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Metodologia nauczania geometrii w
szkole

W niniejszym artykule przedstawimy kilka postulatów na temat uczenia
geometrii w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

Przed sformułowaniem głównych postulatów, przyjrzyjmy się samej geo-
metrii oraz ustalmy jakie korzyści z jej studiowania powinni posiąść na-
si uczniowie. Geometria jest jednym z najstarszych działów matematyki.
Pierwszy „podręcznik” do geometrii powstał w IV wieku przed naszą erą,
jego autorem był Euklides z Aleksandrii (ok. 363 p.n.e. – ok. 270 p.n.e.).
Tekst obejmował trzynaście ksiąg, w których zawarto całą ówczesną wiedzę
matematyczną. Księgi od I do VI poświęcone są geometrii płaskiej. Warto
wspomnieć, że Elementy były podręcznikiem do geometrii jeszcze w XIX
wieku, a ich nakład drukarski ustępuje tylko Biblii. Moja wzmianka o księ-
gach Euklidesa nie jest przypadkowa, gdyż to właśnie w tym dziele po raz
pierwszy przedstawiono geometrię jako naukę aksjomatyczną, czyli wypro-
wadzono wszystkie jej twierdzenia, poczynając od pięciu aksjomatów. Jeśli
istnieje już podręcznik, który funkcjonował przez ponad 23 wieki, wykształ-
cił tysiące geometrów, to może powinniśmy, idąc w ślad za Euklidesem,
zaczynać naukę geometrii od aksjomatów i powoli budować wraz z ucznia-
mi całą geometrię od podstaw? Po pierwsze zauważmy, że wyprowadzenie
geometrii od aksjomatów wymaga od uczniów umiejętności przeprowadza-
nia rozumowań dowodowych, a przynajmniej rozumienia dowodów matema-
tycznych. Biorąc pod uwagę, że naukę geometrii uczeń rozpoczyna już dość
wcześnie – w szkole podstawowej – to podejście aksjomatyczne jest dla niego
za trudne. Ponadto, myślenie abstrakcyjne rozwija się u młodzieży
w wieku 11 – 18 lat. Zaś badania przeprowadzone w ostatnich latach dono-
szą, że tylko jeden na pięciu 17 latków myśli abstrakcyjnie. Stąd wniosek,
że aksjomatyczna nauka geometrii może być za trudna również dla uczniów
szkół ponadpodstawowych. Mimo to z nauk Euklidesa w dalszym ciągu, mo-
żemy zaczerpnąć dużo dobrych wzorców. Sformułujmy pierwszy postulat.
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Uczeń powinien rozumieć czym jest dowód, rozumieć znaczenie dowodu
oraz mieć przeświadczenie, że wszystkie twierdzenia, które zna i wyko-
rzystuje można udowodnić, a wzory wyprowadzić.

Dodatkowo samo podejście aksjomatyczne zawarte w Elementach Eukli-
desa można potraktować jako cel nauki geometrii w szkole.

Nauka geometrii w szkole powinna przygotować uczniów do rozumienia
aksjomatycznej geometrii Euklidesowej.

Zgodnie z tym postulatem absolwent szkoły średniej powinien być goto-
wy do rozumienia i przeprowadzania rozumować dowodowych oraz być świa-
domy znaczenia dowodu w geometrii. Postulat ten bardzo dobrze wpasowuje
się w obecną podstawę programową do czteroletniego liceum i pięcioletnie-
go technikum. Dodatkowo odnotujmy, że spełnienie drugiego postulatu jest
możliwe tylko pod warunkiem, że sami nauczyciele matematyki będą znali
aksjomatyczne podejście do geometrii, gdyż nie sposób przygotować ucznia
do czegoś, o czym sam nauczyciel nie ma pojęcia lub ma tylko mgliste wy-
obrażenie.

Podczas studiów nauczycielskich, przyszli nauczyciele powinni poznać
geometrię, jako teorię aksjomatyczną.

