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Różne metody wprowadzania twierdzenia
Pitagorasa

„Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem.”

Konfucjusz (551–479 p.n.e)

Celem niniejszego artykułu jest przedyskutowanie różnych sposobów wpro-
wadzenia twierdzenia Pitagorasa w szkole podstawowej oraz sposobach po-
wrotu do niego w szkole średniej. W naszych propozycjach będziemy kiero-
wali się radą chińskiego myśliciela Konfucjusza.

Na wstępie przypomnijmy, że uczymy się na jeden z czterech sposobów.
Jednym z nich jest przyswajanie gotowych treści. Chociaż droga ta dosko-
nale ćwiczy pamięć, to jest żmudna i mało atrakcyjna dla uczniów. Uczymy
się również poprzez odkrywanie na nowo pewnych prawidłowości, czy twier-
dzeń. Sposób ten bazuje na ciekawości uczniów nakłaniając ich do zmożonej
aktywności, tym samym rozwijając ich dociekliwość. Kolejnym sposobem
uczenia się jest przeżywanie, gdy same treści lub sytuacja, w której treści
te poznajemy są naładowane ładunkiem emocjonalnym. Takimi emocjami
mogą być pozytywne bodźce: poczucie sukcesu, zachwyt, radość, duma, lub
negatywne emocje: poczucie porażki, strachu lub smutku. Jednakże za naj-
bardziej skuteczny sposób uczenia się uważa się działanie. Podczas wła-
snej aktywności uczeń najwięcej zapamiętuje i najszybciej zdobywa nowe
umiejętności. Dlatego też, duży nacisk nakłada się na metody aktywizujące
uczniów.

W tym temacie wspaniale sprawdza się metoda eksperymentu, która
ma na celu umożliwienie uczniowi odkrycie samodzielne lub z asystą na-
uczyciela, własności obiektów matematycznych lub prawidłowości w samej
matematyce. Udany eksperyment pozwala uczniowi na odniesienie sukce-
su, poczucie zadowolenia lub dumy. Dodatkowo w dobrze zorganizowanym
eksperymencie jego zasadniczą część przeprowadza uczeń, przez co doświad-
czenie jest formą nastawioną na działanie ucznia.

Twierdzenie Pitagorasa możemy wprowadzić w różnych formach. W za-
leżności, na którą z tych postać zdecydujemy się, to efekty uczenia się mogą
być nieco odmienne. W wyidealizowanym przypadku chcemy, aby uczeń po
wprowadzeniu twierdzenia Pitagorasa potrafił:
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a. sporządzić rysunek do twierdzenia;
b. wyodrębnić założenie i tezę z twierdzenia, tzw. rozumienie formalne

twierdzenia;
c. zastosować twierdzenie w praktyce, tzw. rozumienie operatywne twier-

dzenia;
d. potrafił zaprezentować dowód twierdzenia Pitagorasa.

W zależności od formy zapisu treści twierdzenia będzie nam łatwiej lub
trudniej zrealizować, któryś z powyższych celów. Dla przykładu z twierdze-
nia Pitagorasa zapisanego w formie orzekającej

TWIERDZENIE PITAGORASA
Kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dłu-
gości przyprostokątnych.

jest uczniowi trudno wyróżnić założenie i tezę. Z kolei z twierdzenia zapisa-
nego w formie warunkowej

TWIERDZENIE PITAGORASA
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej
jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych.

o wiele łatwiej wyodrębnić założenie i tezę. Jednakże uczniowi łatwiej będzie
zapamiętać sformułowanie twierdzenia i sporządzić rysunek objaśniający,
gdy pozna twierdzenie Pitagorasa zapisane w formie czynnościowej:

TWIERDZENIE PITAGORASA
Jeżeli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy kwadraty i obliczy-
my ich pola, to pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej jest
równe sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych.

