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DNI MATEMATYKI
SŁOWO WSTĘPNE
W dniach 3-5 czerwca 2007 r. Oddział Białostocki
Polskiego Towarzystwa Matematycznego zorganizował
Dni Matematyki w Białymstoku. Składało się na nie
prawie 30 różnych imprez, których celem była
popularyzacja matematyki. Imprezy były adresowane
głównie do ludzi młodych, ale większość z nich miała
charakter otwarty i mogli brać w nich udział wszyscy
chętni. Oprócz imprez poważnych, jak uroczystość
wręczenia nagród laureatom Piątego Podlaskiego
Konkursu Matematycznego, wystawa wielościanów czy
popularne wykłady dotyczące matematyki, były imprezy
lżejsze, nastawione na zabawę w matematykę. Jedną
z nich był Konkurs Matematyczny dla VIPów, gdzie
ważne osobistości Białegostoku zmagały się
z matematycznymi problemami cięcia papieru i wiązania
sznurka. Lekką formę miał też Happening
Matematyczny, który odbył się na białostockich
Plantach. Niedzielni spacerowicze zetknęli się
z matematyką, której nie znali ze szkoły: wstęgą
Möbiusa, fraktalami i nietypowymi bańkami mydlanymi.
Matematyka wyszła na ulice. Była też obecna
w autobusach komunikacji miejskiej, gdzie pojawiły się
proste zadania matematyczne i logiczne. Dzieci szkolne
brały udział w Festiwalu Gier Matematycznych i bawiły
się układankami matematycznymi. Młodzi i starzy
składali papier na warsztatach origami.
Większość imprez Dni Matematyki odbyła się na
Politechnice Białostockiej, część na Uniwersytecie
w Białymstoku i w Wyższej Szkole Matematyki
i Informatyki Użytkowej. W przygotowanie imprez
zaangażowanych było kilkadziesiąt osób: pracowników
naukowych, nauczycieli i studentów. Autorami
i wykonawcami imprez byli głównie członkowie Oddziału
Białostockiego PTM. W imprezach wzięło udział kilkaset
osób.
Tysiące
zetknęły
się
z
zadaniami
matematycznymi wywieszonymi w autobusach i na
przystankach, i opublikowanymi w lokalnych gazetach.
Były to dni pełne matematyki.

Pierwsze
Dni
Matematyki
w Białymstoku odbyły się w 2004
roku w ramach Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Matematycznego

prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
Prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
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ORGANIZATORZY
Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

PATRONAT HONOROWY
• Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Joanicjusz Nazarko
• Prezydent Miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski

KOMITET ORGANIZACYJNY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Bartosiewicz - przewodniczący
Czesław Bagiński
Marzena Filipowicz-Chomko
Ewa Girejko
Piotr Grzeszczuk
Dorota Mozyrska
Ewa Pawłuszewicz
Krzysztof Piekarski
Anna Poskrobko
• Rajmund Stasiewicz
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KONKURS MATEMATYCZNY DLA VIPÓW

Ewa Girejko
Marzena Filipowicz-Chomko

Uczestnicy konkursu
W Konkursie wzięły udział następujące osoby:
• Wicekurator Oświaty pani Grażyna Ewa
Wiśniewska,
• Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
inspektor Roman Popow,
• Rektor
Archidiecezjalnego
Wyższego
Seminarium Duchownego w Białymstoku
ks. dr Wojciech Łazewski,
• Rektor
Politechniki
Białostockiej
prof. Joanicjusz Nazarko.

Konkurencje
Konkurs składał się z pięciu konkurencji. Były to:
1. Matematyka cięcia papieru. Zadaniem VIPów było
rozcinanie wstęgi Möbiusa i zgadywanie, co powstanie po jej
rozcięciu.
2. Matematyka zegara. Zadanie polegało na podzieleniu tarczy
zegara na trzy części, tak aby w każdej części suma liczb
była taka sama.
3. Matematyka uwalniania. Zadanie polegało na uwolnieniu
z klatki kulki z kolcami.
4. Matematyka dodawania. Zadanie polegało na szybkim
zsumowaniu kolejnych liczb naturalnych od 1 do 20.
5. Matematyka działki. Zadanie polegało na dwukrotnym
powiększeniu działki bez zmieniania jej kształtu tak, aby drzewa stojące przy
ogrodzeniu działki po jej powiększeniu nadal tam stały.
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Jury
Konkurencje były oceniane przez trzyosobowe jury
w składzie:
• prof. Czesław Bagiński
• prof. Zbigniew Bartosiewicz
• prof. Edmund Puczyłowski

Cel Konkursu
Konkurs miał na celu pokazanie pewnych zagadnień matematycznych w sposób ciekawy
i dowcipny, a ważne dla naszego miasta osobistości biorące w nim udział podkreśliły
jego ważność.

