych wartości wpisuje liczby 1, 10, 13]
N9: Jak dodawaliście nieparzyste?
R ll : N p. 7

Robert nie nadąża za tokiem myślenia kolegi. Cały czas działa według 
zasady „powiększa się o stałą wartość” . Wie już, że nie jest to ani 8, ani 
5. Gdy nauczyciel zwraca uwagę na dwie pierwsze wartości: 1 i 4, między 
którymi różnica wynosi 3, Robert uznaje, że to właśnie liczba 3 będzie tą 
stałą wartością, o którą zwiększa się liczba klocków żółtych. Wpisuje zatem 
w miejsce wcześniej zamalowanych wartości liczby 7 (4 +  3), 10 (7 +  3) i 13 
(10 +  3).

1. Uzupełnij tabelkę:

Numer figury Liczba klocków żółtych Liczba klocków niebieskich

1 1 8

2 4 A
3

4 &  fc %
5 te +

R ysunek  3. Tabelka z pracy Bartka i Roberta -  po poprawkach Roberta
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Bartek weryfikuje swoje nowe odkrycie, równocześnie wypełnia jeszcze raz 
tabelkę. Cały czas komentuje swoje działanie; stwierdza, że stosuje zasadę 
„dodać kolejną nieparzystą” . Konsekwentnie stosuje czas przeszły, jakby pod
kreślając przez to, że jest absolutnie przekonany o jej słuszności.

B il: Bo dodawaliśmy np. tak: 3 [wskazuje na 1 i Ą w drugiej kolumnie], bo 3 
jest nieparzyste. Po coś to skreślał?

R12: Myślałem, że jest źle.
B12: trzy, potem jest nieparzyste 5, potem dodawaliśmy ... [zwraca się do 

kolegi] tu było 16?
R13: Tak, 16
B13: Do 16 dodaliśmy nieparzyste ...
R14: 8
B14: Nie, do 16 dodaliśmy 7 nieparzyste. I nieparzyste my dodawali.

Bartek skreśla zapis kolegi i wpisuje poprawne wartości: 9, 16, 25. Tutaj 
już nie ma pracy zespołowej. Od momentu odkrycia poprawnej reguły Bartek 
działa sam. Nie próbuje tłumaczyć koledze, dlaczego ma być taki wynik a nie 
inny. Jest tak pochłonięty i zafascynowany swym odkryciem, że nie chce mar
nować czasu na niepotrzebne tłumaczenia. Przejmuje całkowicie inicjatywę.

Robert nie nadąża za pomysłami Bartka. Nie przejmuje również konwen
cjonalnego znaczenia czasu przeszłego. Kiedy dla figury nr 4 pojawia się liczba 
16 — włącza się do rozmowy i relacjonuje rzeczywiście wykonywaną procedurę 
„o 8 więcej” (R14).

1. Uzupełnij tabelkę:

Numer figury Liczba klocków żółtych Liczba klocków niebieskich

1 1 8

2 4 Jb
3 9 $1
4 16 & h k
5 m w

Rysunek 4. Tabelka z pracy Bartka i Roberta — wersja ostateczna
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1.2 Praca nad zadaniem 3—4

Podczas rozwiązywania kolejnych zadań Robert był jedynie obserwatorem 
poczynań kolegi. Bartek próbował stosować odkrytą teraz regularność w dal
szej pracy. Najpierw obliczył liczbę klocków żółtych dla figury nr 7. Uzyskał 
wartość 57 (zobacz: rys. 2; nad skreśloną wartością 40 
jest dopisana wartość 57). Następnie kartkę z zadaniem 
przesunął na bok, przed sobą położył czystą kartkę i na 
niej zaczął pisać „ciąg dalszy” tabelki. Ostatnie dane, ja
kie były zapisane na kartce z zadaniem, dotyczyły figury 
nr 7. Bartek rozpoczął zatem „przedłużanie” tabelki od 
liczby klocków dla figury nr 8. Nie był jednak pewny, 
czy dobrze postępuje, więc uznaje swoje zapiski jako nie
istotne i nie wziął ich pod uwagę przy odpowiedzi na 
pytanie trzecie i czwarte.

W  powyższym rysunku lewa kolumna odpowiada klockom niebieskim, a 
prawa klockom żółtym. Widać wyraźnie, że chłopcy stosują odkrytą przez 
Bartka regułę: w pierwszej kolumnie dodają po 8, a w drugiej kolejną niepa
rzystą (15, 17, 19). Ponieważ wcześniej popełnili błąd przy obliczaniu liczby 
klocków żółtych dla figury nr 7 (otrzymali 57 zamiast 49 -  rys. 2), więc te
raz, mimo iż stosują poprawnie regułę, nie otrzymują wyników, które mogliby 
wykorzystać w dalszej pracy nad zadaniem.

Wypisując kolejne wartości dla klocków żółtych i niebieskich chłopcy mo
gli już widzieć, że wyniki im się „rozjeżdżają” . Gdyby dla n—8 wyniki były 
równe, wówczas uzyskaliby odpowiedź na pytanie trzecie. A w tej sytuacji nie 
wiedzieli, jak na podstawie uzyskanych danych uzasadnić, że nie będzie takiej 
figury, która ma tyle samo klocków żółtych i niebieskich.

Zadanie czwarte wymagało wyjścia na poziom bardzo ogólny, a tego chłop
cy rzeczywiście nie potrafili zrobić. Zostawiają zadanie bez odpowiedzi.

2. Praca Konrada i Jakuba jako przykład skupienia się na me
todzie rysowania figur (metoda II)

Konrad [K] to w opinii nauczyciela uczącego matematyki uczeń, dla którego 
matematyka nie jest mocną stroną. Jakub [J] to uczeń dobry, o przeciętnych 
zdolnościach matematycznych, lecz bez szczególnych osiągnięć w dziedzinie 
matematyki. Obaj uczniowie stanowią bardzo zgrany zespół, wspólnie rozwią
zywali zadanie.

Wypełnianie tabelki chłopcy rozpoczęli od policzenia elementów w już ist
niejących figurach i wpisaniu tak uzyskanych wartości w odpowiednie rubryki

Roberta i Bartka -  
Zapiski



w tabelce. Zanim przystąpili do wypełniania ostatniego wiersza tabelki przy
gotowali sobie kartkę i kredki w odpowiednich kolorach. Obaj uznali więc, 
że stworzenie rysunku dla figury o określonym numerze jest integralną częścią 
rozwiązania. Cała praca została zdominowana przez rysowanie figur. Wiedzieli 
jednak, że liczba klocków w kolejnych figurach nie jest całkiem dowolna, aby 
więc wykonać swoje zadanie, muszą znać liczbę potrzebnych elementów. Poszu
kiwania rozpoczęli od ustalenia liczby klocków niebieskich. Każdy oddzielnie 
zaczął się zastanawiać nad metodą prowadzącą do ustalenia liczby klocków. 
Konrad szukał zależności między liczbami w kolumnie dla klocków niebieskich, 
zaś Jakub skupił się na analizie rysunków. Najpierw wykorzystali pomysł Kon
rada —  opierając się z danych z tabelki dla klocków niebieskich z figury nr 3 i 4 
obliczyli, ile klocków niebieskich potrzebują dla figury nr 5. Wpisali w piątym 
wierszu tabeli w kolumnie „liczba klocków niebieskich” wartość 44 i przystąpili 
do rysowania.
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1. Uzupełnij tabelkę:

Numer figury Liczba klocków żółtych Liczba klocków niebieskich

1 1 8

2 4 4 6
3 9 2*1
4 A t U
5 h h

R ysunek 6. Tabelka z pracy Konrada i Jakuba -  etap wstępny

W  tym momencie zaczął z nimi rozmowę nauczyciel.

