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Opowiadał nam kiedyś Tage Werner:
W czasie jednej z wizyt w szkole miałem -  

nazwijmy to lekcję -  w klasie, gdzie było kilku 
wyraźnie dobrych w matematyce chłopców, którzy 
się jednak porządnie nudzili. Dałem im do 
rozwiązania problem:

Tu są trzy plastikowe kubki. Dwa stoją normalnie, 
jeden jest obrócony do góry nogami. Można 
odwracać kubki tak, ie  te które stoją normalnie 
odwracają się do góry nogami, a te które były 
odwrócone stają normalnie. Ale można odwracać 
koniecznie dwa jednocześnie. Czy można za pomocą 
takich ruchów doprowadzić do tego, że wszystkie 
trzy kubki będą stały normalnie?

Lekcja się skończyła, wyszedłem ze szkoły. 
Wróciłem do siebie. Niedługo potem dostałem 
telefon od mojego kolegi nauczyciela. Mówił, że 
zaraz po moim wyjściu chłopcy przyszli 
z rozwiązaniem. Narysowali jakiś diagram, coś 
w rodzaju grafu i nazwali to czworościanem. Mówili, 
że jak się chodzi po jednym, to nie można po drugim. 
Nie wiedział, jak na to zareagować. Był 
zaniepokojony tą sprawą. Przefaksował mi kartkę, 
na której było nabazgrane coś takiego:

z komentarzem, że to jest czerwony czworościan 
w sześcianie. A ten drugi jest niebieski i jak się 
chodzi po niebieskim, to nie można przeskoczyć na 
czerwony. Mój kolega był najwyraźniej zagubiony. 
Chodziło o kubki i o pewien sposób zmiany ich 
położenia, o bardzo konkretne ruchy, a chłopcy coś 
w pośpiechu narysowali, niezbyt zgrabnie (może 
chcieli zdążyć zanim wyjdę ze szkoły) i mówili
o sześcianie i kolorowych czworościanach.

Domyśliłem się, o co chodzi. Chłopcy wymyślili 
opis sytuacyjny. Aby późniejsze rysunki były 
bardziej czytelne, pozwoliłem sobie na pewnę 
modyfikację powyższej ilustracji:

Trzy kubki to 0 1 0 , rozumiejąc przez to, że 
środkowy kubek stoi normalnie, a dwa po bokach do 
góry nogami. W początku przestrzennego układu 
współrzędnych ustawili sześcian o boku 1 i wierz
chołkom przyporządkowali współrzędne zero
jedynkowe, nic o tym nie pisząc, w taki sposób:

Czworościan 
w sześcianie w układzie 
współrzędnych.

Przekręcenie dwóch kubków można porównać do 
wykonania dwóch kroków po krawędziach 
sześcianu. Zauważmy, że w ten sposób poruszamy 
się po wierzchołkach pewnego czworościanu 
foremnego wpisanego w sześcian (wpisanego w taki 
sposób, że wszystkie wierzchołki czworościanu 
pokrywają się z pewnymi wierzchołkami sześcianu).

Tu widzimy drugi taki 
czworościan wpisany 
w sześcian

Rozwiązanie oczywiście było niezwykłe.
W argumentacji istotną rolę grała wyobraźnia 
przestrzenna.

Struktura sześcianu z wpisanymi czworościanami 
jest zupełnie innego rzędu i na innym poziomie 
abstracji niż trzy kubki stojące na stole. Zgadzam się 
z tym, że przywołanie struktury sześcianu do zadania 
z kubkami było czymś niezwykłym, może nawet 
czymś na wyrost. Ale matematycznie było to bardzo 
ładne modelowanie sytuacji i rozwiązanie w pięknym 
stylu. Ktoś, kto nie mógł uruchomić wyobraźni
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przestrzennej, mógł zupełnie nie zrozumieć, 
dlaczego nie rozważa się po prostu po kolei 
wszystkich przypadków.