Publiczność
Nie zawiodła też publiczność, która oprócz świetnego
dopingu bez trudu rozwiązała matematyczne zagadki
zadane przez uczestników konkursu. Mamy nadzieję, że
wszyscy – uczestnicy, jury i publiczność - świetnie się
dzięki matematyce bawili.

mgr Ewa Girejko
Katedra Matematyki
Wydział Informatyki, PB
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HAPPENING MATEMATYCZNY

Dorota Mozyrska
Anna Poskrobko

IMPREZA PLENEROWA

Rajmund Stasiewicz

Niezwykłą imprezą festiwalu był happening
matematyczny, który odbył się na białostockich Plantach
w niedzielne popołudnie. Można by pomyśleć:
matematyka w szkołach straszy, matematyka na
maturze – przeraża, matematyka w życiu – jakoś to
będzie. Kogo to zainteresuje? Okazało się, że chętnych
było wielu: dzieci, młodzież i starsi, piesi i rowerzyści,
przypadkowo spacerujący i ci, którzy przyjechali
specjalnie. Jednym słowem wszyscy w wieku od 0 do ∞. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Przygotowano szereg bardzo zróżnicowanych stanowisk-imprez.

Bańki mydlane

Są one przykładem powierzchni minimalnych. Często architekci korzystają z tej wiedzy.
To stoisko było głównie oblegane przez dzieci, również te najmłodsze, nawet paroletnie.
Pewnie kierowały nimi nie zainteresowania matematyczne, ale chęć zabawy. Takich
baniek w domu nie da się zrobić.

Samotnik

Samotnik okazał się grą nie tylko dla samotników. Swoich sił
próbowały również pary, a nawet rodziny. Tu było najwięcej
młodzieży. Niektórzy nawet porzucili rowery, by sprawdzić
swój
intelekt.
Część
rezygnowała
po
paru
próbach, ale byli i tacy,
którzy spędzili tu długie
minuty,
może
nawet
godziny, by osiągnąć cel. A cel był prosty. Zbić pionki
tak, aby pozostał tylko jeden. Rozwiązań jest
kilkadziesiąt tysięcy, ale tylko bardzo nieliczni
znajdowali przynajmniej jedno. Ci zasłużyli na
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wyróżnienie w postaci certyfikatu zwycięzcy; pozostali otrzymali lizak jako nagrodę
pocieszenia.

Wstęga Möbiusa
Jest to przykład powierzchni, która ma tylko jedną
stronę. Wystarczył papier, klej i nożyczki, żeby
zaczarować i dzieci, i dorosłych. Co się stanie, jeśli
sklejony pasek wycięty z papieru rozetniemy? Czy
rozpadnie się na pół? Niekoniecznie. Wiele osób
samodzielnie chciało sprawdzić, czy to nie czary. Innych
trzeba było trochę zachęcić.

Fraktale
Czy można je zobaczyć? Czy da się je
narysować? Tu również królowały dzieci.
Wystarczył asfalt i kolorowa kreda i powstawały
prawdziwe
fraktalne
arcydzieła.
Dywany
Sierpińskiego pokryły powierzchnię Plant (niestety
tylko do najbliższego deszczu).

Czy matematykę da się lubić?
W to niedzielne popołudnie wiele osób miało okazję dotknąć
matematykę. Nie taką znaną i pamiętaną ze szkoły, nie pełną
wzorów i twierdzeń. Inną. Może trochę niezwykłą, może
czarującą, a może czasami nawet nie kojarzącą się
z matematyką, chociaż we wszystkim, co można było zobaczyć,
ukryta była głęboka wiedza matematyczna, często odkrywana
przez wiele stuleci. Czy matematykę da się lubić? Chyba tak.
Świadczyło o tym wielkie zainteresowanie przypadkowych
przechodniów, jak i tych, którzy przybyli w tym dniu specjalnie
na happening.