Nl: Co teraz robicie?
Kl: Rysujemy teraz piątą figurę. [wskazuje na rozpoczęty rysunek na dodat

kowej kartce -  rysunek zaczynają od klocków niebieskich; w tabeli mają 
wpisaną jedynie liczbę klocków niebieskich dla 5. figury]

N2: A skąd wiecie, ile klocków niebieskich będzie na jednym boku figury? 
K2: Bo odjęliśmy 24 minus 32 [wskazuje w tabeli wartości 2Ą i 32} i wyszło 

nam 12 i tą liczbę [wskazuje na 32) zwiększyliśmy o 12.

Konrad wcale nie odpowiada na pytanie nauczyciela (N2) „ile będzie kloc
ków na jednym boku” ale na pytanie „jak otrzymaliście liczbę 44” . Relacjonuje 
Pracę, którą już wykonali. Widzi, że klocków jest coraz więcej, więc być może 
naturalnym pytaniem było „o ile więcej” .



Badając związek zachodzący między liczbami bezpośrednio poprzedzają
cymi puste okienko chłopcy wyznaczyli, o ile wzrosła liczba klocków niebie
skich między figurami nr 3 i 4. W  tym celu dokonali obliczeń: 24 — 32. Błąd 
rachunkowy, który popełnili, jest czytelny: jedności odejmowali w kolejności 
zapisu 4 — 2 =  2, a dziesiątki w odwrotnej kolejności 30 — 20 =  10. Po zsumo
waniu obu wyników otrzymali 10 +  2 =  12. Tak uzyskany wynik uznali za stały 
przyrost liczby klocków niebieskich i dodali do ostatniej wartości wpisanej w 
trzeciej kolumnie tabeli (liczba klocków niebieskich dla figury nr 4). W  ten 
sposób otrzymali liczbę klocków niebieskich dla figury nr 5: 32 +  12 =  44.

Konrad wcale nie sprawdzał, czy „12” to jest rzeczywiście „stały wzrost” , 
przynajmniej przy tych danych empirycznych, które już w tabeli istniały, i 
nie badał różnic 16 — 8, 24 — 16. Gdyby to robił, pewnie szybko wykryłby 
swój błąd rachunkowy. Liczba „44” jest więc wynikiem intuicyjnego stosowania 
strategii „stałego wzrostu” , ale stosowanej w sposób mało dojrzały. Brakowało 
tu weryfikacji wartości „12” .

Dalsza rozmowa toczyła się w czasie, kiedy chłopcy byli skupieni na wy
konywaniu rysunku figury nr 5. Odpowiedzi nauczycielowi udzielał głównie 
Jakub, chociaż w ostatniej wypowiedzi uczestniczy również Konrad. Widać 
więc, że zaakceptował sposób odkryty przez Jakuba.

N3: Taką zauważyliście zależność?
Jl: Nie, bo się zwiększa co 2 kwadraciki.
N4: Gdzie się zwiększa co 2 kwadraciki?
J2: Na jednym boku [wskazuje przy figurze nr Ą jak będzie wyglądać figura 

nr 5: na każdym boku figury wskazuje na 2 dodatkowe klocki, jakie po
winny się tam znaleźć]

N5: Na jednym boku figury zwiększa się o 2 kwadraty niebieskie? I w ten 
sposób rysujecie, zwiększając o 2?

K3: Tak. [kontynuują rysunek, nie zwracają uwagi na nauczyciela]

Jakub opowiadał o swojej metodzie, którą odkrył. Jej odkrycie było jednak 
możliwe tylko poprzez analizowanie całej serii. Mówi (Jl) „się zwiększa co 2 
kwadraciki” , czyli inaczej: różnice w ilości kwadratów na jednym boku pomię
dzy poszczególnymi figurami wynoszą 2, a nie: jest więcej o  2, co mogłoby 
sugerować badanie związku między dwiema ostatnimi figurami.

Już na początku przyjęli, że ważne jest pokazanie, jak te klocki funkcjo
nują w strukturze wizualno-geometrycznej (przygotowanie przyborów rysun
kowych), dlatego wykorzystując spostrzeżenie Jakuba rozpoczęli rysowanie: 
policzyli klocki niebieskie w jednym rzędzie w figurze nr 4, otrzymując war
tość 9, dodali do niej dwa, a następnie rysowali 11 kwadracików niebieskich
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w jednym rzędzie dla figury nr 5. Podczas wykonywania rysunku figury nr 5 
chłopcy pracowali następująco: jeden z nich rysował długopisem kwadraciki 
(różnej wielkości), dbając jedynie o to, by w jednym układzie (bok kwadratu) 
zmieścić liczbę, która była o 2 większa od tej znajdującej się w figurze nr 4. 
Drugi chłopiec kolorował i przy okazji kontrolował liczbę narysowanych przez 
kolegę elementów.

Gdy ramka była już gotowa, skupili się na klockach żółtych. Aby wpisać 
w tabelce odpowiednią wartość, musieli najpierw wyko
nać odpowiedni rysunek. Stąd po wykonaniu obwódki 
z klocków niebieskich, środek wypełniali klockami żół
tymi. To, co narysowali sugeruje, że we wcześniejszych 
rysunkach dostrzegli strukturę szeregowo kolumnową, 
i liczba elementów to -  w stosunku do poprzednich ry
sunków -  wzrost liczby kolumn i rzędów o jeden. Nie jest 
dla nich istotne, jak klocki żółte są ułożone względem 
klocków niebieskich. Ważne jest jedynie to, że w pią
tej figurze klocków żółtych jest tyle, by wypełniały one 
kwadrat mający na jednym boku 5 klocków. Takiej za
sady trzymali się, wykonując rysunek. Narysowali więc 
5 rzędów po 5 elementów.

Gdy ilustracja była już gotowa, chłopcy policzyli elementy poszczególnych 
kolorów (dla niebieskich —  licząc po obwodzie, dla żółtych — po kolei każdy 
kwadracik wiersz za wierszem) i w ten sposób uzyskaną wartość wpisali w 
tabelkę. Liczbę klocków niebieskich otrzymali inną (40) niż ta wpisana w ta
beli (44). Uznali jednak, że ta z rysunku jest poprawna i poprawili w tabelce 
44 na 40. Dlaczego więc wpisali wcześniej 44? Być może w pierwszej chwili 
pomyśleli, że najpierw muszą znać konkretną liczbę klocków niebieskich dla 
figury nr 5, aby móc wykonać ilustrację. „Obliczyli” więc, ile klocków niebie
skich potrzebują, i przystąpili do rysowania, jednak podczas rysowania wcale z 
tej informacji nie korzystali. Podczas rozmowy z nauczycielem przeanalizowali 
już istniejące rysunki figur i wówczas sprecyzowali wniosek, że rysunek można 
wykonać bez wcześniejszej znajomości liczby poszczególnych klocków. Łatwiej, 
wygodniej jest wykonać ilustrację według określonych reguł, a następnie poli
czyć poszczególne elementy.

Na tym etapie pracy, dla tych uczniów polecenie: obliczyć, ile żółtych kloc
ków potrzeba na konkretną figurę, oznaczało: narysuj taką figurę i policz jej 
elementy. Świadczy o tym następująca rozmowa, która przebiegała już po na
rysowaniu rysunku figury nr 5 i całkowitym wypełnieniu przez uczniów tabelki.
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1. U zu p e łn ij tabelkę:

N u m e r figury L ic z b a  k lo ck ó w  żółtych L ic z b a  k lock ów  niebieskich

1 1 8

.  2 4 4 6
3 9 2^
4 /l G 1 2
5 Jł $ h  $

Rysunek 8. Praca Konrada i Jakuba -  tabelka.

