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RoZwoJ WYOBRAZNI PRZESTRZEI\NEJ UCZNIOW SZKoŁ
OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH w ZALEŻNoŚCI oD ICH WIEKU Z
vw ZGL Ę DNI E NI E M P oD ZIAŁIJ NA DZI Ew CZĘT A I CHŁ oP C ow

1. WPROWADZENIE

Wedfug danych zawaĘch w Atlasie Amerykanskiego Urzędu Zatrudnienia na ogolną
liczbę 4 000 zawodow i stanowisk pracy prawie połowa wymaga posiadania wyobrazni
przestrzennej. Wyob ruźnia przestrzenna podobnie jak wiele dyspozycji psychicznych i
intelektualnych człowieka ulega rozwojowi. Rozwoj ten moze przebiegać w sposob nafuralny
(spontaniczny) będąc za|einym od ogolnego rozwoju człowieka lub byc świadomie
sĘmulowany w czasie rea\tzacji programu nauczania roznych przedmiotow, a nade wszystko
tych, klore obejmuj ązagadnienia nauki o rzutach , geometrii i rysunku technicznego.

Proba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie umiejętności umysłowe muSZą rozwi1ac
się u człowieka spontanicznie lub zostac w nim odpowiednio uksaałtowane' aby mogły byc
wykorzystane w jego działalności technicznej, posfuzyła do sformułowania następującej
defninicji wyobrirźni przestrzennej: ''wyobra.Źnia przestrzenna jest zespołem umiejętności
umysłowych (intelektualnych) człowieka, dzięki ktorym moze on:
- dokonywac zapisu rzutowego powstałego w wyobrazni obiektu przestrzennego (bryty,

przedmiofu' elementu, konstrukcji, budowli, urządzen|a itp.)'
- odtwarzal kształt i połozenie w przestrzeni zapisanego w rzutach (np w rzutach prosto-

kątnych) utworu przestrzennego,
. ko1arzyc (łączyc) pojedyncze elementy w ściśle okreŚloną całośc fworząc w ten sposob

konstrukcję czyli zespoł wzajemnie ze sobą powiązanych i wspołpracujących elementow''.
Uksaałtowana wyobraźnia przestrzenna powinna charakterySowac się odpowiednim

opanowaniem zestawionych w definicji umiejętności. Umiejętności te wraz z wiedzą
teoreĘcznąi praktycznąz Szeregu dyscyplin technicznych są podstawą tworczej działalności
człowieka w zakresie techniki.

Celem ostatecznym procesu ksztattowania wyobrrźni przestrzennej jest zdobycie przez
uczniow umiejętności crytania rusunku czy|i odrwarzania przede wszystkim kształtu i
połozenia w przestrzeni zapisanego np. rzutami prostokątnymi obiektu. Umiejętnośc ta jest
bardzo istotna dla osob n^tiązanych bezpośrednio z procesami wynvarzanla pojedynczych
elementÓw i ich montazem w określoną całość' Poprzedza jąksaałtowanie innej umiejętności.
Jest nią umiejętność wykonywania zapisu graficznego obiektu przede wszystkim w rzutach
prostokątnych zgodnie z przyjęrymi zasadami i obowiązującymi normami. Inną umiejętnością
potrzebną w tworczym procesie projektowania nowych obiektow jest umiejętnośc łączenia w
wyobrazni pewnej liczby elementow składowych w określoną całośc. Umiejętnośc ta jest
niezbędna w pracy projektantow i konstruktorow, a takŻe podczas pracy przy montazu
obiekfu, gdy kojarzenie elementow składowych w całośc następuje na podstawie zapisu
grafi czn ego (rysunku złoŻeniowego obiektu, ko nstrukcj i' urząd zęnia itp . ).

omÓwione umiejętności a więc i wyobruźnię przestrzenną kształtuje się w roŻnym
stopniu i z roŻnymi osiągnięciami na kazdym szczeblu ksaałcenia technicznego począwszy od
szkoĘ podstawowej. Istotnym problemem jest ustalenie optymalnego wieku uczniÓw, w
ktorym mozna by rozpocząc intensywne ksztattowanie wyobrazni przestrzennej. Problem
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będzie rozstrzygnięty gdy zostanie określona dynamika rozwoju wyobrazni przestrzennej
uczniÓw szkÓł ogÓlnokształcących tj. szkoł podstawowych i liceow ogolnoksfałcących.