Organizatorzy
Imprezę zorganizowali pracownicy Katedry Matematyki
Politechniki Białostockiej, ale chyba nie dałoby się tego
przeprowadzić, gdyby nie pluton studentów, którzy jako
wolontariusze chcieli włączyć się w akcję. To oni pomagali
dzieciom i zachęcali dorosłych. Wszystko to było możliwe dzięki
władzom naszego miasta, które wyraziły zgodę i patronowały imprezie.
dr Rajmund Stasiewicz
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
Dni Matematyki 2007
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PODLASKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W dniu 26 maja 2007 r. odbył się piąty Podlaski Konkurs Matematyczny, zorganizowany
przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego pod patronatem
Podlaskiego Kuratora Oświaty i Politechniki
Białostockiej. Konkurs przeprowadzono w dwóch
kategoriach wiekowych: klas pierwszych i klas
drugich szkół ponadgimnazjalnych. Celem
konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do
matematyki wśród młodzieży i zachęcenie
uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie
Matematycznej.

Komisja konkursowa
Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:
Przewodniczący:
dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. Politechniki Białostockiej, Wydział Informatyki
Członkowie:
dr hab. Czesław Bagiński, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
mgr Małgorzata Hryniewicka, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki
dr Marek Kępczyk, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
dr Ryszard Mazurek, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
mgr Anna Poskrobko, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

Uczestnicy
Dziesięć szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku,
Bielska Podlaskiego, Łomży, Moniek, Sokółki
i Zambrowa zgłosiło w sumie 11 zespołów
3-osobowych w kategorii klas pierwszych i 11
zespołów w kategorii klas drugich. Do zawodów
przystąpiło razem 64 uczniów. Uczniowie otrzymali do
rozwiązania cztery zadania, oceniane w skali
stosowanej w zawodach Olimpiady Matematycznej.
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
• w kategorii klas pierwszych: 12 osobom
dyplomy i nagrody pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia,
• w kategorii klas drugich: 8 osobom dyplomy
i nagrody pierwszego i drugiego stopnia.
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Zwycięzcy
W kategorii klas pierwszych zwyciężył zespół I LO w Łomży przed zespołami I LO
w Białymstoku i III LO w Białymstoku. W kategorii klas drugich zwyciężył pierwszy zespół
I LO w Białymstoku przed zespołem III LO w Białymstoku i drugim zespołem I LO
w Białymstoku.
Indywidualnie, w kategorii klas pierwszych
najlepsze wyniki uzyskali: Robert Kozikowski
z I LO w Białymstoku, Cezary Prus z III LO
w Białymstoku, Kamil Szabłowski z I LO w Łomży
i Ewelina Wilczewska z III LO w Białymstoku.
W kategorii klas drugich najlepsze wyniki uzyskali
Maciej Andrejczuk z I LO w Białymstoku,
Joachim Jelisiejew z I LO w Białymstoku i Jakub
Skiepko z III LO w Białymstoku.

Uroczyste rozdanie nagród
W dniu 5 czerwca 2007 r. na Politechnice Białostockiej odbyło się uroczyste zakończenie
Konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu oraz wykładem
popularnonaukowym prof. dr hab. Marka Kordosa
z Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystym
zakończeniu Konkursu wzięli udział m.in. Przewodniczący
Komitetu
Głównego
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Matematycznej prof. dr hab. Edmund R. Puczyłowski
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciele
i uczniowie szkół ponadgimnazjalych. Politechnikę
Białostocką reprezentował Prorektor ds. Studenckich
i Dydaktyki prof. dr hab. inż. Bazyli Krupicz.
dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. nzw.
Wydział Informatyki, PB
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WARSZTATY ORIGAMI
Teresa Cetera