K4: Obliczyliśmy piątą figurę.
J3: Bo myśmy ją narysowali.
N6: Narysowaliście?
K5: Tak.
N7: A skąd wiecie, że właśnie tak ma być narysowana?
J4: Bo w każdym boku, o tutaj [wskazuje kolejne boki figury nr 2, tylko 

klocki niebieskie] zwiększa się o 2, a wszystkie pododawaliśmy i wyszło 
co 8.

Ta wypowiedź (podana w sytuacji, gdzie cała figura nr 5 była już naryso
wana) świadczy o tym, że jedyna reguła, którą świadomie realizują, dotyczy 
tylko klocków niebieskich. Reguła dla klocków żółtych jest jakby „pochodną” , 
konsekwencją tego, że niebieskie wyznaczają określony obszar, w formie kwa
dratu.

Dla tych uczniów rysunek pełnił podwójną rolę. Z jednej strony był ilu
stracją konkretnej zależności (dla liczby klocków niebieskich), z drugiej zaś 
strony był pomocą do policzenia konkretnej wartości (liczby klocków żółtych). 
Rysunek jako całość to z kolei ilustracja, obraz następnej figury, rozszerzenie 
już istniejącego zbioru figur.

Chłopcy nie analizowali tabelki by odkryć, że liczba klocków niebieskich 
wzrasta „co 8” . Oni cały czas działali w obrębie rysunku. Zliczyli kwadraty, 
o które zwiększa się bok figury i otrzymali wynik: cały obwód figury wzrósł o 
8 elementów. Jest to konsekwencja stosowania przez nich odkrytej zależności 
geometrycznej.

Po wykonaniu rysunku figury nr 5 przystąpili do rysowania figury nr 6. Do
piero po wykonaniu tego rysunku przeszli do figury nr 7. Całe zadanie widzieli 
więc jako tworzenie konkretnej serii obrazków. Nie potrafią „przeskoczyć” jed
nej figury, by przejść do następnej. Nie potrafią odnaleźć się w sytuacji, gdy



trzeba dokonać myślowej transformacji z obiektu na obiekt.

K6: Teraz obliczamy szósty kwadrat.
N8: Szósty kwadrat?
K7: I z szóstego będziemy do siódmego ... dodawać [liczą elementy z figury]
J5: No to teraz licz siódmy.
K8: [liczy półgłosem klocki niebieskie] 1, 2, ...., 13

Obaj chłopcy zajęci pracą, nie zwracają uwagi na nauczyciela ani na to, 
co się wokół nich dzieje.

„Obliczanie” figury oznacza więc: narysowanie obiektu w oparciu o obiekt 
wcześniejszy, a następnie zliczenie tak powstałych elementów. Rysowanie figur 
zajęło chłopcom całą godzinę. Obaj pochyleni nad kartką wspólnie liczyli i 
rysowali kolejne figury. Nie konsultowali się z żadnym z kolegów. Nie słuchali 
sugestii nauczyciela uczącego, że należałoby odpowiedzieć na pozostałe pyta
nia. Całą swoją uwagę skupili na figurach. Starali się nawet używać kolorów 
podobnych do tych z przykładu.

Kwadrat to tutaj tylko figuralna reprezentacja zależności „o 2 więcej w 
każdym boku” . Uczniowie konsekwentnie stosują rekurencję (o 2 więcej), ale 
są silnie związani z wizualną reprezentacją.
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R ysunek 9. Praca Jakuba i Konrada -  rysunek figury nr 6 i nr 7.

Wykonując kolejne ilustracje uczniowie skupili się głównie na tym, by zga
dzała się liczba klocków niebieskich dla kolejnych figur oraz by klocków żółtych 
było n rzędów po n elementów. Chłopcy starali się, aby wykonane przez nich 
figury kształtem były podobne do tych już istniejących. Rysując klocki żółte 
reprezentują kolejne liczby 5 x 5, 6 x 6, czy 7 x 7. Zachowują strukturę szere
gową, ale nie korelują jej z kolumnową. W  czasie przeznaczonym na wykonanie 
zadania wykonali rysunki figur nr 5, 6 i 7. Nie zdążyli już przejść do dalszych 
etapów pracy.



3. Praca Oli i Karoliny jako przykład skupienia się na metodzie 
trzeciej

Ola [O] i Karolina [K] to uczennice określane przez nauczyciela jako zdolne, 
które bardzo dobrze radzą sobie z matematyką.

Dziewczynki pracowały wspólnie: jedna liczyła elementy, druga wpisywała 
liczby w tabelkę. W  czasie pracy cały czas wymieniały się spostrzeżeniami na 
temat zadania. Dominującą osobą w tym zespole była Ola. Karolina raczej wy
konywała polecenia koleżanki, jednak kiedy pomysły Oli okazywały się trudne 
do zaakceptowania, przedstawiała własne.
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3.1 Praca nad zadaniem 1—2

R ysunek 10. Praca Oli 
i Karoliny -  Ilustracja fi
gury nr 5.

Pracę rozpoczęły od policzenia elementów i wpisania tak uzyskanych wy
ników w tabelkę. Aby wypełnić piąty wiersz tabelki, wróciły do istniejących 
już rysunków figur. Analizując te figury starały się odkryć, w jaki sposób 
powstaje kolejna. Analizę rozpoczęły od niebieskiej 
„obwódki” , a następnie rozpatrywały żółty „śro
dek” . Ta analiza doprowadziła uczennice do nastę
pujących spostrzeżeń: liczba klocków niebieskich na 
jednym boku w każdej kolejnej figurze wzrasta o 2, 
zaś liczba klocków żółtych wzrasta na jednym boku 
o jeden. Dziewczynki dostrzegły zależność geome
tryczną między poszczególnymi figurami. Nie potra
fiły jednak określić potrzebnej liczby klocków okre
ślonego koloru dla figury nr 5. Musiały wcześniej 
taką figurę narysować, wykorzystując podczas pracy odkryte zależności geo
metryczne. Wykonały rysunek figury nr 5 na dodatkowej kartce.

Rysunek dziewczynki zaczynają od narysowania „ramki” złożonej z kółek 
przedstawiających klocki niebieskie. Następnie w środku rysują pięć rzędów 
po pięć elementów. Dla uczennic nie ma znaczenia, jak klocki żółte i niebie
skie są ułożone względem siebie. Wykonując rysunek nie zachowują żadnych 
proporcji między poszczególnymi elementami, ułożenia elementów względem 
siebie, a nawet kształtu klocków -  rysują kółka zamiast kwadratów. Pierwsze 
dwa elementy odpowiadające klockom żółtym wskazują na dostrzeżenie „kwa
dratu” , ale szybko dochodzą do wniosku, że kształt obiektów nie jest ważny. 
Rysują więc kółka, co jest szybsze. Różnicują też kolory, ale nie kopiują kolorów 
z zadania -  różnicowanie służy więc jedynie rozróżnieniu obiektów. Rysunek 
nie jest ilustracją konkretnej figury, ale jedynie przedstawia, obrazuje pewne 
wielkości liczbowe, które odpowiadają konkretnej figurze. Dopiero po naryso
waniu ilustracji liczą elementy -  najpierw kolejno klocki niebieskie, wpisując



w obrazujące je kółka kolejne liczby naturalne. Przy „15” przerywają pisanie 
i liczą dalej jedynie wskazując elementy długopisem. Następnie przystępują 
do liczenia klocków żółtych -  wskazują elementy kolejno wierszami (świadczą 
o tym kropki stawiane na każdym elemencie) i liczą wspólnie półgłosem. Tak 
uzyskane wartości wpisują w tabelkę.
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N u m e r  f ig u ry L ic z b a  k lo c k ó w  żó łty c h L ic z b a  k lo c k ó w  n ie biesk ich

1 1 8

2 4

3 ...— 9
4 M
5

R ysunek 11. Tabelka z pracy Karoliny i Oli.