2. METoDoLoGICZNE ZAŁ0ZENIA BADAN PoZIoMU I RoZwoJU wYo-
BRAZNI PRZESTRZENNEJ UCZNIoW SzKoŁ oGoLNoK sZT AŁCĄCYCH.

Badania poziomu i rozwoju wyobrazni przestrzennej lvymagały skonstruowania
narzędzia badawczego mierzącego poziom wyobrazni przestrzennej. Skonstruowano Test
Wyobrazni Przestrzennej (test T!VP) na tyle uniwersalny, aby zadania testowe mogli
rozwią1ywać uczniowie szkoł podstawowych i liceÓw ogolnokształcących. oceniono dwie
cechy tesfu TwP U jego rzetelnośc oraz trafnośc. Niezbędne analizy, pomiary prowadzone z
uzyciem standaryzowanych testÓw psychologicznych oraz obliczenia pozwoliĘ ocenić
rzetelnoŚc tesfu TwP jako wysoką a ocena trafności wewnętrznej, zewnętrzne1 i teoretycznej
pozwoliła uznac test TwP jako trafny tzn. mierzący poziom wyobraźni przestrzennej.

W badaniach wzięli udział uczniowie klas od IV do WII czterech wylosowanych szkoł
podstawowych oraz uczniowie klas od I do IV trzech liceow ogolnokształcących.

Do badan poziomu i rozwoju wyobr ni przestrzennej uczniow wymienionych szkoł
oraz ana|lry otrzymanego materiału badawczego wykorzystano metodę testową eksperymenfu
oraz staĘstyczną.

Badania polegały na przeprowadzeniu dwukrotnego pomiaru poziomu wyobrazni
przestrzennej testem Tw?. Pomiar wstępny (P l ) poziomu wyobrazni przestrzennej został
przeprowadzony na początku roku szkolnego, natomiast pomiar koncowy (P2) pod koniec
roku szkolnego. Roznica czasu dzieląca obydwa pomiary wynosiła 8 miesięcy'

Wskaznik poziomu wyobraźni przestrzennej w prezentacji wynikow badan testowych
występuje w formie średniej arytmetycznej Ę natomiast roznice tychze wskaznikow jako E.
W tabelach 3 i 4 A7 rłystępuje jako wskaznik rozwoju wyobrazni przestrzenneJ uczniorv
poszczegolnych grup wiekowych.

Starystyczną istotność roinic ^i pomiędzy dwiema średnimi arytmetycznymi
sprawdzano przy pomocy testu t studenta (dla prob niezaleznych t zaleznych), prry
wcześniejszym sprawdzeniu warunku zgodnoŚci rozkładu wynikow badan z rozkładem
normalnym (test x=) orazwarunku rownoŚci wiariancji wynikow przy pomocy tesfu F.Fishera.

3. PoZIoM wYoBRAzNII PRZESTRZENNEJ UCZNIOW sZKoŁY PoDSTAWEJ
I LICEUM oGoLNoKSZTAŁCĄCEGo Z VWZ-,GLĘDNIENIEM P}DZIAŁU NA
DZmWCZĘTA I CHŁoPCow.

Aktualny w danym momencie (momencie pomiaru) poziom wyobraźni przestrzennej,
odzwierciedlający poziom rozwoju tejŻe wyobrazni u uczniow szkoĘ podstawowej i liceum
ogolnokształcącego określała liczba punklow uzyskana przes osoby badane testem TwP.
Pomiar wstępny P1 poziomu wyobrazni przestrzennej przeprowadzono na początku roku
szkolnego. Uczestniczyło w nim 665 uczniow szkoĘ podstawowej i 37l uczniow liceum
ogolnokształcącego (razem l 036). Na podstawie otrrymanych wynikow pomiaru obliczono
dla poszczegolnych grup wiekowych (klas) wartości średniej arytmetycznej Ę krÓre Są
wskaźnikami poziomu wyobrazni przestrzennej. Zestawiono je w tabeli 1.
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Szkoła Klasa n i
a Dziewczęta

i chłopry n x
b

At A '

SP

IV l t 0 36,255
1,701

DZ. 47 3?,532 6,500
cH. 63 39,032

v 1 1 3 37,956
8,044

DZ. 56 36,536 2,815
cH. 57 39,351

VI l l 2 46,Un
0,374

DZ. 43 45.349 1,057
cH. 69 46,406

vII 2 t9 46,374
1,968

DZ. l l 3 44 .1 l 5
4,6'68

cH. 106 48,'IE3

VIIT 1 1 1 48,34f
DZ. 50 45,42Q 5,31E

crt 6 l 50.738

Tabela l. Zcstawienie wynikÓw pomiaru poziomu wyou1zri przestrzcnncj tcstcm TwP (pomiar rłrtępny Pl)

z uruględnieniem podzidu na dzicvrczęta i chlopcÓw.