Uczeń podczas nauki geometrii w szkole powinien:
a. poznać i nabrać biegłości w używaniu obiektów geometrycznych oraz ich

własności;
b. nauczyć się uzasadniać własne racje, przy przyjętych założeniach lub

z wykorzystaniem znanych faktów;
c. poznać aspekt praktyczny geometrii;
d. nabrać biegłości w przeprowadzaniu rozumowań dowodowych.

1.1. Nauczanie geometrii poprzez eksperymenty

Duża część faktów z matematyki, szczególnie w szkole podstawowej, mo-
że zostać odkryta przez uczniów w wyniku eksperymentu zaproponowanego
przez nauczyciela. Przedstawimy realizację tego postulatu na przykładzie
twierdzenia o sumie kątów w trójkącie.
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EKSPERYMENT
Zakładamy, że uczeń:
a. jest wyposażony w kątomierz oraz potrafi biegle i poprawnie odczytywać

nim miary kątów;
b. rachuje biegle w zbiorze liczb naturalnych mniejszych lub równych 180.

Podstawą eksperymentu jest przygotowanie kart pracy. Karta praca skła-
da się kilku narysowanych trójkątów (przynajmniej pięciu), których kąty
odczytane w stopniach wyrażają się liczbami naturalnymi. Na karcie pracy
znajduje się również tabela, w której uczniowie wpisują miary zmierzonych
kątów w poszczególnych trójkątach oraz liczą ich sumę. Warto tutaj zamie-
ścić przykładowy trójkąt z zaznaczonymi miarami kątów oraz wypełnioną
dla niego częścią tabeli. Dodatkowo warto zatroszczyć się, aby podpisy ta-
beli były zgodne z oznaczeniami, z którymi są dobrze zaznajomieni nasi
uczniowie. Jeżeli używamy do oznaczeń kątów liter greckich α, β, γ, to tak
możemy podpisać kolumny w tabeli, lecz w przeciwnym razie należałoby
podpisać miara kąta przy wierzchołku A, lub krócej miara ∠A, lub |∠A|.
Nie warto w tym miejsce stosować zapisu |∠ABC|, gdyż jest mniej czytelny
dla uczniów.

Zadaniem uczniów w tym doświadczeniu będzie mierzenie kątomierzem
kątów w narysowanych trójkątach, celem uzupełnienia tabeli. Po skończonej
pracy wyciągamy wspólnie z uczniami wnioski i zapisuje twierdzenie o sumie
kątów w trójkącie.

UWAGI
a. Zaletą tego eksperymentu jest ćwiczenie dokładności i biegłości w doda-

waniu liczb naturalnych.
b. Podczas eksperymentu uczeń może popełnić tylko dwa błędy – niedo-

kładnie zmierzyć miarę kąta lub popełnić błąd rachunkowy przy liczeniu
sumy miar kątów. Oba błędy są łatwe do wychwycenia i poprawienia.

c. Eksperyment nie jest ukierunkowany na dowód twierdzenie, bo nie na-
suwa intuicji dlaczego dane twierdzenie jest prawdziwe.

d. Eksperyment absorbuje ucznia na wielu płaszczyznach, mierzenie kątów,
liczenie, wyciąganie wniosków. Z tego powodu nie nadaję się do przepro-
wadzania przy użyciu programów komputerowych, gdyż traci wspomnia-
ne zalety.

e. Celem eksperymentu jest zaobserwowanie przez uczniów zależności o su-
mie miar kątów w trójkącie, nie sprawdzenie ich biegłości rachunkowej.
Stąd powinniśmy dobierać miary kątów w zaproponowanych trójkątach,
w ten sposób aby ich sumowanie nie sprawiało uczniom znaczących trud-
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ności, gdyż wtedy więcej z nich będzie mogło zakończyć eksperyment
sukcesem i wyciągnąć dobre wnioski.

d. Podobną metodą możemy odkrywać: twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie
Pons Asinorum, ortocentrum trójkąta, środek ciężkości trójkąta, twier-
dzenie Talesa.