Zapis w formie czynnościowej pozwala łatwo wyodrębnić założenie i tezę,
lecz jej wadą jest trudność w wykorzystaniu tej postaci w rozwiązywaniu
zadań, gdyż równanie Pitagorasa jest wnioskiem z tego twierdzenia, a nie
samym jego sformułowaniem. Dodatkowo często posługujemy się zapisem w
formie rysunkowej:
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TWIERDZENIE PITAGORASA

a

b
c

a2 + b2 = c2

która niewątpliwie jest dobrym sposobem na przypomnienie równania Pi-
tagorasa podczas rozwiązania zadań.

1.1. Twierdzenie Pitagorasa metodami podającymi

Jedną z możliwych metod wprowadzania twierdzenia Pitagorasa jest me-
toda podająca. Na początku lekcji przypominamy pojęcie trójkąta prosto-
kątnego i nazewnictwo boków w tym trójkącie. Następnie przedstawiamy
uczniom twierdzenie Pitagorasa w jednej (lub więcej) z poprzednio zapisa-
nych form. Możemy również zaprezentować dowód twierdzenia, lub przećwi-
czyć jego wykorzystanie. Niewątpliwą zaletą tak przeprowadzonej lekcji jest
możliwość przećwiczenia sporej liczby zadań na wykorzystanie twierdzenia
Pitagorasa, czyli skupić się na rozumieniu operatywnym. Zaś wadą tak prze-
prowadzonej lekcji jest mała aktywność uczniów w części wprowadzającej.

Niekiedy zamiast przedstawiać samodzielnie dowód twierdzenia, możemy
wykorzystać gotowe opracowania dowodów w formie filmu1 lub prezentacji2.
Możemy wymienić dwie zalety takiego rozwiązania. Po pierwsze uczniowie
mogą przekonać się, że istnieją kanały na YouTubie i portale internetowe
poświęcone matematyce. Po drugie dowód w formie filmu lub prezentacji
jest zazwyczaj dla uczniów ciekawszy, niż tradycyjne przedstawienie go na
tablicy. Wadą takiego podejścia jest fakt, że uczniowie zazwyczaj nie ma-
ją szansy zapisać obejrzanego rozumowania. Ponadto oglądanie dowodu nie
jest formą aktywizującą pracę ucznia, gdyż podczas oglądania jest on bierny,
tak jak podczas prezentowania dowodu na tablicy przez nauczyciela. Może-

1 W serwisie YouTube znajdziemy dziesiątki filmów z opracowanymi dowodami twier-
dzenia Pitagorasa, niektóre z nich są wykonane bardzo pomysłowo i starannie.

2 Na portalu matematycznym The Mathteacher można obejrzeć prezentacje dowodów
twierdzenia Pitagorasa przygotowane w programie Geogebra.



4 Dawid Edmund Kędzierski

my również polecić obejrzenie danego dowodu (filmu) w domu, a następnie
odtworzenie go w zeszytach, jako zadanie domowe z lekcji o twierdzeniu
Pitagorasa. Jednakże, aby taka lekcja przyniosła skutek, należałoby na na-
stępnej lekcji omówić z uczniami ten dowód, aby mieć pewność, że wszyscy
dobrze go zrozumieli.

1.2. Twierdzenie Pitagorasa – eksperyment
nieukierunkowany na dowód

W tym podejściu przygotujemy dla uczniów karty pracy, na której bę-
dzie znajdowało się pięć trójkątów prostokątnych o całkowitych długościach
boków i tabelka, w której uczniowie będą mieli za zadanie wpisać długości
zmierzonych przez siebie boków. Przykładowa karta pracy zamieszczona jest
na końcu artykułu.

Eksperyment ten ma na celu odkrycie twierdzenia Pitagorasa poprzez
samodzielne mierzenie odcinków linijką. Warunkiem uczestnictwa w ekspe-
ryment jest posiadanie linijki, lub innego przyrządu pozwalającego mierzyć
długości. Warunkiem osiągnięcia przez ucznia sukcesu, jest dokładny pomiar
i bezbłędne rachowanie.