Kiedy uczennice rozpoczęły pracę nad odpowiedzią do pytania drugiego, 
podszedł do nich nauczyciel i zaczął rozmowę.

Ol: Ile ich razem jest? Policz, [zwraca się do koleżanki, by policzyła ile ele
mentów już narysowała]

KI: [na dodatkowej kartce narysowany jest fragment jednego boku figury nr 
1 złożony z niebieskich kwadratów, Karolina liczy narysowane elementy]

Nl: Co teraz robicie?
02: Do tego drugiego pytania.
N2: A skąd wiecie jak ma wyglądać rysunek?
03: No bo jak tutaj było 11 w piątej figurze w jednym rzędzie [wskazuje naj

pierw na piąty wiersz tabeli a następnie na kolumnę niebieskich klocków 
w figurze nr Ą i dorysowuje 2 klocki], to do szóstej byłoby 12, a do 
siódmej będzie 13.

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ] □ □

R ysunek 12. Fragment rys. fig. Nr 4 z dorysowanymi przez Olę 
elementami.

Podana przez Olę liczba „11” nie wynika z tabelki. Dziewczynka udzielając 
odpowiedzi nauczycielowi wprawdzie najpierw wskazuje na piąty wiersz w ta
beli, ale jest to jedynie odniesienie do numeru figury, o jakiej właśnie opowiada. 
Dziewczynki do tej pory analizowały jedynie związki między poszczególnymi 
figurami, a nie pomiędzy danymi liczbowymi z tabeli. Świadczy o tym kolejny



krok wykonany przez Olę: dorysowanie dwóch kwadratów do figury nr 4.

N3: A skąd wiecie, że tak będzie?
04: Bo zauważyłyśmy, że [wskazuje ręką ogólnie na wszystkie figury, chwila 

zastanowienia] Tu się zmienia, o 2 klocki, czyli będzie 11, 13, 15 [zwraca 
się do Karoliny] czyli narysuj 15 klocków.

K2: [kontynuuje rysowanie obwódki figury nr 7 złożonej z klocków niebie
skich]

W  wyniku analizy wcześniejszych rysunków figur zauważyły, że w każdej 
kolejnej figurze liczba klocków niebieskich w jednym rzędzie zwiększa się o 2. 
W  pierwszej chwili Ola, odpowiadając na pytanie nauczyciela (03), udziela 
błędnej odpowiedzi. Być może zrobiła to bezwiednie, zaczęła wymieniać ko
lejne liczby naturalne: 11, 12, 13. Bardzo szybko jednak poprawnie podaje 
odkrytą regułę i poprawnie ją stosuje. Być może dlatego, iż rysunek figury nr 
5 dziewczynki miały już wykonany (znajdował się on na odwrocie kartki, na 
której rysowała w tej chwili Karolina), dziewczynki nie odwoływały się do niego 
rozmawiając z nauczycielem i uzasadniając odkrytą przez siebie regularność. 
Rysunek ten był wynikiem empirycznym, otrzymanym dzięki zastosowaniu 
reguły. Odkrycie reguły, według której powstawały kolejne figury, pozwalało 
dziewczynkom na wykonanie ilustracji danej figury bez konieczności odwoły
wania się do poprzedniej. Świadczy o tym chociażby ostatnia wypowiedź Oli: 
tu się zm ien ia  o 2 klocki -  to jest pewnik, o którym są przekonane i który 
mogą wykorzystać, będzie 11, 13, 15 -  to są wyniki zastosowania kolejnego 
dodawania 2.

Charakterystyczny jest sposób, w jaki powstaje rysunek figury nr 7: naj
pierw zostaje narysowana kolumna klocków niebieskich, po narysowaniu dziew
czynki liczą, czy ilość elementów się zgadza. Następnie rysują rząd poziomy, 
przy czym 15. element z kolumny teraz traktowany jest jako pierwszy w no
wym rzędzie. Świadczy to wyraźnie o tym, że zauważona strategia stosowana 
jest do jednego boku. Zatem cztery narożne elementy są brane pod uwagę 
podwójnie, co dziewczynkom nie przeszkadza w pracy nad zadaniem: inaczej 
traktowany jest element będący wypadkową strategii „o dwa więcej w jednym 
boku” , a inaczej, jeżeli jest składnikiem całej figury.

W  trakcie dalszej rozmowy nauczyciel wraca do pytania pierwszego i pyta 
o sposób, w jaki dziewczynki wypełniły tabelkę. Na kartce z zadaniem nie ma 
żadnych dodatkowych rysunków wykonanych przez dziewczynki, a na dodat
kowej kartce (na tej widocznej stronie) znajduje się jedynie fragment ilustracji 
dla figury nr 7.

N4: W  jaki sposób wypełniłyście tabelkę?
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05: Tutaj? [wskazuje ostatni wiersz tabeli] Policzyłyśmy te kwadraty.
[wskazuje na figury 1-Ą]

N5: Mogłyście policzyć tylko cztery figury, a co z piątą?
K3: Z piątą to ...
06: To dodałyśmy sobie 2, bo zauważyłyśmy, że co 2 się powiększają. Do

dałyśmy do tych klocków, [wskazuje obwód czwartej figury] Tutaj 2 
[ponownie obrysowuje wcześniej dorysowane 2 klocki z prawej strony 
w górnym rzędzie], tutaj 2 [dorysowuje 2 kwadraty pod lewą kolumną 
niebieskich klocków], tutaj 2 [dorysowuje 2 kwadraty z prawej strony 
dolnego rzędu niebieskich klocków] i tutaj.... [próbuje narysować kwa
draty z lewej strony górnego rzędu, przez chwilę się zastanawia] nie, 
tu już nie, bo tu już było.

K4: Ola, wystarczyło tutaj dodać ósemki [wskazuje trzecią kolumnę tabeli],
wtedy wyszłoby 40.

07: [przez chwilę przygląda się liczbom z kolumny „liczba klocków niebie
skich”] A, też prawda.