e. Metoda wspomnianego eksperymentu nie nadaje się do odkrywania środ-
ka okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt, gdyż podczas
konstrukcji symetralnych odcinka lub dwusiecznych kątów wewnętrz-
nych trójkąta istnieje duże ryzyko błędu, wynikające z niedokładności
uczniów. W konsekwencji eksperyment może zakończyć się niepowodze-
niem, a sami uczniowie nie będą w stanie wyciągnąć z niego odpowied-
nich wniosków. W tym wypadku możemy skorzystać z programu kompu-
terowego umożliwiającego szybką i poprawną konstrukcje symetralnych
lub dwusiecznych w trójkącie1. Jednakże wadą takiego rozwiązania jest
zmniejszona aktywność uczniów.

Zaproponujemy kolejny eksperyment.

EKSPERYMENT
Do eksperymentu należy przygotować:
a. dla każdego ucznia zestaw trzech identycznych papierowych trójkątów,

z zaznaczonymi kątami w trzech kolorach;

b. większego zestawu trójkątów do zawieszenia na tablicy przy użyciu ma-
gnesów lub przygotowanie prezentacji z kolejnymi krokami eksperymen-
tu do wyświetlenia na ekranie.

Eksperyment polega na ułożeniu trzech trójkątów w ten sposób, aby różne
kolory kątów do siebie przylegały.

1 Obecnie w powszechnym użytku do tego typu konstrukcji są programy Geogebra
i C.a.R.
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Wynikiem eksperymentu jest wyciągnięcie wniosku, że trzy kąty w trójkącie
tworzą razem kąt półpełny, więc suma ich miar wynosi 180◦. Eksperyment
ten jest znacznie szybszy od poprzedniego. Dodatkowo jest ukierunkowa-
ny na dowód tego twierdzenia, gdyż z niego już bardzo łatwo przejść do
klasycznego dowodu.
Dowód:
W trójkącie ABC prowadzimy prostą równoległa do podstawy AB przecho-
dzącą przez wierzchołek C. Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku:

α

γ

β

ε δ

A B

C

Wtedy α = ε, gdyż są to kąty odpowiadające. Podobnie β = δ, jako kąty
odpowiadające. Ponieważ δ, γ i ε tworzą kąt półpełny, to

180◦ = δ︸︷︷︸
=β

+γ + ε︸︷︷︸
=α

= β + γ + α.

Zatem suma kątów w trójkącie wynosi 180◦.

UWAGI
a. Przedstawienie uczniom przytoczonego dowodu jest obligatoryjne i po-

winno zależeć od zdolności i zaawansowania matematycznego naszych
uczniów.

b. Trójkąty w zaproponowanym eksperymencie nie powinny być trójkątami
szczególnymi, na przykład prostokątnymi, równoramiennymi, czy rów-
nobocznymi.



6 Dawid Edmund Kędzierski

c. Możemy również zaproponować uczniom rozważenie przypadku trójkąta
rozwartokątnego, aby mogli się oni przekonać, że wspomniane twierdze-
nie jest również prawdziwe w przypadku tych trójkątów. Wymagałaby to
poświęcenia większej ilości czasu oraz przygotowanie drugiego zestawu
trójkątów rozwartokątnych dla każdego ucznia. Odnotujmy, że pytanie
skierowane do uczniów: Czy powyższe twierdzenie będzie również praw-
dziwe dla trójkątów rozwartokątnych? Wprowadza ich w metodę analizy
przypadków. Chociaż przy omawianym twierdzeniu ta metoda nie jest
potrzebna, to już przy okazji twierdzeniu sinusów jest niezbędną,
gdyż w dowodzie twierdzenia należy osobno rozważyć trójkąty ostrokąt-
ne, prostokątne i rozwartokątne. Możemy również na przemian rozdać
uczniom zestawy z trójkątami ostrokątnymi i rozwartokątnymi, aby móc
omówić oba przypadki równocześnie.

d. Po skończonym eksperymencie warto, aby uczniowie wkleili do zeszytu
trójkąty i napisali sformułowanie poznanego twierdzenia.