Cykl zajęć z origami, wykorzystujących wiedzę matematyczną i rozwijających
wyobraźnię, prowadziła podczas Dni Matematyki Teresa Cetera, nauczyciel matematyki,
doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku
Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Uczestnicy i miejsce spotkań
Wiek uczestników: od 3 lat do późnej
dojrzałości...
Miejsce spotkań, czyli stołówka Politechniki
Białostockiej, uległa przeobrażeniu. Pod sufitem
zawisły gałązki z pięciopłatkowymi kwiatami,
kusudamy, czyli kwiatowe kule oraz dekoracyjne
wielościany, z modułów sonobe, krawędziowe
i inne. Na stolikach pojawiły się bryły platońskie z
opisami. Mozaiki i serduszka nęciły swoją urodą
wzdłuż jednej ze ścian pomieszczenia.
W centrum, na podwyższeniu, pysznił się biały
łabędź, wykonany z blisko 500 (bagatela!)
modułów chińskich. Kolorowe jajko ze 130 takich
modułów, to przy nim drobiazg!
Zajęcia przedpołudniowe zdominowały klasy ze
szkół, które wcześniej rezerwowały terminy.
Tylko wcześniej zgłaszane grupy mogły wybrać warsztaty, bo oferta błyskawicznie się
wyczerpywała. Popołudniami panowała prawdziwie twórcza i rodzinna atmosfera.
Indywidualni uczestnicy nie tylko wykonywali pod okiem prowadzącej warsztaty,
przedstawione na wystawie w stołówce modele, ale dzielili się także swoimi pomysłami.
Wszystkich zachwyciły róże, składane pod kierunkiem młodego uczestnika warsztatów
i bryłka innej.

Tematyka warsztatów
Tematyka zajęć była urozmaicona. Składanie kwadratowych kartek papieru dało
w wyniku podstawowe bazy: trójkąt i kwadrat. Po niewielkich przekształceniach
Dni Matematyki 2007
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uczestnicy uzyskali: figury geometryczne,
przedmioty użytkowe, ozdoby, kwiaty, m.in.
kalejdoskop, tradycyjny kwiatek, tulipana,
motyla. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjaliści tworzyli modele z kartki papieru
formatu A–4 „czworościan bez czworościanu”,
„sześcian bez sześcianu”. Dzięki tym bryłom
nawet szóstoklasiści mogli rozwiązać pewne
zadanie maturalne. Z pasków papieru, bez
użycia kleju, powstały „ruszające się sześciany”
oraz dwudziestościany. Inne sześciany,
łamigłówki i zagadki geometryczne wymagały użycia papierowych kwadratów.

Kwiaty, serca, gwiazdki...
Kwiaty, kwiatowe kule – kusudamy oraz
gwiazdy i gwiazdki to elementy kolejnych
zajęć, na które przyszło wiele osób. Budziły
zainteresowanie takie figury, które
wymagają minimalnej ilości zagięć dla
osiągnięcia niebanalnego efektu. Jednym
cięciem nożyczek wycinano pięciokąt, kwiat
o pięciu lub dziesięciu płatkach, gwiazdkę
pięcioramienną, z kwadratowej kartki
papieru, umiejętnie złożonej. Z ośmiu złożonych kartek powstawał kalejdoskop,
zmieniający swoje kształty w gwiazdę ośmioramienną, pierścień lub kwiat. Różne serca,
także te ze skrzydełkami, powstawały z kwadratu lub połówki kwadratu. Potem można
było z nich tworzyć autorskie wersje mozaik. Moduł sonobe pozwalał na zbudowanie
wielu różnych bryłek z jednakowych elementów – modułów.
W związku z zainteresowaniem warsztatami origami, zaplanowano kontynuację,
w stołówce Politechniki Białostockiej, spotkań dostępnych dla każdego
zainteresowanego.
mgr Teresa Cetera
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
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KONSTRUKCJE WIELOŚCIANÓW FOREMNOŚCIENNYCH
WYSTAWA I WARSZTATY

Mirosława Goljasz
Edward Zych

Cel Wystawy
Wystawa została zorganizowana w sali 114
Instytutu Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
i funkcjonowała w okresie od 3.06.2007 do
10.06.2007. Głównym celem tej wystawy było
rozpropagowanie w społeczności uczniów,
studentów i ich rodziców możliwości
projektowania i konstruowania przeróżnych form
przestrzennych, w tym także takich, które są
nazywane wielościanami. Wystawa miała
pokazać, że przy konstruowaniu wielościanów
można wykorzystać prostą konstrukcję opartą na łączeniu odpowiednio spreparowanych
elementów płaskich, które można w prosty sposób
łączyć gumkami recepturkami w większe kompleksy
przestrzenne. Wówczas można, nawet niewielkim
nakładem pracy, przygotować i wyeksponować
różnorodne formy przestrzenne, w tym również
takie, które będą interesującymi wielościanami, jeśli
tylko zostaną uwzględnione warunki, jakie muszą
spełniać kompleksy zwane właśnie wielościanami.

