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Abstract: The article presents the author’s views on the place and role of learning through spontaneous 
analogies and changing context in the study of mathematics and solving more complex mathematical problems 
in high school.

Some results obtained in the modeling of the reasoning by analogy, used in the author’s work with students 
with increased interest in mathematics, in the EPA classes – 10th grade are shared. An attempt is made to derive 
practical and methodological implications, as well as specific ways that would facilitate the work of students and 
that can be used in the classroom work of the teacher to develop the creative skills of his/her students.
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Увод
Целта на обучението по математика не е само да даде конкретни знания от областта на алгебрата и 

геометрията на учениците и да ги научи да решават стандартни класове задачи, а преди всичко да им съз-
даде умения за творческо решаване на трудни задачи, независимо от това в коя област на живота са. Ана-
логията е едно такова средство за разсъждение, което може да им помогне в трудни ситуации и е полез-
но учениците да го усвоят в хода на обучението. 

Големите научни открития дават решение на крупни и значими задачи, но и в решаването на всяка от-
делна училищна задача може да се съдържа частица откритие. Задачите, които учениците решават сами, 
може и да са скромни по значимост или трудност, но ако те провокират изобретателност и напрежение 
на ума, както и радост от победата, могат да пробудят интерес към умствена работа и за цял живот да ос-
тавят траен отпечатък в ума и характера на ученика. 

Теоретични постановки
Аналогията е способ на разсъждение, който позволява да се пренасят знания от една област в друга 

или от един случай към друг чрез установено съществено сходство между областите или случаите. Пър-
вата област или ситуация се нарича база, а втората – целева, като най-труден е въпросът как да се опреде-
ли, кое сходство е съществено [1, 2]. Могат да се използват различни критерии за класификация на ана-
логиите.

Според начина на откриване на базата за аналогия те биват [3]:
 y форсирани аналогии – когато учителят предостави базата за аналогия експлицитно;
 y конструктивни аналогии – когато ученикът е решил да използва аналогия и съзнателно си констру-

ира база;
 y спонтанни аналогии – когато ученикът при решаването на дадена задача спонтанно си спомни дру-

га решавана задача и намери сходството с нея.
Един пример за форсирана аналогия е когато учителят, при изучаването на свойствата на сферата, 

обърне експлицитно внимание на учениците върху съществуващите паралели със свойствата на окръж-
ността:
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Таблица 1. Форсирана аналогия при изучаването на свойствата на сферата
Понятието окръжност

(както се изучава в 8. клас)
Понятието сфера

(както се изучава в 10. клас)
Аналогии при дефинициите

Множеството от всички точки в равнината, които са 
на равно разстояние от дадена точка, се нарича ок-
ръжност.

Множеството от всички точки в пространството, 
които са на равно разстояние от дадена точка, се 
нарича сфера.

Аналогии при изучаване на свойствата
Взаимно положение на права и окръжност Взаимно положение на равнина и сфера
Взаимно положение на две окръжности Взаимно положение на две сфери

За пораждане на аналогии при решаването на по-сложни задачи по математика се оказва, че особено 
силно влияние имат създаването на обобщени схеми и контекста в който се разглежда конкретна задача.

Секция 1 . Обобщените схеми – ключ към намирането на спонтанни аналогии
Експериментите на Гик и Холиок [4] показват, че ако една задача е задълбочено анализирана и обоб-

щена след като е решена, то вероятността след това тя да бъде спонтанно извлечена и използвана за ана-
логия е значително по-голяма. 

Ще разгледаме някои примери на математически задачи и техни обобщения, които по-късно успеш-
но могат да се използват като бази за аналогия.

Пример 1
Задача 1. Да се намери рекурентната връзка между членовете на следните две числови редици:

1, 3, 5, 7, 9, ... (an = an-1 + 2) и 1, 2, 4, 8, 16, ... (an = 2an-1).

Ако не само решим всяка задача сама за себе си, но и обърнем внимание на учениците да потърсят 
някоя обща схема за решаването на горните задачи, то по-късно при решаване на други по-сложни зада-
чи става по-вероятно учениците да ги извлекат от паметта си като подходящи бази за аналогия (напри-
мер, при образуване на възможни алгебрични изрази от последователни членове на редицата с цел да 
получим константа: an – an-1 = const и an : an-1 = const).