N6: Czyli w niebieskich wystarczyło dodawać 8?
08,K5: Tak
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(OD) lon
Opowiadając nauczycielowi, w jaki sposób wypełniły piąty wiersz tabelki, 

Ola przedstawia odkrytą przez dziewczynki 
regułę i demonstruje jej zastosowanie do fi
gury nr 5. Ta reguła to powiększanie każ
dego boku kwadratu o 2 elementy. W  tym 
celu odwołuje się do figury nr 4 i na niej 
pokazuje, co należy zrobić, aby uzyskać fi
gurę nr 5. Dorysowane przez nią elementy 
wystają poza obwód, czyli powiększana fi
gura nie zachowuje kształtu. Nie pokazuje 
narysowanego przez Karolinę rysunku figury 
nr 5. Zatem sam rysunek figury nie jest aż 
tak istotny jak sposób, w jaki powstawał.
Dziewczynka chce przedstawić funkcjonowa
nie odkrytej reguły dla klocków niebieskich.
Cały czas powołuje się na zauważoną regułę 
»o 2 więcej w każdym z czterech boków” . Ola na podstawie rysunków figur 1-4 
Potrafi sobie wyobrazić dalszy ciąg boków dla figur hipotetycznie konstruowa
nych. Aby przejść do figury siódmej rozpoczyna od figury czwartej, lecz nie 
ujmuje jej całościowo, tylko patrzy na jeden bok (który wtedy ma 9 klocków) 
i na tej podstawie potrafi generować (wyliczać) ilość elementów w bokach ko

U □ □ □ □  ■
■ ■
■  □ □ □ □  ■
■ ■
■  □ El □ □  ■
■ ■
■  □ □ 0 □  ■

u
a

Rysunek 13. Elementy dorysowy-
wane do figury nr 4 przez Olę. W  na-
wiasie zaznaczone elementy, do któ
rych odnosi się komentarz: nie, tu 
już nie, bo tu już było.
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lejnych figur kontrolując liczbę kroków: od figury 4 do figury 7 trzeba dodać 
2 +  2 +  2 (11 =  9 +  2, 13 — 11 +  2, 15 =  13 +  2).

W  trakcie rozmowy z nauczycielem następuje nowe odkrycie dokonane 
przez dziewczynki. Zauważają, że zamiast za każdym razem rysować kolejną 
figurę i liczyć, ile ma klocków niebieskich, wystarczy do poprzedniej warto
ści dodać 8. Karolina pierwsza zauważa, że zamiast dorysowywać kwadraty i 
za każdym razem liczyć, ile jest wszystkich razem, wystarczy do poprzedniej 
liczby klocków niebieskich dodać 8. Odkrycia tego dokonuje przyglądając się 
danym z tabelki. Przedstawia to spostrzeżenie koleżance, zaś Ola bez oporów 
zgadza się z nią.

Następuje tutaj zastąpienie funkcjonującej reguły geometrycznej dotyczą
cej klocków niebieskich inną regułą: arytmetyczną. Przy czym obie reguły nie 
wykluczają się nawzajem. Dla Karoliny funkcjonują niezależnie jedna od dru
giej; u Oli -  być może wzajemnie się wspierają.

N7: A żółtych? Jak odkryłyście, ile ich będzie?
08: Bo zauważyłyśmy, że jak w figurze pierwszej jest 1 [wskazuje klocki żółte 

w figurze 1], tutaj w figurze dwa są dwa [wskazuje pierwszą kolumnę 
klocków żółtych w figurze nr 2], w trzeciej trzy, a tu cztery [mówiąc 
wskazuje pierwsze kolumny w każdej z figur], to w piątej dałyśmy pięć 
też [pokazuje rysunek piątej figury].

Początkowo jedyną regułą, jaką dziewczynki odkryły i stosowały do kloc
ków żółtych, było powiązanie liczby klocków żółtych w jednym rzędzie z nu
merem figury. Świadczy o tym wypowiedź Oli (08). Dziewczynki tak właśnie 
wykonywały ilustrację: dla figury nr 5 rysowały pięć rzędów po pięć elemen
tów, dla figury nr 7 -  siedem rzędów po siedem elementów. Na poparcie swoich 
słów Ola prezentuje nauczycielowi wykonany rysunek figury nr 5 (rys. 10).

K5: [bardziej do siebie, wskazuje na drugą kolumnę tabeli] tu o 3, ... tu o 5...
N8: A, narysowałyście tutaj figurę i później policzyłyście klocki. Bardzo do

bry sposób.

Ola rozmawiając z nauczycielem nastawiona jest jedynie na relacjonowanie 
rzeczywiście wykonanej pracy. Karolina wykazuje bardziej refleksyjną postawę. 
Być może dlatego, że wcześniej miała za zadanie rysować figury, nie miała 
okazji przeanalizować danych liczbowych z tabelki. Podczas gdy koleżanka 
rozmawia z nauczycielem, próbuje analizować kolumny z tabelki i doszukać 
się między kolejnymi liczbami jakiegoś związku. Dokonane wcześniej odkrycie 
dotyczące klocków niebieskich, które zostało pozytywnie przyjęte przez kole



żankę, jest dla niej dodatkową zachętą do szukania występujących zależności.

N9: [zwraca się do Karoliny] A ty miałaś jakiś pomysł?
K6a: Właśnie, bo tutaj co 8 [wskazuje na trzecią kolumnę tabeli], a tutaj 

właśnie jak liczyłyśmy, bo tutaj o 3 [wskazuje w tabeli w drugiej kolumnie 
na 1 i na 3], tu o 5 ...[przerywa, chwila zastanowienia, stuka w kartkę} 

K6b: Bo tak, jak tutaj była jedynka [pokazuje żółte klocki w figurze nr 1], 
tu były 4 [wskazuje okrężnym ruchem żółte klocki w figurze nr 2] tu 2 
[■wskazuje pierwszą kolumnę drugi wiersz], tu było 9, tu 3 [wskazuje w 
tabeli 9 i 3}

09: Albo nie...
K7: My tak liczyłyśmy: tu 1, tu 2, tu 3, tu 4 [wskazuje w kolejnych figurach 

po jednej kolumnie klocków żółtych], a w następnej byłoby 5 
OlO: A w szóstej 6, a w siódmej 7
N10: Czyli w jednym rzędzie w figurze piątej byłoby 5 żółtych klocków. 

A wszystkich razem?
K8: To policzyć wystarczy [wskazuje na rysunek figury nr 5 wykonany przez 

nią na dodatkowej kartce]
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Karolina zaczyna analizować dane wpisane w tabelce w kolumnie „liczba 
klocków żółtych” . Próbuje znaleźć jakąś zależność pomiędzy liczbą klocków 
żółtych w poszczególnych figurach. Bada różnice pomiędzy kolejnymi liczbami. 
Chce znaleźć regułę podobną do funkcjonującej dla klocków niebieskich: też 
coś dodajemy. Zauważa, że liczby zwiększają się kolejno o 3, 5, 7. Nie jest 
chyba jednak pewna, czy to jest dobra droga, i rezygnuje z tego kierunku 
poszukiwań (K6a). Zauważa inną zależność: związek między liczbą klocków 
żółtych w jednej kolumnie danej figury z jej numerem (K6b). Być może gdyby 
nie ingerencja koleżanki, udałoby się jej sformułować wniosek wybiegający 
poza rzeczywiście wykonaną pracę, ale dający szansę na uogólnienie 

Ola przerywa koleżance (09). Wywody Ka
roliny odbiegały od tego, co dziewczynki odkryły 
i stosowały w swojej pracy. Po ingerencji kole
żanki Karolina odstępuje od dociekań i relacjo
nuje rzeczywisty przebieg ich pracy (K7). Poka
zuje, co zauważyły: że liczba klocków żółtych w 
jednym rzędzie jest taka sama jak numer figury.
Nie jest to jednak reguła, która daje wyraźny 
związek typu arytmetycznego. Na jej podstawie 
niożna jedynie stworzyć obrazek żądanej figury.
Potem z obrazka można zliczyć jej elementy.

)-tJOOOO° 130 O O ■0-0'°, 

OOOgcDGO *
0 ^ 0 0 0 0 0  <
b ^O a o & 0 0 < D 5
o v<ęć?co o  °
b (X70 00 0  
O CCO °

‘ff

G ° O . O o < O Q O O < O O G O O O

a I
R ysunek 14. Ilustracja dla fi
gury nr 7.



3.2 Praca nad zadaniem 3—4

Dwa kolejne zadania dziewczynki rozwiązywały podczas dalszej rozmowy 
z nauczycielem. Udzielając odpowiedzi opierały się jedynie na czterech rysun
kach figur przedstawionych w zadaniu.