Metoda odkrywania matematyki poprzez eksperymenty jest wysoce ak-
tywizująca, pod warunkiem, że eksperyment jest dobrze dobrany do pozio-
mu matematycznego i rozwojowego ucznia. Na przykład w szkole średniej
mierzenie długości odcinków linijką i zapisywanie wyników w tabeli może
być mało ciekawe dla uczniów, więc eksperyment ma małe szanse sukcesu. Z
kolei eksperymenty wymagają większego przygotowania ze strony nauczycie-
la, niż tradycyjna lekcja. Ponadto na eksperyment poświęcamy o wiele wię-
cej czasu niż na lekcję prowadzoną metodami podającymi, w czasie których
przedstawiamy uczniom gotowe twierdzenie, opcjonalnie przeprowadzamy
dowód, a następnie ćwiczymy wykorzystanie poznanego twierdzenia. Stąd
pytamy:

Czy warto poświęcać czas na lekcji matematyki na jej odkrywanie?

Zdecydowanie tak, lecz należy w tym temacie zachować rozwagę, aby eks-
perymenty były dobrze przemyślane i dopracowane, a ich przeprowadzanie
nie utrudniło realizacji podstawy programowej. Podajmy kilka argumentów
za takim podejściem. Po pierwsze odkrywanie matematyki jest o wiele cie-
kawsze dla uczniów. Po drugie pozwala nauczycielowi wychwycić uczniów
o dobrych zdolnościach matematycznych. Po trzecie odkrywanie chociaż czę-
ści z twierdzeń matematycznych pozwala budować w uczniach przekonanie,
że matematyka nie powstała z niczego, lecz jest wymysłem zmagań ludz-
kiego umysłu, dzięki czemu staje się bliższa uczniom. Po czwarte wielu wy-
bitnych matematyków pytanych dlaczego zostali matematykami przytacza
swoje wspomnienia szkolne, gdy sami odkryli, zauważyli, czy zaobserwowali
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pewną prawidłowość, wzór czy własność w matematyce. Wspomnienie to
było na tyle inspirujące, że postanowili oni poświęcić całe swoje życie kró-
lowej nauk. Zatem czy nie warto choć spróbować tak inspirować naszych
uczniów? Zapiszmy kolejny postulat:

Nauczajmy geometrii poprzez jej rozsądne odkrywanie.

1.2. Opisywanie zadań

Jednym z celów nauczania geometrii jest umiejętność argumentowania
swoich racji. Zadania geometryczne doskonale nadają się do realizacji tego
celu, gdyż niemalże na każdym kroku wymagają od uczniów wykorzystania
wcześniej poznanych faktów.

Uczeń powinien świadomie korzystać z poznanych twierdzeń i własności,
potrafić poprawnie sformułować twierdzenia z których korzysta i wska-
zać, dla których figur je wykorzystuje.

Omówmy dwa rozwiązanie następującego zadania:

1. Przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 8, a jego przeciw-
prostokątna ma długość 10. Oblicz długość rzutu prostokątnego tej przy-
prostokątnej na przeciwprostokątną.

Rozwiązanie 1.

a

b = 8

x

c = 10

x = b2

c
= 6,4.

Rozwiązanie 2.
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C

C1

A

B

a

b = 8

x

c = 10

Oznaczmy kąty trójkąta przy wierzchoł-
kach A i B przez α i β. Z sumy miar kątów
w 4CC1A wnioskujemy, że

|∠C1CA| = β.

Zatem 4ABC ∼ 4ACC1 z cechy kkk.
Stąd

C1A

CA
= CA

AB
, więc x

b
= b

c
.

Korzystając z danych podanych w zadaniu otrzymujemy, że

x

8 = 8
10 .

W konsekwencji x = 6,4.