Задача 2. Да се намери рекурентната връзка между членовете на числовата редица: 
1, 3, 8, 16, 27, ... an – an-1 = b0 + (n – 1).d.
Тук има аналогия с първата базова редица, но тази аналогия трябва да се приложи към редицата от 

разликите, вместо към самата редица. Вероятно ще е необходимо да се подскаже на учениците да потър-
сят по-обобщена схема (както се случи при групата, с която се апробира това изграждане на база), която 
да обхваща и този случай. Такава схема например включва търсенето на константни отношения между 
последователни членове на редицата или производни на нея редици (редици образувани от стойности-
те на алгебрични изрази, в които участват няколко последователни члена).

Познавайки горната обобщена схема, учениците е много по-вероятно да се справят със
Задача 3. Да се намери рекурентната формула на числовата редица 3, 6, 24, 144, ...
За да се реши тази задача се приложи множествена аналогия, т.е. използват се няколко различни ба-

зи. Първо да образуваме частното на всеки два последователни члена (по аналогия с втората задача), 
след това по аналогия с третата задача да се опитаме да установим дали получената редица от частни 
не образува прогресия и накрая, по аналогия с първата задача, да установим, че тази редица от частни е 
аритметична прогресия.

6:3 = 2, 24:6 = 4, 144:24 = 6, … 2, 4, 6, … an = an-1 + 2.
Колкото по-различни (разнообразни) са първоначалните примери (бази), толкова по-обобщени схе-

ми ще се формират, които могат да се използват в различен контекст и за разнообразни задачи. Устано-
вихме, че е добре когато се подбират първоначалните примери на задачи от даден клас, те да се избират 
колкото се може по-различни (а не малки вариации, при които лесно се откриват аналогиите, но водят до 
скромни обобщения и малка полза в бъдеще). Така например, ако в горната последователност от задачи 
не беше представена прогресията от втори ред, то учениците едва ли щяха да се сетят да търсят констант-
ни отношения между частните в последната задача.

Пример 2
За създаване на база за аналогия използваме следната:
Основна задача. В изпъкналия четириъгълник ABCD точките А1 и С1 са образи съответно на върхо-

вете А и С при транслацията (успоредното пренасяне) с вектор ÂD
→

. Да се докаже, че:
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а) четириъгълникът АСС1А1 е успоредник със страни, равни на диагоналите на дадения четириъгълник 
и ъгли, равни на ъглите между тези диагонали;

б) диагоналите на четириъгълника АСС1А1 са съответно два пъти по-големи от средните отсечки на че-
тириъгълника ABCD;

в) разстоянията от точката D до върховете на успоредника са равни на страните на четириъгълника 
АBCD;

г) ъглите ADА1, A1DC1, и С1DC са съответно равни на ъглите ВAD, ABC и ВCD на дадения четириъгълник. 
[5]

Фигура 1. Допълнително построение
Поставените задачи са:
Задача 1. Да се построи четириъгълник по дадени диагонали, ъгъл между тях и две страни.
Задача 2. Да се построи четириъгълник по дадени диагонали, средна отсечка и две страни.
И двете задачи могат да се решат, като се използва допълнителното построение от основна-

та задача. След решаването на тези задачи се опитахме да направим анализ. Така базата за анало-
гии и връзките с тази задача стават много по-трайни. Наблюдавайки нашето построение, забелязва-
ме, че то може да бъде разделено на два етапа – построяване на помощния успоредник ACC1A1 и по-
строяване на върха D. За определянето на успоредника са достатъчни три елемента от множество-
то F1 = {d1, d2, n, m, φ), a за построяването на върха D са достатъчни два елемента от множеството  
F2 ={a, b, c, d, α, β, γ, δ}. 

Тези връзки и аналогии се провери до колко са създадени чрез следващата
Задача 3. Да се докаже, че за произволен четириъгълник е в сила неравенството 
a + b + c + d ≥ 2(m + n), където a, b, c и d са дължините на страните, а m и n са дължините на сред-

ните отсечки на четириъгълника.
На пръв поглед тази задача е от съвсем друг характер (не е построителна). Дадените средни отсечки 

обаче могат да ни напомнят на задача 2, а от там и да активизират обобщената схема, включваща горно-
то допълнително построение. От там решението на задачата вече е тривиално. При около 45% от учени-
ците се наблюдава използване на тази база за аналогия.