Eksponaty
Na wystawie pokazano, że jeśli się uwzględni
foremne kształty ścian wielościanów, to
wówczas jest ich skończona liczba. Głównym
akcentem wystawy i połączonych z nią
warsztatów była ekspozycja konstrukcji zwanej
„operacją ścinania”. Chodziło o to, żeby
każdy ze zwiedzających miał możność
zrozumieć, a potem sobie wyobrazić, jak
z jednych wielościanów np. Platona –
foremnych (najstarszych) powstają wielościany
następnej generacji zwane półforemnymi albo „wielościanami Archimedesa”, a potem
wielościany następnej generacji zwane wielościanami gwiaździstymi albo „wielościanami
Keplera”, jak też wszystkie wielościany wypukłe foremnościenne zwane „wielościanami
Załgalera”.
Dni Matematyki 2007
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Goście
Wystawę odwiedziło ponad 160 osób, w tym kilkanaście osób wraz z rodzinami, dwie
grupy uczniów zorganizowane przez nauczycieli dwu różnych szkół średnich i kilka grup
studentów Uniwersytetu w Białymstoku i studentów Politechniki Białostockiej. Fragmenty
tej wystawy połączonej z warsztatami pokazała telewizja miejscowa.

dr Edward Zych
Instytut Matematyki, UwB
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
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I FESTIWAL GIER MATEMATYCZNYCH
koordynator Ewa Chojnacka

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej
w Białymstoku zorganizowała I Festiwal Gier
Matematycznych „Białystok’2007”, który odbył się dnia
4.06.2007r. w godz. 10:0014:00.
W
imprezie
uczestniczyło około 400
dzieci w wieku 7 – 12 lat z 11
szkół podstawowych.

Gry
Podczas Festiwalu młodzież mogła uczestniczyć w grach
o nazwach: karty matematyczne z tabliczką mnożenia oraz
dodawania i odejmowania, ponadto odbyły się zawody
związane z bączkiem matematycznym „Piruet”.

Sędziowie
Zawody prowadzone były w grupach czteroosobowych pod
nadzorem sędziów. Sędziami byli studenci WSMiIU (około
50 osób) wcześniej przeszkoleni przez Sędziego Głównego
– Andrzeja Grabowskiego (autora gier matematycznych).

Autor zawodów
Struktura zawodów oparta była na licencji Andrzeja
Grabowskiego. W poszczególnych grupach wyłaniano
zwycięzców, którym wręczano symboliczne nagrody
i dyplomy za zajęcie I-III miejsca. Dzieci i młodzież spędziły czas „rachując”
i współzawodnicząc w wielu zabawach sportowych: piłkarz matematyk, tabliczka z ringo,
taktyk, czy krzyżak. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
planuje corocznie organizować tego typu imprezy.
dr Dorota Dworzańczyk
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku

Dni Matematyki 2007

Strona 14

JAK SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ DO OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ
WARSZTATY

Edward Zych

Cel warsztatów
Spotkanie odbyło się w dniu 5.06.2007 w byłej stołówce Politechniki Białostockiej.
Głównym celem tego spotkania było pokazanie efektów (skutków i pożytków), jakie daje
uczniom liceum uczestnictwo w zawodach olimpijskich.