UWAGI
Rozwiązanie drugie ma wiele zalet:
a. na rysunku do zadania są dokładnie oznaczone długości odpowiednich

boków;
b. sposób rozwiązania został dokładnie wyjaśniony, w szczególności obja-

śnione zostało podobieństwo trójkątów, którego następstwem jest wyko-
rzystana proporcja;

c. w sytuacji błędnego wyniku, możemy łatwiej zweryfikować na którym
etapie zadania uczeń popełnił błąd;

d. jeżeli rozwiązanie 2. zostanie napisane w zeszycie ucznia, to będzie on
wstanie z łatwością je odtworzyć, gdy będzie zmagał się z podobnym
problemem lub przygotowywał się do pracy pisemnej;

e. dokładne opisywanie zadań może, także uchronić ucznia przed niekom-
pletnym, a nawet błędnym rozumowaniem.

Rozważmy jeszcze jedno zadanie.

2. W trapezie ABCD przekątna BD jest dwusieczną kata przy dłuższej
podstawie. Wykaż, że 4BCD jest równoramienny.

Rozwiązanie 1.
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α

α
α

x

x

Rozwiązanie 2.
Z treści zadania wiemy, że |∠ADB| =
|∠BDC| = α, bo odcinek DB jest
dwusieczną. Kąty ∠ADB i ∠DBC
są naprzemianległe wewnętrzne, za-
tem |∠DBC| = α. Ponieważ kąty
∠CBD i ∠CDB, więc z twierdzenia
Pons Asinorum zachodzi, że 4BCD

α

α
α

x

x

A D

CB

jest równoramienny.

W tym przypadku rozwiązanie pierwsze trudno nazwać rozwiązaniem, w
przeciwieństwie do zaprezentowanego drugiego rozwiązania, w którym każ-
dy element został zapisany i wyjaśniony.

Sformułujmy kilka uwag odnośnie nauczania dobrego opisywania zadań:
UWAGI
a. uczeń sam z siebie nie będzie opisywał poprawnie zadań, musi się tego

nauczyć tak samo jak rozwiązywania zadań;
b. jedną z możliwości uczenia poprawnego zapisywania rozwiązań zadań

jest naśladownictwo, w tym celu na tablicy rozwiązane zadania zawsze
powinny być rozwiązane z odpowiednim opisem;

c. warto zwracać uwagę, aby uczniowie w swoich notatkach również pisali
poprawne komentarze i uzasadnienia kolejnych elementów rozwiązanych
zdań;

d. powinniśmy ustalić jasne i klarowne zasady tworzenia komentarzy do
zadań. Na przykład:
— jeżeli korzystamy z podobieństwa trójkątów, to zawsze zapisujemy,

które trójkąty są do siebie podobne, z uwzględnieniem kolejności od-
powiadających wierzchołków i cechy podobieństwa, z której to podo-
bieństwo wynika, podobnie postępujemy z trójkątami przystającymi;
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— kiedy używamy twierdzenia, to musimy powołać się na odpowiednie
twierdzenie, z którego korzystamy oraz odnotować do której figury
je stosujemy;

Zasady takie należy wprowadzać stopniowo, pilnując aby prezentowane
podczas lekcji rozwiązania spełniały przez nas ustalone normy.

e. Warto na pracach pisemnych przyjąć zasadę, że każdemu zadaniu przy-
dzielamy dodatkowy punkt, który uczeń otrzymuje, gdy rozwiązanie za-
dania jest wyposażone w odpowiedni komentarz. W ten sposób naszym
podopiecznym będzie „opłacało się” dbać o komentarz we własnych roz-
wiązaniach.

f. Sprawdzanie prac pisemnych z geometrii, w których rozwiązania są za-
opatrzone w wyjaśnienia, wymaga mniej wysiłku nauczyciela.
Odnotujmy również, że dbanie podczas lekcji o poprawny i wyczerpu-

jący komentarz prezentowanych rozwiązań, zmniejsza liczbę rozwiązanych
zadań na lekcji. Jednakże zalety płynące z takiego postępowania znacznie
przewyższają tę niedogodność.

1.3. Rysunki na lekcji geometrii

„Geometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle
sporządzonych rysunków.”