Niewątpliwą zaletą takiego podejścia jest duża aktywizacja ucznia oraz
łatwość w osiągnięciu sukcesu przez ucznia, nawet tego z niewielkimi zdol-
nościami matematycznymi. Dodatkowo odnotujmy, że eksperyment ten nie
jest ukierunkowany na dowód, więc lepiej nadaje się na lekcję, w której
nie planujemy przedstawiać dowodu twierdzenia Pitagorasa. Przygotowa-
na karta pracy pozwala uczniowi odkryć twierdzenie Pitagorasa w formie
orzekającej lub warunkowo-orzekającej. Jednakże nie nadaje się do wprowa-
dzania twierdzenia Pitagorasa w formie czynnościowej, gdyż nie operujemy
w niej pojęciem pola kwadratu.

1.3. Twierdzenie Pitagorasa – eksperyment ukierunkowany
na dowód

W tej części zaproponujemy eksperyment, który pozwoli nie tylko odkryć
twierdzenie Pitagorasa, ale również zbliżyć uczniów do jego dowodu. Ekspe-
ryment w takiej formie zaleca się przeprowadzać wśród uczniów z dobrymi
zdolnościami matematycznymi, gdyż uczniowie słabsi matematycznie mogą
mieć problem z odniesieniem sukcesu.

Do wykonania eksperymentu potrzebujemy:
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— Zestawu dla nauczyciela składającego się z 9 niebieskich trójkątów pro-
stokątnych w tym samym rozmiarze i 6 czerwonych kwadratów. Wymiary
kwadratów odpowiadają bokom trójkąta. Figury te będziemy przycze-
piali do tablicy przy pomocy magnesów.

— Dwa typy zestawów dla uczniów złożonych z 4 niebieskich trójkątów pro-
stokątnych i jednego dużego kwadratu (o długości boku równej przeciw-
prostokątnej trójkąta) lub 2 kwadratów mniejszych (o długości boków
równym długościom przyprostokątnym trójkąta). Zestawy dla uczniów
warto umieścić w kopertach w celu ułatwienia ich rozdania.

PRZEBIEG EKSPERYMENTU:
— Po rozdaniu uczniom kopert prosimy o ułożenie jednego dużego kwa-

dratu ze wszystkich elementów w kopertach. Warto zwrócić uwagę, aby
uczniowie w tej samej ławce mieli różne zestawy.

— Następnie przedstawiamy oba rozwiązania na tablicy, wykorzystując do
tego zestaw nauczyciela.

— Rozpoczynamy dyskusję, w wyniku której chcemy zauważyć, że:
a. pola zbudowanych kwadratów są sobie równe;
b. w każdym ze zbudowanych kwadratów znajdują się po 4 trójkąty

prostokątne;
c. pole dużego czerwonego kwadratu jest równe polu dwóch mniejszych

czerwonych kwadratów.
— Na tablicy przyczepiamy trójkąt prostokątny i kwadraty,
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aby uczniowie mogli zaobserwować, że kwadratu te zostały zbudowane
na bokach trójkąta prostokątnego.

— Formułujemy i zapisujemy na tablicy twierdzenie Pitagorasa.

UWAGA
Przedstawione rozumowanie nie jest jeszcze dowodem twierdzenia Pitagora-
sa, gdyż należałoby uzasadnić poprawność wykonanej konstrukcji. Jednakże
sam eksperyment oddaje idee dowodu i ułatwia uczniom jego zrozumienie.
Dowód twierdzenia Pitagorasa.
Przedstawimy dowód twierdzenia Pitagorasa z Chou Pei Suan Ching.

