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Rola szešcianu w nauczaniu poczqtków systematycznej 
stereometr jL * 

Konstanty Matulewicz, Wilno. 

Abstrakcyjny charakter pocz^tków systematycznej stereo-
metrji a postuláty szkoly pracy. Trudnosc dobrania cwiczeň£do 
dzialu o wzaiemnem položeniu punktów, prostých i plaszczyzn 
w przeštrzeni wskutek niemožnosci jednoznacznego okreslenia 
položenia punktu na rysunkach podawanych w podrQcznikach 
szkolnych. 

Wprowadzenie obrazu szešcianu, wykreslonego w rzucie 
ukošnym równoleglym, jako úkladu odniesienia. Možnošc rzeczy-
wistego, a nie tylko „slownego" wykonywania podstawowych 
konstrukcyj stereometrycznych: 1. przesuwania plaszczyzny przez 
3 dané punkty, przez punkt i prosty, przez 2 przecinaja^ce SÍQ proste, 
2. wyznaczania kraw^dzi 2 plaszczyzn daných, 3. odnajdywania 
punktu wspólnego prostej danej z plaszczyzn^ daná, i innych 
trudniejszych. Latwošc stopniowania trudnosci w tych zadaniach. 

Zadania 2 i 3 s^ traktowane systematycznie jedynie w geo
metr ji wykreslnej i zazwyczaj nie trafiaj^ do normalnego pensum 
szkoly z ujma, dla wszechstronnego oswojenia wyobražni ucznia 
z tym dzialem. 

Dalsze možliwosci: jawne wprowadzenie prostok^tnego úkladu 
osi spólrz^dnych; wyprowadzenie obrazów wszystkich wielošcia-
nów foremnych z obrazu szešcianu; latwe wypadki przebicia 
szešcianu z innemi brylami. 

Literatura. Ph. Maennchen: Methodik des mathematischen Unterriehts, 
str. 168. 

G. Scheffers u. W. Kramer: Leitfaden der darstellenden und ráumlichen 
Geometrie, I. str. 49. 

Didaktika matematiky a psychotechnika. 
Ferdinand Mládek, Pardubice. 

Vzájemný vztah matematiky a psychotechniky v oboru 
didaktickém se jeví nejvýznačněji při různých zkouškách. Mate-
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