W tym problemiku jest ich osiem, 8 = 23. Taka metoda 
bez odwoływania się do tworów przestrzennych byłaby 
prostsza. Możnaby to narysować. Powstają dwa grafy 
pomiędzy którymi nie ma komunikacji, każdy stanowi 
zamknięty krąg, z którego nie można się wydostać. Nie 
ma w tym odwołania się do geometrii ani przestrzennej 
ani płaskiej. Jest tylko czysta wizja.

Często się mówi, że prostsze rozwiązania jest 
lepsze. Argumentując przestrzennie wchodzi się 
jednak na zupełnie inny poziom kompetencji, która 
daje wizję całościową, scaloną, holistyczną. 
Wystarczy wtedy kilka słów, aby się porozumieć
i wyjaśnić. Tak wystarczy, ale pod warunkiem, że 
słowa te są skierowane do drugiego kompetentnego. 
A gdy takiego odbiorcy brak... Gdy kogoś takiego 
nie ma, a jest np. czysta wiedza kombinatoryczna
o permutacjach i wariacjach (inaczej o funkcjach na 
skończonych zbiorach) można wpaść w bardzo 
żmudne wyliczania „wariacji z powtórzeniami” na 
temat kubków, ustawionych raz do góry dnem, raz 
dnem do dołu... i trzeba szukać pewnej porządkują
cej idei, budować pewien schemat od początku. Roz
wiązanie przestrzenne uruchomiło od razu pewną 
scalającą wizję i ujawniło znajomość struktury sześ
cianu i czworościanu daleko wykraczjącą poza obli- 
czanki objętości i powierzchni bocznej brył i świetną 
gotowość uczniów do tego rodzaju skoków. Naryso
wany schemat uruchomił przestrzenną wizję, która 
była użyteczna.

Po zwykłym kursie geometrii w szkole słowo 
trójkąt uruchamia szereg skojarzeń: trójkąt, boki, 
kąty, wierzchołki, wysokości, podstawa razy połowa 
wysokości, symetralne, środkowe — nie będę ciągnął 
dalej. Twory przestrzenne zwykle nie zajmują tyle 
uwagi w podręcznikach i na lekcjach, co płaskie. 
Sześcian i czworościan nie budzą takich skojarzeń 
jak trójkąt. Sześcian raczej kojarzy się z pudełkiem, 
może kostką do gry. Na czworościan dzieci często 
mówią trójkąt. Trzy kubki, sześcian i czworościan, to 
dalekie skojarzenie. Skojarzyć trzy kubki z przes
trzennym układem współrzędnych to niezwykła 
sprawa. Już łatwiej trzy kubki, permutacje i wariacje.

Stosując zwykłe kryteria oceny na testach
i egzaminach nie mamy możliwości przewidzieć 
wszystkich takich dróg, po których mogą wędrować 
skojarzenia i myśli.

Wizja przestrzenna, dla kogoś, kto ją ma jest 
niezwykle silnym argumentem, często silniejszym niż 
płaska. Ale trzeba ją mieć i mieć sposobność ją 
rozwijać. Wystarczy wtedy jedno słowo, urywek 
zdania, odpowiedni ruch ręką. Do kogoś, kto jej nie 
ma to zupełnie nie trafia. To tak, jak mówienie 
ślepemu o kolorach.

Przestrzennego układu współrzędnych nie ma 
w ogóle w podstawie programowej. Jak się okazało, 
to zbyt błaha i zbyt szczegółowa sprawa. Sądząc po 
wstępnych dyskusjach, nie wystąpi na maturze. 
Formalnie biorąc, nie ma po co się tego uczyć. Ale 
rozwijanie wyobraźni przestrzennej w podstawie 
programowej jest. Jak to pogodzić jedno z drugim?

A może właśnie dlatego mówimy, że uczenie pod 
test, pod egzamim nie jest dobre?
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ANdRZEj SzubA 

PoSTSCRipTU M  CHI

Masz siebie
nie można mieć więcej
niż wszystko
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