O li: Zawsze będzie klocków niebieskich więcej.
N il: A dlaczego tak uważasz?
012: No bo żółte to, tak jakby na tej podstawie, w piątej byłoby po 5,

w szóstej to np. po 6, a np. w piątej figurze co 2 się powiększają 
K9: I tu nie może być więcej, nie może być po równo tych figur, [wskazuje

rząd niebieskich i żółtych; wskazuje narożne klocki niebieskie]
013: nie może być więcej żółtych niż niebieskich.
KIO: Bo gdyby się zliczyło figury, te kosteczki i tyle samo by się dało

tutaj....[jeszcze raz wskazuje na rząd niebieskich klocków i przyle
gający do niego rząd klocków żółtych oraz na dwa klocki niebieskie 
znajdujące się w tym samym rzędzie co klocki żółte]

014: Nie da rady, nie da rady, bo tutaj byłoby ...
015,K il :  Nie. Raczej się nie da.

Obie dziewczynki są zgodne co do tego, że zawsze będzie więcej klocków 
niebieskich. Biorą przy tym pod uwagę tylko istniejące już rysunki figur — 
i te już narysowane i te wykonane przez siebie. Przyglądając się figurom za
uważają, że klocki niebieskie są ułożone blisko siebie, zaś klocki żółte bardziej 
luźno. Ponadto klocki żółte są „otaczane” przez klocki niebieskie, zatem w 
jednym rzędzie nigdy nie będzie więcej żółtych niż niebieskich (bo zawsze w 
rzędzie żółtych są jeszcze dwa klocki niebieskie). Bardzo ważna jest tu argu
mentacja Oli (012) -  analizując „liniowo” jeden wymiar figury stwierdza, że 
przy przejściach na kolejne figury liczba klocków żółtych zwiększa się o 1? a 
liczba klocków niebieskich o 2. Wyciąga stąd wniosek, że klocków niebieskich 
będzie więcej. Argumentacja wspierająca pochodzi od Karoliny (K9, K il) .  
Porównując rząd klocków niebieskich i przylegający do niego rząd klocków 
żółtych stwierdza, że niebieskich jest o 2 więcej niż żółtych.

Być może obie mają poczucie, że ta argumentacja jest dość niepewna -  
wskazują na to zarówno wypowiedzi (014, 015+K11), jak również pisemna 
argumentacja podana jako odpowiedź do zadania 4.

3. Czy może być taka figura, w której będzie taka sama ilość klocków żółtych i klocków 

niebieskich? Uzasadnij swoją odpowiedź.

fue ffote ęot̂ ĥ oź i\xóbi<ysb.J<, zjo^ie jey

R ysunek  15. Praca Karoliny i Oli -  odpowiedź na pytanie 3.
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4. Bolek i Lolek postanowili ułożyć bardzo dużą taką figurę. Których klocków będą 
potrzebowali więcej: niebieskich czy żółtych? Jak myślisz, dlaczego?

a

h  rh ,W ttt w łęd fc, ł-ci
R ysunek 16. Praca Karoliny i Oli -  odpowiedź na pytanie 4.

Ostatnia rozmowa dziewczynek oraz obrana przez nie strategia rysowania 
mogą świadczyć o tym, że nie analizowały one figur całościowo, a jedynie brały 
pod uwagę skrajne wiersze i kolumny. Stosowały „lokalną wizualizację” .

Mimo iż Ola i Karolina dostrzegły pewne regularności, jednak nie potrafiły 
do końca ich sprecyzować i wypowiedzieć. Działały jedynie w obrębie realnych 
obiektów (w tym przypadku: rysunki konkretnych figur). Nie potrafiły wyjść 
poza dane z zadania. Nie potrafiły działać na wyższym poziomie abstrakcji. 
Możliwe, że przy pewnej pomocy ze strony nauczyciela udałoby się im odnieść 
sukces i dokonać pewnych uogólnień.
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Podsumowanie

Uczniowie biorący udział w badaniu po raz pierwszy spotkali się z za
daniem, w którym należało odnaleźć i zastosować regularności. Przystępując 
do jego rozwiązania rozpoczęli od policzenia narysowanych elementów. Na 
podstawie takiego postępowania uczniów można wysnuć następujący wniosek: 
samo łączenie zadań „w serie” nie prowokuje do szukania zależności. W  zapre
zentowanym im zadaniu narysowane figury, złożone z dwóch rodzajów elemen
tów, oraz zamieszczona tabelka prowokowały raczej do praktycznego podejścia 
do zadania: policzyć poszczególne klocki i wynik wpisać w odpowiednią ru
brykę. Jak mówi Z. Krygowska (1980) obraz matematyki oraz matematycznej 
aktywności kształtuje się u ucznia na bazie tych zadań i aktywności, które są 
rzeczywiście podejmowane w klasie. Nasuwa się więc pytanie: Czy dotychcza
sowa nauka wytworzyła u nich taką postawę (a raczej zabiła naturalną dążność 
do regularności)? Na to pytanie nie potrafię w tej chwili podać odpowiedzi; 
traktuję je jako problem do dalszych badań. Wydaje się jednak, że postawa 
uczniów, prezentowana w trakcie badań, może być podstawą do postawienia 
hipotezy, że doszukiwanie się regularności jest naturalną ludzką tendencją. To, 
w jaki sposób rozpoczynają pracę nad zadaniem wskazuje, że badani ucznio
wie nie są przyzwyczajeni do „myślenia regularnościami” , nie mają nabytej 
Postawy szukania zależności. Mimo to w te regularności wchodzą. Ich aktyw
ność jest ukierunkowana na szukanie związków, a odkrycie jednej zależności



motywuje do szukania kolejnej.
Przedstawione powyżej trzy różne podejścia do zadania to trzy różne toki 

myślowe. W  trakcie dalszej pracy nad zadaniem trzymanie się określonego toku 
przynosiło różne efekty. Niektóre sposoby postępowania pomagały uczniom do
konać uogólnień, inne w tym przeszkadzały. Co z tymi metodami postępowania 
stało się na dalszym etapie?

Bartek i Robert konsekwentnie stosowali pierwszą metodę pracy, polega
jącą na analizie danych liczbowych z tabeli i odwoływania się do zależności 
arytmetycznych. Odkąd dostrzegli regularności arytmetyczne, rysunki prze
stały być im potrzebne. Zignorowali je całkowicie w dalszej pracy nad zada
niem. Początkowo przenieśli regułę dotyczącą klocków niebieskich na klocki 
żółte. Rozmowa, jaką przeprowadzili z nauczycielem, pozwoliła im na dostrze
żenie błędów w swoim rozumowaniu i odkrycie nowej reguły dla klocków żół
tych. Potrafili również do pewnego stopnia uogólnić te reguły. Zastosowany 
przez nich sposób pracy nad pytaniem pierwszym okazał się „sztywny” ; kon
sekwentnie stosowali go w dalszym rozwiązywaniu zadania, nie potrzebowali 
innych strategii rozwiązania. Ich metoda pozwalała na pełne i poprawne roz
wiązanie zadania. Widać wyraźnie, że ci chłopcy mają w sobie duży potencjał 
myślenia regularnościami, dostrzegania związków, samodzielnego, aktywnego 
myślenia. Wskazuje na to chociażby decyzja, by analizować związki między 
liczbami.