objaśnienia do tabeli:
Pl . Pomiar u6tępny'
TwP .Test Wyobrażri Przestrzennej,
SP - Szkoła Podstawowa,
n . licóa badarrych osÓb,
r . wskazrrik poziomu wyobraźni przestrzennej,

Dz, - DziewczęĘ
CH. - Chlopcy.
^'; . rÓżnica wslcrźnikÓw poziomu wyobrazni przestrzcnnej: a . pomi$zy sąsiadującyuu

grupami wiekowymi (klasami), b . chłopcow i dziewcĄ w danej grupie wiekor.łtj.

Analizując wartości rmozna stwierdzic, ze wzrastają one w kolejno następujących po

sobie grupach wiekowych' oznacza to, ze poziom wyobraźni przestrzennej uczniow szkoĘ
podstawowej wzrasta wraz z ich wiekiem. Maksymalną wartośc roinicy /F obliczono z
wartości Fuzyskanych w klasie VI i V. Wartość ta jest wartością Statystycznie istotną. Pomiar
poziomu wyobraźni przestrzenną (pomiar wstępny P1) odbył się na początku roku szkolnego.
Dlatego tez wysoka wartość ' obliczona dla klasy W wskazuje na to, Że intensywny rozwoj
wyobrazni przestrzennej tej grupy wiekowej nastąpił w poprzednim roku szkolnym, a więc w
klasie V.

Analizując wartości r (Tabela 2) obrazujące poziom wyobraźni przestrzennej uczniow
liceum ogolnokształcącego mozna stwierdzić, ze wartość ' nie wzrasta wraz z wiekiem.
Jedynie u uczniÓw klasy IV mozna zaobserwowac nieco wyiszy poziom wyobrazni
przestrzennej w strosunku do uczniow klasy I. Roznica poziomow wyobruźni przestrzennej
(Ai _ l'691) jest niewielka I zarazem StatysĘcznie nieistotna. Swiadczy to o słabej dynamice
rozwoj u wyobrazni przestrzennej uczniow licum ogolnokształcącego.

PorÓwnując skrajne poziomy wyobrazni przestrzennej uczniow klasy I i Iv liceum
ogolnokszałcącego oraz IV i VIII szkoĘ podstawowej moina zaobserwować istotnie
intens1nvniejszy rozwoj wyobrazni przestrzennej u uczniÓw szkĄ podstawowej w po-
rÓwnaniu z liceum ogolnokształcącym.

W tabelach l i 2 zestawiono także wartości i i ^i odnoszące się do poszczegolnych
grup wiekowych dziewczątt chłopcow szkoły podstawowej i liceum ogolnokształcącego.
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Tabela 2.Złstawienie wynikÓw pomian poziomu rvyobrafui przestnennej uczniÓw licsum ogÓlnoksaałcącego
testem TwP (pomiar wstępny Pl) z uwzgl$nicniem podziału na dzie*,tvząta i cHopoÓw.

Szkoła Klasa n x Dziewczęta
i chłopry

n x A '

LO

I l l l 54,541 DZ. 6f 52, l6! 5,390
cH. 49 57,551

I 78 53,705 DZ 52 51 ,615
6,f70

cH. Ż6 57,8t5

trI 83 54,325 DZ. 52 51.558 'l,4lo
CH. 3 t 58,968

Iv 99 56,?32
DZ 60 54.383

4,694
cH. 39 59,077

objaśnienia do tabcli:
Lo . Liccum QgÓlnokszta|cące,
A.f . RÓżnica wskanikÓw poziomu wyŃrazrri przestzennej chłopcÓw i dziewcząt w danej grupie *iekorrcj.
Pozostałe 5ymbote jak w Tab. l

Poziom wyobrazni przestrzennej dziewcząt od klasy IV do VI wzrasta, po czym Spada
w klasie VII i znowu wzrasta przyjmując wartośc maksymalną w klasie VIII. Tendencję
malejącą (od klasy I do III) mozna Stwierdzić ana|izując wartosci ' obliczone dla dzlewcząt
poszczegolnych grup wiekowych liceum ogolnokształcącego. Uzyskane wy'niki w. szkole
podstawowej oraz w liceum ogolnoksztatcącym świadczą o nierownomiernym rozwoju
wyobrazni przestrzennej dzięwcząt w za|ezności od ich wieku.