Byli Olimpijczycy
Autentyczność naszych dywagacji na ten temat
potwierdził swym aktywnym i bezpośrednim
uczestnictwem Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Matematycznej prof. Edmund Puczyłowski,
który w swym obszernym, bezpośrednim
i wyczerpującym wystąpieniu podzielił się
z uczestnikami spotkania swymi osobistymi
przeżyciami i obserwacjami związanymi z jego
uczestnictwem w zawodach matematycznych. Przy
okazji opisał wymogi, o jakich powinien wiedzieć
każdy z uczestników zawodów I stopnia, zawodów
II stopnia i zawodów III stopnia. W spotkaniu brał
udział także prof. Piotr Grzeszczuk, który podzielił się
z uczestnikami swymi uwagami na temat tego, jaki
splendor spływa na uczestników biorących udział
w Olimpiadzie Matematycznej, nawet wtedy, gdy nie
odnoszą nadzwyczajnych sukcesów. Wystąpienia
obu byłych Olimpijczyków zostały przyjęte owacyjnie. Spotkanie zakończyło się ogólnym
apelem o masowy udział młodzieży białostockich szkół ponadgimnazjalnych
w nadchodzących zawodach olimpijskich.
dr Edward Zych
Instytut Matematyki, UwB i Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Dni Matematyki 2007
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JAK DALEKO JEST OD KOŁA DO KWADRATU
WYKŁAD

Marek Kordos

Mierzenie odległości
Wykład poświęcony był mierzeniu
odległości między zbiorami, a koło
i kwadrat były przykładami takich zbiorów.
Audytorium składało się głównie
z młodzieży licealnej. Na sali byli
w szczególności zwycięzcy Podlaskiego
Konkursu
Matematycznego,
którzy
wcześniej odebrali nagrody. Autor
wprowadził w przystępny sposób
odległość Hausdorffa między dwoma
zwartymi podzbiorami płaszczyzny i opisał
jej podstawowe własności. Następnie
wyliczył mierzoną w ten sposób odległość między kołem i kwadratem.

Otwarte problemy
Ponieważ wynik zależał od wielkości i położenia tych figur, postawił pytanie, kiedy taka
odległość będzie najmniejsza. Problem został szczegółowo zanalizowany i rozwiązany.
Prof. Kordos sformułował też pokrewne, nierozwiązane dotąd problemy, i zachęcił
młodych słuchaczy do prób ich rozwiązania.
dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, prof. nzw.
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
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OD GRY KOMPUTEROWEJ DO GEOMETRII NA SFERZE
WYKŁAD

Anna Rybak

Geometria sferyczna a geometria euklidesowa
W edukacji matematycznej na poziomie przedakademickim uczniowie poznają jeden
system geometryczny: geometrię euklidesową na płaszczyźnie. Tymczasem niektóre
treści geograficzne (chociażby praca z globusem, czy też
niektóre zagadnienia z zakresu astronomicznych podstaw
geografii) dobrze nadają się do wprowadzenia elementów
geometrii sferycznej, zwłaszcza że mogłaby tutaj wystąpić
tak w szkole potrzebna korelacja międzyprzedmiotowa.
Podstawy geometrii na sferze nie są trudne do
zrozumienia już dla ucznia gimnazjum, jeżeli nie traktuje
się tematu zbyt teoretycznie i dysponuje się odpowiednimi
pomocami naukowymi do jego wprowadzenia.

„Kółko i krzyżyk”

Podczas prezentacji wykorzystana została gra planszowa
„kółko i krzyżyk”, gra komputerowa „pięć w linii prostej na
sferze” oraz zestaw modeli i przyrządów do badania
własności figur geometrycznych na sferze „Lénárt
Sphere”. Aby skutecznie grać w grę „kółko i krzyżyk”
należy wiedzieć, co to jest prosta na płaszczyźnie. Aby
skutecznie grać w grę „pięć w linii prostej na sferze”
należy wiedzieć, co to jest prosta sferyczna. Moment, w którym odpowiadamy sobie na
to pytanie, jest punktem wyjścia do badania własności figur na sferze oraz porównywania
tych własności z własnościami figur geometrycznych na płaszczyźnie.

Zagadnienia
Praca badawcza uczniów w tym zakresie może być
prowadzona z wykorzystaniem specjalnego zestawu modeli
i przyrządów „Lénárt Sphere”. Podczas zajęć zostały
rozpatrzone zagadnienia:
1. Czy suma kątów wewnętrznych trójkątów sferycznych
jest stała?
2. Czy stosunek długości okręgu do jego średnicy jest na
sferze wielkością stałą?
Autorem prezentowanego projektu nauczania geometrii na
sferze i geometrii na płaszczyźnie metodą porównawczą oraz
projektantem prezentowanych modeli i przyrządów jest węgierski matematyk Istvan
Lénárt z ELTE University w Budapeszcie. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć
na stronie internetowej www.lenartsphere.com.
dr Anna Rybak, Instytut Informatyki, UwB
Dni Matematyki 2007
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O TEORII GIER, EKONOMII I MATEMATYCE
WYKŁAD