Abel Niels Henrik

Na przekór zacytowanej sentencji twierdzimy, że podstawą rozwiązania
problemów geometrycznych jest umiejętność sporządzania rysunków odpo-
wiadających treści zadania. Oczywiście w szkole podstawowej wymagamy
od uczniów bardzo dokładnych rysunków, ucząc ich klasycznych konstruk-
cji geometrycznych za pomocą liniału i cyrkla. Jednakże z upływem czasu
odchodzimy od konstruowania poprawnego rysunku do każdego zadania,
gdyż po pierwsze zajmuje to zbyt dużo czasu, po drugie zazwyczaj nie jest
potrzebne, gdyż zazwyczaj schematyczny rysunek w zupełności wystarczy
do rozwiązania zdania. Zatem najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie
nauczenie uczniów wykonywanie szybko rysunków, które będą jak najlepiej
oddawały treść zadania. Zakładamy, że do dyspozycji ucznia mamy: linijkę,
cyrkiel i papier w kratkę, gdyż właśnie w takie udogodnienia wyposażony
jest uczeń podczas egzaminów zewnętrznych. W kwestii rysunków zapropo-
nujmy pierwszy postulat.
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Wykorzystuj kratki do sporządzania rysunków.

Typowym błędem uczniów jest niewykorzystywanie punktów kratowych
podczas sporządzania rysunków, a nawet celowe ich pomijanie. Na przykład:
a. podczas rysowania kąta prostokątnego, wystarczy wykorzystać kąt pro-

sty pomiędzy kratkami;
b. podobnie kąt 45◦ otrzymamy wykorzystując przekątną kratek.
c. rysunek trójkąta równoramiennego w kratkach rozpoczynamy od pod-

stawy. Najlepiej, aby podstawa miała parzystą liczbę kratek, wtedy wy-
sokość tego trójkąta też będzie w kratkach. Mając narysowaną wysokość
i podstawę narysowanie ramion dopełnia sprawę.

I II III

Podobnie możemy narysować równoległoboki, trapezy, romby, deltoidy. Ko-
lejnym postulatem odnośnie rysunków jest:

Podczas sporządzania rysunków, mądrze dobieraj kolejność rysowanych
figur.

Podczas rysowania okręgu opisanego na trójkącie wielu uczniów popełnia
błąd zaczynając od narysowania trójkąta, a potem próbując narysować
okrąg. O wiele szybszym sposobem jest rozpoczęcie konstrukcji od okręgu,
a następnie wybranie 3 punktów na tym okręgu i utworzenie z nich trójkąta.
Podobnie gdy chcemy naszkicować okrąg wpisany w trójkąt, to zaczynamy
od okręgu, a następnie dorysowujemy trzy parami nierównoległe styczne
do tego okręgu, które utworzą nam trójkąt. Dodatkowo warto, aby środek
okręgu był w kratkach, a promień był wielokrotnością kratek, gdyż może
nam to ułatwić rysowanie trójkąta równoramiennego wpisanego w ten okrąg
lub trapezu równoramiennego.
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Zachowuj proporcję rysunku z treści zdania.

Wielokrotnie brak zachowania proporcji przez uczniów utrudnia im rozwią-
zanie zadania. Tutaj możemy natrafić na dwa typowe błędy: brak zachowa-
nia proporcji długości boków oraz brak zachowania miary kątów. W tym
temacie warto przedyskutować rozwiązanie następującego zadania.

3. W trapezie prostokątnym krótsza podstawa ma taką samą długość jak
dłuższe ramię. Widząc, żę kąt pomiędzy tą podstawą, a ramieniem wy-
nosi 140◦ oblicz miary kątów trapezu.

Jeżeli uczeń wykona niedokładny rysunek (zo-
bacz obok) do tego zadania, to może nie za-
uważyć, że 4BCD jest równoramienny. Ob-
serwacja ta pozwala na obliczenie kątów przy
jego podstawie DB, lub równoważnie na za-
uważenie, że przekątna BD zawarta jest w A D

B C

dwusiecznej kąta przy wierzchołku D. W tym wypadku poprawny rysunek
znacznie ułatwia rozwiązanie zadania.