Analizując wartości .r dotyczące chłopcow szkoły podstawow,ej i liceum
ogolnokształcącego (Tabela 1 i 2) mozna stwierdzić, Że wartości te w kolejno po sobie
następujących grupach wiekowych są coraz to większe' Poziom wyobrazni przestrzenne.;
chłopcow wzrasta więc wraz z ich wiekem, przy czym moŻna stwierdzic, ie.;ej rozr,voJ jest
znaczn|e intensywniejszy w szkole podstawowej anizeli w liceum ogolnoksaałcącym'

Zarowno u dziewcząt jak i u chłopcow maksymalną rownicę (A,), pomiędąv
wskaznikami poziomu wyobrazni przestrzennej sąsiadujących ze sobą grup wiekowych,
mozna obliczyc z wartoŚci idla klasy VI iV. W przypadku dziewcząt wynosi ona Ai_ 8,8l3.
a chłopc ow Ai : 7 ,055. obie roznice są (w przeciwie stwie do pozostaĘch) staĘsĘcznie
istotne. Pomiar wstępny Pl, jak juz wspomniano, odbył się na początku roku szkolnego.
Dlatego teŻ wysokie wartości i, będące wskaznikami poziomu wyobrazni przestrzenne1
dziewcząt i chłopcow klasy W, wskMująna to, ż,e juz w klasie V nastąpił u nich intensywny
r oalt oj wy obr a:źni przestrzenn ej .

Analizując roznice (^"Ą pomiędzy wskaznikami poziomu wyobrazni przestrzennej
chłopcow i dziewcząt w poszczegolnych grupach wiekowych (ostatnie kolumny tabel l i 2)
mozna zauwaiyć, Że minimalna wartość Av: l,057 doĘczy klasy VI. Rowniez w klasie V
jest ona niewielka i wynosi A7 = 2,815' w obu przypadkach rÓznice te są staĘstycznie
nieistotne. Dla procesu kształtowania wyobrazni przestrzennej uczniow najkorzystniejszą jest
syfuacja, w ktorej roznica pomiędzy poziomami wyobraźni przestrzennej dziewcząt i chło.
pcÓw osiąga wartośc minimaln ą Ze względu na czas pomiaru wstępnego P 1 (początek roku
szkolnego) można przyjąć, Że ze względu na najmniejszą roznicę pomiędzy poziomami
wyobrazniprzestrzennej dziewcząt ichłopcow k]asa V, a także IV szkoĘ podstawowej byłaby
najodpowiedniejszym okresem do intensywnego kształtowania wyobruźni przestrzennej.
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4. R:oZwoJ wYoBRAzNI PRZESTRZENNEJ UczNIow sZKoŁY PoDSTAwo.
wEJ I oGoLNoKsZTAŁcĄcEJ w zALnzNoŚCI oD IcH WIEKU.

Przyjęto, ze wskaznikiem rozwoju wyobrazni przestrzennej jest roznica Ai obliczona
na podstawie dwukrotnego pomiaru P l i P2 (na początku i pod koniec roku szkolnego)
poziomu wyobrazni przestrzennej uczniow szkoł podstawowych i liceow ogolnokształcących.

Do analizy wzięto pod uwagę wyniki pomiarow 50l uczniow szkoĘ podstawowej
oraz 319 uczniÓw liceum ogolnoksaałcącego.

Wyniki pomiarÓw orźLz obliczeri dotyczące rÓwnie Ż dziewcząt i chłopcow zestawiono
wtabe l a ch3 i 4 .

Tabe|a 3. Zestawienie wynikÓw dwukrotnego pomiaru poziomu wyobrazrri przestrzennej uczriÓw szkoły pod.
stawowej (SP) testem TwP z uwzględnieniem podziału na dziewczęta i chłopcÓw.

objaśnienia do tabeli:
Pl - Pomiar wstępny'
Pf - Pomiar koncowy,
łf . wskaźnik roałoju wyobrazni przestrzennej.
Pozostałe wmbole iak w Tab. l

Zarowno w szkole podstawowej jak i w liceum ogolnokształcącym (we wszystkich
grupach wiekowych) wartości i obliczone na podstawie wynikow uzyskanych w pomia rze P2
są większe od wartości 7 z pomiaru P l. Stąd wszystkie wartoś ci Av są dodatnie a także
statystycznie istotne z wyjątkiem rvartości Ai doĘczących chłopcow klasy II i III liceum
ogolnoksztatcącego.