Udało im się wyjść poza dane z zadania, przenieść odkryte reguły na ele
menty, których nie mają fizycznie przed sobą. Nie rozwiązali jednak zadania w 
pełni. Chłopcy potrafili odkryć pewne zasady, ale mieli trudności z przyjęciem 
ogólności tych zasad. Potrafili poprawnie je stosować do pewnego momentu. 
Uogólnienie odbywa się dla „dużych” liczb, ale za każdym takim uogólnieniem 
musi funkcjonować obraz jakiejś konkretnej wartości. Jest to wciąż myślenie 
związkami arytmetycznymi, nie algebraicznymi.

W  tej parze dojrzalszą postawę matematyczną prezentuje Bartek. Widać, 
że chłopiec jest nastawiony na poszukiwanie związków, odkrywanie zależności. 
W  pewien sposób potrafi „myśleć regularnościami” . Bartek prezentuje postawę 
raczej bierną; nie próbuje szukać związków, zależności występujących w zada
niu. Zadanie traktuje jako działalność bardzo konkretną: policzyć, wpisać w 
tabelkę -  bez większych refleksji nad tym, co robi.

Widać wyraźnie różnicę w podejściu chłopców do zadania. Obaj prezentują 
różne sposoby myślenia. U Bartka przeważa akomodacja własnego myślenia: 
w trakcie pracy nad zadaniem dokonuje on modyfikacji odkrytych reguł i do
stosowuje je do istniejących danych empirycznych. Robert cały czas „tkwi” w 
pierwszym pomyśle na rozwiązanie zadania. Dla niego liczy się głównie rozwią
zanie zadania i uzyskanie pewnych danych, które można uznać za poprawne.
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Przy czym sposób, w jaki te dane zostały uzyskane, schodzi na plan dalszy. 
Stąd też Robert dobrze radzi sobie w konkretnych sytuacjach, operując na 
konkretnych obiektach, ale gubi się, gdy musi przejść od konkretów do po
ziomu abstrakcyjnego. To jest główna przyczyna tego, że nie potrafił udzielić 
odpowiedzi na pytania 3 i 4 z zadania.

Dla Bartka ważny jest nie tylko wynik, ale również sposób i metoda, w 
jaki się go uzyskało. Chłopiec czerpie radość z samego odkrywania, tworzenia 
czegoś nowego. Jednakże również i on nie potrafi sprawnie poruszać się na po
ziomie abstrakcji. Podejmuje próbę rozwiązania zadania do końca, ale własne 
ograniczenia są jednak silniejsze.

Wybór drugiej metody pracy, tzn. analiza rysunków figur i sporządzenie 
rysunku figury nr 5 (i następnych), nie prowadził do sukcesu. Ten sposób po
stępowania był bardzo pracochłonny. Jak widać na przytoczonym przykładzie 
pracy Jakuba i Konrada, metoda druga wymagała rysowania kolejno wszyst
kich figur. Uczniowie nie potrafili podać, ile elementów będą potrzebowali dla 
konkretnej figury bez wcześniejszego jej narysowania. W  tym przypadku nie 
potrafili dokonać żadnych uogólnień, chociaż w pracy wykorzystywali rekuren-
cję-

Uczniowie ci potrafili odkryć pewną rekurencję i myśleć rekurencją. Jed
nocześnie potrafili funkcjonować jedynie na poziomie wyobrażeniowym, a nie 
abstrakcyjnym. Nie byli w stanie wykorzystać zauważonej regularności do 
rozwiązania zadania, w którym nie ma podanych konkretnych wartości licz
bowych. Podstawą ich działania było założenie o istnieniu stałego związku 
między liczbą klocków niebieskich. Potem zmienili podejście na analizowanie 
związków geometrycznych -  ale to też było myślenie relacyjne.

Przyjęty przez nich sposób postępowania, chociaż poprawny, to jednak nie 
pozwalał im na dokonanie uogólnień. Jest to bowiem bardzo pracochłonna 
metoda. Gdyby mieli więcej czasu i zdążyli wykonać rysunki kolejnych figur, 
być może zauważyliby, że dla figury nr 8 jest tyle samo klocków żółtych i nie
bieskich, a w każdej następnej jest żółtych więcej niż niebieskich. Przez to, że 
całą swoją uwagę skupili na rysowaniu, nie pojawiły się u nich żadne refleksje 
na temat wpisywanych w tabeli liczb. Dlatego też ta metoda prawdopodobnie 
nie dałaby szansy na rozwiązanie ostatniego zadania.

W  tej parze uczniów nie ma takiego nastawienia na odkrywanie regular
ności, myślenie regularnościami, jak w przypadku Bartka i Roberta. Jakub i 
Konrad potraktowali postawione przed nimi zadanie proceduralnie. Rozwiązać 
zadanie znaczyło dla tych uczniów wykonać rysunki kolejnych figur. I w tym 
kierunku podążały wszystkie ich działania.

Stosowanie trzeciej metody mogło świadczyć o dojrzałości matematycz
nej ucznia. Jednak uczeń niedostatecznie wyposażony w wiedzę i umiejętności



matematyczne podczas pracy takim sposobem może doznać porażki. Poka
zuje to przykład Oli i Karoliny. Początkowo dziewczynki skupiły się na anali
zie istniejących rysunków figur i odkrywaniu regularności geometrycznych. Po 
odkryciu przez Karolinę zależności arytmetycznych próbują w dalszej pracy 
posługiwać się tylko tym typem zależności. Niestety, zbyt silnie trzymają się 
geometrycznej reprezentacji poszczególnych figur, a próbując odpowiadać na 
dalsze pytania z zadania, opierają się głównie na analizie sąsiadujących ze sobą 
rzędów złożonych z klocków żółtych i niebieskich. U tych dziewczynek pojawia 
się pewna dwoistość: z jednej strony są odkryte zależności arytmetyczne, zaś 
z drugiej —  zależności geometryczne między sąsiadującymi rzędami klocków 
żółtych i niebieskich. Gdyby dziewczynki pracowały oddzielnie, wówczas być 
może Karolina —  stosując trzecią metodę —  odkryłaby dwie oddzielne me
tody dla klocków żółtych i niebieskich oraz dokonała uogólnień. Mimo iż obie 
dziewczynki przez nauczyciela uczącego matematyki były oceniane jednakowo, 
jednak różniły się w sposobach rozumowań matematycznych. Karolina wyka
zywała dojrzalsze myślenie matematyczne, Ola do myślenia matematycznego 
potrzebowała konkretnych obiektów.

Jak ogólnie uczniowie poradzili sobie z zadaniem?
Na pierwsze pytanie poprawnej odpowiedzi udzieliło 14 grup. Trzy grupy 

błędnie podały liczbę klocków żółtych dla piątej figury, pozostałym nie udało 
się poprawnie wypełnić piątego wiersza tabelki. Również 14 grup poprawnie 
odpowiedziało na pytanie drugie. Na pytanie trzecie odpowiedzi udzieliło 8 par: 
5 z nich odpowiedziało twierdząco (jedna jako szukaną figurę wskazała figurę 
nr 6, pozostałe —  nr 8), a 3 —  przecząco. Tylko 4 pary uczniów rozwiązały 
poprawnie całe zadanie. Uczniowie ci pracowali według pierwszej metody — 
skupili się na analizie danych liczbowych z tabelki i analizowali jedynie związki 
arytmetyczne między poszczególnymi wartościami.

Przeprowadzone badania pokazały, że uczniowie bardzo dobrze radzą so
bie z zadaniami polegającymi na dostrzeganiu i odkrywaniu regularności. W  
sposób spontaniczny i całkowicie samodzielnie potrafią dostrzec występujące 
w zadaniu związki i zależności; czerpią wyraźną radość dokonując kolejnych 
odkryć.