Naszkicujmy kwadrat o bok a + b. Na dwóch sąsiednich bokach tego
kwadratu odmierzamy dwa odcinki długości a wychodzące z jednego wierz-
chołka. Pozostałe odcinki na tych bokach muszą mieć długość b, bo bok
kwadratu ma długość a+ b. Podzielmy ten kwadrat tak jak na rysunku.

a b

b

a

ba

a

b
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Wtedy widzimy, że kwadrat ten składa się z dwóch kwadratów o polu a2

i b2 oraz czterech trójkątów prostokątnych o polach 1
2ab. Zatem zachodzi

P� = a2 + b2 + 4 · 1
2ab.

Naszkicujmy drugi kwadrat o boku a+b i w każdym z rogów tego kwadratu
umieśćmy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych a i b, tak jak na rysunku.

b a

b

a

ba

b

a

βα

β

α

β α

β

α
γ

Odnotujmy, że figura w środku kwadratu ma wszystkie boki równe, więc
jest rombem. Pokażemy, że jest w rzeczywistości kwadratem. Przyjmując
oznaczenia jak na rysunku, zauważmy, że α + β = 180◦, gdyż są kątami
ostrymi w trójkącie prostokątnym. Ponadto

γ = 180◦ − α− β = 180◦ − (α+ β) = 180◦ − 90◦ = 90◦.

Zatem figura w środku dużego kwadratu jest również kwadratem. Stąd wnio-
skujemy, że pole dużego kwadratu wynosi

P� = c2 + 4 · 1
2ab.

Ponieważ pola pierwszego i drugiego kwadratu są sobie równe, to zachodzi
równość

a2 + b2 + 4 · 1
2ab = c2 + 4 · 1

2ab.

Po obu stronach występuje składnik 4· 12ab, stąd po skróceniu go otrzymamy
równanie

a2 + b2 = c2.
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W rzeczywistości dowód ten możemy przeprowadzić o wiele prościej,
jeżeli nasi uczniowie potrafiliby policzyć pole kwadratu3 o boku a+b.
II Dowód twierdzenia Pitagorasa.
Zakładamy jak poprzednio, że w rogach kwadrat o boku a + b wpisujemy
cztery trójkąty prostokątne oraz analogicznie jak poprzednie uzasadniamy,
że pole tego kwadratu wynosi P� = c2 + 4 · 1

2ab. Z drugiej strony pole tego
kwadratu wynosi P� = (a+ b)2. Zatem zachodzi równość

c2 + 4 · 1
2ab = (a+ b)2.

Stąd

c2 + 2ab = a2 + 2ab+ b2.

Zatem zachodzi równość

a2 + b2 = c2.

Przedstawiony dowód nie jest jedynym sposobem na eksperyment po-
zwalający odkryć i dowieść twierdzenia Pitagorasa. Podobne eksperymenty
możemy utworzyć wzorując się na dowodach:

a. Annarizi z Arabii, c. Henry’ego Parigul, e. Bottechra.
b. Liu Hui, d. Dudeney’a,

3 Na przykład, gdyby znali wzór skróconego mnożenia na sumę kwadratu lub umieli
wymnażać sumę algebraiczną przez sumę algebraiczną.
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Dla przykładu dowód Annarii z Arabii
polega na podzieleniu kwadratu zbu-
dowanego na przeciwprostokątnej na
pięć części, jak na rysunku obok.
Następnie z wyciętych części musi-
my zbudować dwa mniejsze kwadraty.
Rozwiązanie tej łamigłówki zostawia-
my jako ćwiczenie dla czytelnika.

a

a

c

c

a

W celu przeprowadzenia uzasadnienia
poprawności tej konstrukcji warto po-
dzielić ten kwadrat na kilka więcej
części, zgodnie z rysunkiem obok.
Samo uzasadnienie nie jest trudne,
lecz wymaga wnikliwszej argumenta-
cji niż poprzedni dowód. Szczegóły zo-
stawiamy czytelnikowi jako ćwiczenie.