Секция 2 . Влияние на контекста и предварителната нагласа върху намирането на подходящи ана-
логии

Експерименти по когнитивна психология [6] показват, че има редица външни и вътрешни фактори, 
които влияят на процеса на спонтанно откриване на аналогия. Такива фактори според изследователите 
са предварителната нагласа (какви задачи е решавал ученикът непосредствено преди текущата задача) и 
външният контекст – всички обекти, които могат да попаднат пред погледа на ученика докато той решава 
задачата. Експериментите показват, че при промяна на вътрешната нагласа (например чрез промяна на 
реда на решаване на предходните задачи), както и при промяна на външния контекст (например при про-
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мяна на написаните в тетрадките или на дъската други задачи или дори само чертежи), могат да се полу-
чат различни решения или да се облекчи, или затрудни решаването на една задача. 

Ето някои наблюдения при работа в различни групи . Да разгледаме 
Задача 1. Да се построи правоъгълен триъгълник по хипотенуза c и сума от двата катета, рав-

на на дадена отсечка m. 
Бихме могли да решим поставената задача по два начина – геометрично и алгебрично.
При една група от ученици тази задача бе поставена след като вече бяха решили задачата „Да се по-

строи произволен триъгълник по дадени периметър p и ъгли α и β“.
При решаването на задачата се използва допълнително построение, при което периметърът се „раз-

гъва“ и става основа в помощен триъгълник. За по-добрата визуализация на тази конструкция бе използ-
ван динамичен софтуер ГеоГебра.

Фигура 2. „Разгъване“ на периметъра

Решаването на тази задача доведе до формиране на определена предварителна нагласа у учениците: 
определени техни знания бяха „активизирани“ и много от тях предложиха следното решение на изходна-
та задача по аналогия с горната: построяваме помощен триъгълник с основа сумата на двата катета, ъгъл 
от 45° и срещулежаща страна c. Тук аналогията е между следните елементи: „триъгълник – триъгълник“; 
„помощен триъгълник – помощен триъгълник“; „периметър – сума от катети“; „α/2 – 45°“. Ключовият еле-
мент, който ни подсказва аналогията, е съответствието „периметър – сума от катети“.

Фигура 3. Помощен триъгълник В1АВ

За друга група задачата бе поставена, след като учениците бяха решили задачата: „Ако a и b са дъл-
жини на дадени отсечки, постройте отсечки с дължини x и y, така, че x + y = a, xy = b2“.

В тази група формираната предварителна нагласа беше свързана с „активизирането“ на знанията на 
учениците, свързани с алгебричния начин за построяване на дължини на отсечки и те генерираха следно-
то решение: Построяваме търсения правоъгълен триъгълник, като преди това пресметнем дължините на 
катетите му от равенствата а + b = m, a2 + b2 = c2. 

Тук аналогията е очевидна – и двете задачи се решават със системи. Ключовият елемент, който ни 
позволява да открием аналогията, са двете алгебрични връзка между катетите. Интересното е, че ключо-
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вият елемент и в двата случая е един и същ: сума от двата катета. При различна предварителна нагла-
са, той се възприема по различен начин (като отсечка – сума в помощен триъгълник в първия случай и ка-
то алгебрична връзка във втория) и води до намирането на различни аналогии.

Заключение
В заключение да обърнем внимание на уменията, които се изграждат у учениците и които им пома-

гат съзнателно да манипулират промени в контекста и предварителната нагласа, за да си помогнат при 
решаването на някоя задача [7]:

 y Откъсване от трудната задача за известно време, решаване на други задачи и връщане след това 
към задачата, което осигурява променен контекст.

 y Проверката на решението на задачата се прави задължително след прекъсване за решаване на 
друга задача и по възможност по друг начин, а не чрез повторение на същите стъпки (най-малкото 
същите стъпки се проиграват в обратен ред).

 y Рисуване на многобройни и съществено различаващи се чертежи към задачата.
 y Опити за физическо моделиране на задачите (особено при геометричните задачи), манипулация на 

реални обекти, използване на динамичен софтуер.
Изграждането на такива умения беше наблюдавано при много от учениците от създадената през 

2014 г. „ Школа за математически таланти“ в Първа английска езикова гимназия – София. Вероятно тези 
умения помогнаха на някои от тях да се представят отлично (наред с МГ) на Иранската олимпиада по ге-
ометрия през септември 2015 г., спечелвайки три бронзови медала за България в съответната възрастова 
група. На други помогнаха в изследователската им работа при разработване на проекти, с които се кла-
сираха и участваха в Международната конференция на младите изследователи в гр. Сарагоса – Испания 
през 2014 г., 2015 г, 2016 г, 2018 г, 2019 г.
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