Badani uczniowie częściej odkrywali regularności arytmetyczne niż geo
metryczne. Regularności arytmetyczne były dla nich dominujące. Nawet gdy 
pierwotnie uczniowie dostrzegali regularności geometryczne, to w trakcie roz
wiązywania zadania przechodzili na regularności arytmetyczne. Co ciekawe, 
woleli regularności liniowe, a nie kwadratowe (co można zaobserwować na pod
stawie klocków żółtych -  jako główną zasadę dotyczącą liczby klocków żółtych 
podawano „dodaj kolejną nieparzystą” , a nie „liczba klocków żółtych to kwa
drat numeru figury” ).
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Odkryte zależności i reguły uczniowie poprawnie stosowali do pewnego mo
mentu. Nie potrafili ich jednak samodzielnie uogólnić, przenieść na bardziej 
odległe figury, mimo iż poprawnie wypowiadali regułę i jasno objaśniali za
sadę jej działania. Dopiero odpowiednio „sterowani” przez nauczyciela byli w 
stanie poprawnie zastosować odkrytą regułę do stosunkowo dużych figur. W y
nika więc stąd, że uogólnianie nie jest samo z siebie spontaniczną umiejętno
ścią i nie pojawia się samoczynnie jako konsekwencja rozwiązywania pewnego 
ciągu, sekwencji zadań. Jest to umiejętność, która powinna być stymulowana 
przez nauczyciela i przez niego rozwijana. Wskazuje to również na pewien 
specyficzny poziom rozumienia „ogólności reguły” przez uczniów. Jest to nie
wątpliwie inny poziom niż ten wskazywany przez duży kwantyfikator. Jest to 
„ogólność dostępna” widziana zawsze przez pryzmat konkretnej wielkości. Na
uczyciel widzi ogólność inaczej: odkrywając regułę zakłada jej prawdziwość 
dla dowolnego n. Uczeń, mając przed sobą kilka kolejnych obiektów, potrafi 
odkryć regułę, według której powstały. Potrafi tę odkrytą przez siebie regułę 
poprawnie zastosować do kilku następnych obiektów. Gubi się jednak, gdy 
ma zastosować regułę dla dowolnego n. Wówczas poprawna reguła „przestaje 
funkcjonować” . Uczeń odczuwa „ogólność lokalną” (reguła sprawdziła się dla 
pierwszych 8 elementów) i ta (na pewnym etapie nauczania) jest dla niego 
wystarczająca.

Dodatkowym istotnym efektem, uzyskanym w wyniku przeprowadzonych 
badań (czego nie brałam pod uwagę na początku badań) było odkrycie roli 
werbalizacji podczas pracy nad zadaniem. Samo rozwiązanie zadania, jak po
kazały moje badania, nie prowadzi jeszcze do odkrycia czegoś nowego, do po
wstania nowej wiedzy matematycznej. Dopiero konieczność werbalizacji wyko
nywanych czynności, objaśnienie zastosowanej procedury pokazuje, że ucznio
wie są w stanie zauważyć rzeczy nowe. Werbalizacja zmusza do spojrzenia na 
swoją pracę z innego punktu widzenia. Ci uczniowie nie tylko „sprawdzają” 
swoją własną procedurę. Istniejący już efekt końcowy daje szansę wyjścia poza 
działanie i objęcie „jednym aktem myśli” istniejących związków.
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Zakończenie

Mimo iż uczniowie po raz pierwszy spotkali się z takim typem zadania, po
trafili dostrzec w nim bardzo wiele różnych regularności. Prawie każdy odkrył 
w przedstawionym mu zadaniu coś ciekawego. Uczniowie potrafili pracować 
samodzielnie, wykorzystując swoje twórcze myślenie matematyczne; potrafili 
myśleć kreatywnie. Robili to spontanicznie, bez żadnego przymusu ze strony 
nauczyciela. Wystarczyło tylko postawić przed nimi odpowiedni problem i dać



pewną swobodę działania.
Uczeń nie zawsze wybiera taką drogę rozwiązywania zadania, która dopro

wadzi go do sukcesu (czyli do poprawnego rozwiązania tego zadania). Przy
stępując do rozwiązywania zadania czasami uczeń podąża w całkiem innym 
kierunku niż ten zamierzony przez nauczyciela. Nie należy jednak w takiej sy
tuacji narzucać dzieciom określonego sposobu postępowania, ale rozmawiać na 
temat metody wybranej przez dziecko, wysłuchać jego argumentacji i starać 
się poprzez stawianie odpowiednich pytań, hipotez doprowadzić do odkrycia 
przez nie błędów w jego własnym rozumowaniu. Nie ma jednej, uniwersalnej 
drogi, której należy uczyć, a według której nie popełnia się błędów podczas 
rozwiązywania zadań.

W  nauczaniu matematyki bardzo ważne są interakcje. I to zarówno na 
linii uczeń -  nauczyciel, jak również interakcje między uczniami. Wymaga
jąc od ucznia argumentowania, uzasadniania dokonywanych kolejnych kroków 
podczas pracy nad zadaniem nauczyciel rozwija u uczniów umiejętność sa
mokontroli. Dzięki temu dziecko rozwiązując postawiony przed nim problem 
jest bardziej świadome tego, co robi. Konieczność werbalizacji własnych myśli, 
wyjaśnienia swojego toku postępowania powoduje powstawanie i odkrywanie 
nowej wiedzy matematycznej.
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Pupils from primary school discovering regularity

S u m m a r y

In this article I describe my research concernig discovering regularity by pupils 
from primary school (11-years old).

The aim of this research was to get answers to the following questions:

1. How do pupils from primary school cope with tasks which depend on 
perceiving and discovering regularity?

2. Which kind of regularity is dominant: arithmetical regularity or geome
trical one?

3. Will pupils (at this level of education) be able to make generalization?

The research was made in november 2005. The method of research was atomic 
analysis of the work of individual pupils and an analysis of a video recording
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showing children’s work plus their conversation with the teacher and the co
nversations among themselves. The research tool was a task with arytmetical- 
geometrical contents, which demanded noticing and generalization of some 
dependence.

As a result of my analysis I founded the following strategies used by pupils 
during their work:

I. Analysis of numerical columns of the table filled to the fourth level;

— discovery of a rule for blue blocks and transfer of the rule concerning 
blue blocks to the yellow ones,

— discovery of two different rules for yellow and blue blocks,

II. Analysis of the picture of the figure and designing a picture of figure no.
5; then continuing the task by drawing next figures;

III. Analysis of existing pictures and on this basis filling inthe table.

The following conclusions can be drawn from the research.
Despite the fact that students faced this kind of task for the first time, 

they could notice quite a number of regularities. Almost each of them discove
red something interesting in the task. Students could work individually, they 
displayed creativity and the ability of mathematical thinking. They were spon
taneous and did not need encouragement from the teacher. It was enough to 
introduce the problem and give them freedom of action.

Finding the solution of the task is not leading to the discovery of some
thing new or to come into being any new element of mathematical knowledge. 
Necessity of verbalization of activities and explanation of using procedures 
shows that pupils are able to notice new things. The verbalization forces to 
look at their own work from a different perspective.

In the teaching mathematics a very important role play interactions be
tween the teacher and the student as well as among students. Through making 
students formulate and defend their points of view we develop self-assessment 
in them. Thanks to it during solving a problem children are more responsible 
and conscious of what they do. The verbalization and explanation of their own 
thoughts develop the ability of searching for regularity and discovering new 
mathematical knowledge.