Analizując wartości a7 (tabela 3 i 4) dotyczące uczniow poszczegolnych grup
wiekowych mozna zauwaĄc, ie począwsZy od klasy IY uz do klasy WI wartośc Av maleje,
po czym wzrasta osiągając wartośc większą od zaobserwowanej w klasie VI i VII. Podobną
zalezność wartości Ai od wieku uczniow mozna zaobserować w liceum ogolnokształcącym.

Szkot
a

Klasa n
PI P2 Ar Płec n

PI Pf
A '

i i x
DZ. CH.

x
DZ. CH.

SP

IV 96 36,8E5 43,635 6,',150
DZ. 42 3f,668 40.1 19 7.451

cH. 54 40,167 46,370 6,203

V 70 38,800 45,071 6,27r DZ. 35 36,571 43.343 6:I'lf
cH. 35 Ą|.o29 46,800 5,771

VI 74 1?,419 52,649 5,230
DZ 3t 41,516 52.645 5.t29

cH. 43 41,349 52,651 5.302

W 162 4 '7,161 52,068 4,907 DZ. 80 45.400 49.763 3,E63
CH. 82 48,878 54,805 5,92'l

VIII 99 48,76t 51,626 5,858 DZ. 45 46.Ozf 5t.42f 5.400
cH. 54 51,056 57,296 6,f10
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Tabcla 4.7stau enie wynikÓw dwukrotnego pomiaru poziomu rłyobrazni przestrzenrrej ucaniÓw liceum ogÓl.
noksztalcącego (Lo) testem TWP z uwzględnieniem podziału na dzien'tzęta i chłopcÓw

objaśnienia do tabeli:
A' . wskaźnik roanoju rvyobraai przestrzennej.

Począwszy od klasy I do klasy III wartość Ai maleje' natomiast w klasie IV nieznacznie
wzrasta.

Wskaznik Ai charakteryzujący dynamikę rozwoju wyobrazni przstrzennej w
zalezności od wieku uczniow zarowno w szkole podstawowej jak i w liceum
ogolnokształcącym ma przebieg zb|izony do paraboli zwroconej ramionami ku gorze.
Wierzchołki tych parabol umiejscawiają się w szkole podstawowej w klasie VII (wiek 13 lat)'
a w liceum ogolnokształcąc}'m w klasie III (wiek |7 Lat). oznaczato, Że poddając wyobrrźnię
przestrzenną w 13 i 17 roku Życia intensywnemu kształtowaniu' na|eŻy spodziewac się
niewielkich osirynięc

Znacznte lepsze rtyniki w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej można by osi4gnąc u
uczniow w wieku 10, 11 lat (IV i V klasa szkoły podstawowe.;) lub 15 lat (klasa I l iceum
ogolnokształcącego), bowiem u uczniow tych grup wiekowych spontaniCzny rozwoj
wyobrazni przestrzennej charakteryzuje się znaczną dynamiką w porownaniu z pozostaĘmi
grupami wiekowymi.

THE DEVELOPEMENT OF PUPLS SPACE IMAGINATION
ONT AGE AND SEX OF PUPLS

TN DEPENDENCE

of school - bovs andIn the paper the dynamics of space imagination developement
school - girls depending on their age - is presented.
A suitable time of pupils age for exercising space imagination ability is discussed.

Rec. Prof. dr hab. inz. Stefan PRZEWŁOCKI

szkoł
a

Klasa n
PI V2

A r Płec n
PI u2

A r
t x

x
DZ. CH.

x
DZ. CH.

LO

I 95 54,905 5E,E74 3,969
DZ. 55 52-345 56.164 3.8  t9

CH. 40 5E,425 6f,ffio 4,175

n 7 L 53,465 56,592 3,127
DZ 49 51.57I 55.388 3.817

cH. 22 57,692 59,273 1,591

m 67 54,000 56,910 2,910
DZ. 45 51.378 55.644 4.26

cH. 22 59,3ff 59,500 0 .136

Iv E6 57,1f8 60, l2E 3,000
DZ. 52 54.423 57;l3L 3,308

CH. 34 61,f65 63,794 2,529
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