a

ax x

a

c

c

a
α
β

β

β

α

β

1.4. Dowody twierdzenia Pitagorasa, po twierdzeniu
Pitagorasa

Z czasem uczniowie zdobywają nowa wiedzę i umiejętności matematycz-
ne, które umożliwiają im zrozumienie „nowych” dowodów twierdzenia Pi-
tagorasa. Zaproponujemy dowód twierdzenia Pitagorasa z wykorzystaniem
podobieństwa trójkątów.
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PRZEPIS NA DOWÓD TWIERDZENIA PITAGORASA:
1. Narysuj trójkąt prostokątny i wysokość wychodzącą z wierzchołka kąta

prostego. Wykaż, że oba powstałe w ten sposób trójkąty prostokątne są
podobne do wyjściowego trójkąta.

2. Wykorzystując podobieństwo trójkątów z poprzedniego zadania, ułóż
dwie proporcje, z których wyznaczysz zależności na kwadraty długości
przyprostokątnych.

3. Wykorzystując zależności z poprzedniego zadania, udowodnij twierdze-
nie Pitagorasa.

Kolejnym dowodem wartym przytoczenia jest dowód autorstwa Jamesa
Abrama Garfielda, XX prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dowód:
Narysujmy dwa trójkąty prostokąt-
ne,jeden nad drugim, tak aby po
połączeniu dwóch wierzchołków otrzy-
mać trapez prostokątny. Zobacz rysunek
(−→).
W pierwszej kolejności musimy wykazać,
że powstały trójkąt (o dwóch bokach
c) jest prostokątny. Można to zrobić
analogicznie jak robiliśmy w pierwszym
przedstawionym w tym artykule dowo-
dzie twierdzenia Pitagorasa. Następnym
krokiem jest obliczenie pola powstałego
trapezu na dwa sposoby. Ze wzoru na
pole trapezu otrzymamy

P = 1
2(a+ b)2.

a

a

b

b

c

c

Z drugiej strony trapez składa się z trzech trójkątów prostokątnych stąd

P = 1
2ab+ 1

2ab+ 1
2c

2.

Przyrównując do siebie oba te wzory otrzymamy, po uproszczeniu, równanie
Pitagorasa.

UWAGA
Dowód J. A. Garfielda jest bardzo podobny do dowodu (Wersji II) przed-
stawionego w części 1.3. W rzeczywistości rysunek sporządzany do dowodu
Garfielda stanowi połowę rysunku z poprzedniego dowodu. Jednakże kon-
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cepcja tych dowodów jest odmienna, gdyż tutaj powstałą figurę rozważamy
jako trapez, a nie połowę kwadratu.

W artykule tym widzieliśmy najróżniejsze dowody twierdzenia Pitagora-
sa. Nasuwa się pytanie, który z tych dowodów najlepiej nadaje się do zapre-
zentowania uczniom? Oczywiście warunkiem koniecznym jest, aby uczniowie
mogli dany dowód zrozumieć. Zatem przedstawiony dowód musi zawierać
tylko zrealizowane treści podstawy programowej. Ponadto warto przedsta-
wić uczniom swój ulubiony dowód twierdzenia Pitagorasa, gdyż lepiej opo-
wiadamy o rzeczach, które ciekawią nas lub fascynują.
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Karta pracy

Eksperyment: Na tej i następnej stronie znajdują się trójkąty prosto-
kątne ponumerowane liczbami od 1 do 5. Wykonaj polecenia:
1. Zmierz długości boków każdego z tych trójkątów i zapisz wyniki po-
miarów w odpowiednie miejsce tabeli.

2. Wypełnij tabelę zgodnie z przykładem.

3. Porównaj wyniki dwóch ostatnich kolumnach. Co możesz o nich po-
wiedzieć?

4 a b c a2 b2 a2+b2 c2

1. 3 4 5 9 16 25 25

2.

3.

4.

5.

a

b

c a

b

c

2.

1.
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a

b c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

5.