UWAGA
Zachowania proporcji nie można mylić z zachowaniem danych z rysunku,
gdyż te często są niemożliwe do zachowania.

Wykorzystuj kolory do nauki geometrii.

Kolory pozwalają skupić uwagę, lepiej zapadają w pamięć oraz poma-
gają wyabstrahować potrzebne elementy z rysunku. W tym temacie warto
rozważyć następujący rysunek.

A D C

B

x y

h
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Naszym celem będzie wyznaczenie stosunku pola trójkąta niebieskiego
do pola zielonego trójkąta wiedząc, że odcinek BD dzieli podstawę na od-
cinki długości x i y.

Zauważmy, że odcinek h jest wspólną wysokością dla obu trójkątów ABD
oraz BCD. Stąd zachodzą równości:

P = 1
2 · x · h oraz P = 1

2 · x · h.

Obliczmy
P

P
=

1
2 · x · h
1
2 · y · h

= x

y
.

Otrzymaliśmy dość pożyteczny fakt, który można zobrazować w dość prosty
sposób graficzny.

x y

⇒
P4
P4

= x

y

W tym przykładzie kolor jest wykorzystany do skupienia uwagi ucznia na
polach dwóch trójkątów. Dodatkowo notacja zielony trójkąt i niebieski trój-
kąt jest prostsza niż trójkąt ABC i BCD, więc rozumowanie jest bardziej
intuicyjne. Ostatecznie zapis graficzny poznanego fakty jest klasyczną mne-
motechniką, ułatwiającą zapamiętanie poznanego faktu. Ważne jest tutaj,
aby mnemotechnika była skuteczna, to powinniśmy podczas przypominania
tego faktu, używać tego samego rysunku, a najlepiej również wykorzystywać
do tego te same kolory.

Podobnie możemy w postaci kolorowych rysunków przedstawić inne twier-
dzenia z geometrii, na przykład Pons Asinorum, twierdzenie o kącie wpisa-
nym i środkowym opartym na tym samym łuku, twierdzenie o odcinkach
stycznych do okręgu.

Powróćmy jeszcze na chwilę do zadania z początku tegoż artykułu.

4. Przyprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 8, a jego przeciw-
prostokątna ma długość 10. Oblicz długość rzutu prostokątnego tej przy-
prostokątnej na przeciwprostokątną.
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Przypomnijmy rysunek, który sporządziliśmy podczas rozwiązania tego za-
dania:

C

C1

A

B

a

b = 8

x

c = 10

Przytoczone rozwiązanie polegało na zauważeniu podobieństwa trójkątów
4ABC ∼ 4ACC1, a następnie odczytaniu proporcji boków. Wykorzy-
stamy teraz kolor do oznaczenia trójkątów podobnych na tym rysunku:

C

C1

A

B

a

b = 8

x

c = 10

C

C1

A

B

a

b = 8

x

c = 10

Zauważmy, że możemy w ten sposób wykorzystać kolory, aby odpowiadające
sobie boki były zaznaczone innym kolorem, dzięki temu o wiele łatwiej za-
pisać jest odpowiednią proporcję. W tym wypadku zaznaczyliśmy kolory na
dwóch rysunkach, gdyż bok AC jest wspólny dla obu trójkątów i zaznacze-
nia go na dwa kolory mogłoby być mylące. W przypadku, gdyby trójkąty
podobne nie miały wspólnych boków, to zaznaczylibyśmy je kolorami na
jednym rysunku.

1.4. Podsumowanie

Zaproponowane w tym artykule postulaty i metody ich realizacji są tyl-
ko wstępem do ogromnej mnogości technik nauczania geometrii. Na koniec
zaproponujmy najważniejszy postulat.

Geometria jest intrygująca i przepiękna. Bogata jest w zadania ciekawe
i twórcze. Zatem warto jej nauczać tak, aby nasi uczniowie mogli sami
doświadczyć uroku geometrii.