Ewa Roszkowska

Czym zajmuje się teoria gier?
Na wykładzie zostały przedstawione ogólne założenia teorii gier, jej związki z ekonomią
i matematyką. Dokonano omówienia „dylematu więźnia” oraz „iterowanego dylematu
więźnia”. Teorią gier zajmuje się analiza matematycznych modeli konfliktu i kooperacji.
Głównym celem takiej analizy jest
ustalenie kryteriów podejmowania
decyzji, przy założeniu, że gracze są
racjonalni
tzn.
kierują
się
maksymalizacją własnej wygranej,
potrafią ocenić skutki swoich decyzji,
posiadają wiedzę na temat wypłat
pozostałych graczy oraz potrafią ocenić
ich decyzje. Teoria gier znajduje istotne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu
i marketingu, biznesie czy negocjacjach. Najczęściej wykorzystywana w teorii gier jest
równowaga Nasha, gdzie poszukuje się takich strategii działania każdej strony, dla
których przy założeniu wyboru drugiej strony, nie pragnie ona dokonywania zmiany
swych planów. Optymalny układ strategii w sensie Pareto oznacza, że gracze nie mogą
polepszyć swojej sytuacji nie pogarszając jednocześnie sytuacji pozostałych graczy.

„Dylemat więźnia”
Na wykładzie omówiono ,,dylemat więźnia”,
który jest klasycznym przykładem gry, dla
której równowaga Nasha nie jest efektywna
w sensie Pareto. Rozważana jest sytuacja,
w której dwie strony mogą uzyskać obopólnie
korzystny wynik współpracując, jednak obawa
przed egoistycznym zachowaniem partnera
i chęć maksymalizacji własnych korzyści
skłania strony do wyboru zachowania
rywalizacyjnego, co w konsekwencji prowadzi
do gorszego rezultatu. Badania ,,dylematu więźnia” pokazują, że najczęściej wybierane
są ,,strategie rywalizacyjne”, przy czym wybór strategii jest uzależniony od struktury
wypłat, macierzy gry, zależności między stronami, nastawienia psychicznego, informacji
o liczbie powtórzeń gry. Pokazano, że można analizować grę ,,dylemat więźnia”, gdy
jeden z graczy wykonuje ruch jako pierwszy, komunikacja między graczami, stosowanie
gróźb, obietnic jest dozwolone lub gra jest rozgrywana wielokrotnie.
dr Ewa Roszkowska
Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, UwB
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SOFIZMATY I PARADOKSY MATEMATYCZNE
WYKŁAD

Krzysztof Piekarski

Paradoksy
Celem wykładu było zwrócenie uwagi
uczestników
na
istnienie
w
matematyce
pozornych
sprzeczności,
wynikających
z niewłaściwego rozumienia pojęć
matematycznych. Niektóre z tych
sprzeczności
zyskały
miano
paradoksów. Przedstawiono zarówno
wybrane paradoksy z czasów
starożytnych (paradoks Zenona,
Epimenidesa), jak też nowożytnych (paradoks Hilberta, ciotki, kartki papieru). Część
z nich to paradoksy logiczne, w których zaskakującym wnioskiem jest brak możliwości
rozstrzygnięcia, jaka jest wartość logiczna wypowiadanego zdania. Inną grupę
paradoksów stanowią problemy związane z pojęciem nieskończoności – w tym
przypadku pozorna sprzeczność wynika z przyjęcia tego samego sposobu rozumowania
w przypadku wielkości skończonych i nieskończoności, co jest błędem.

Sofizmaty algebraiczne i geometryczne
Na wykładzie zaprezentowano także wybrane
sofizmaty algebraiczne i geometryczne,
tzn. takie rozumowania, w których świadomie
został ukryty błąd, co powoduje, że końcowy
wynik jest także w oczywisty sposób
nieprawdziwy. Na wykładzie podjęto próbę
wyjaśnienia
omawianych
paradoksów
i wskazano źródła błędów w przedstawionych
sofizmatach.
dr Krzysztof Piekarski
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
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HISTORIA MATEMATYKI: CARDANO I GALOIS
WYKŁAD

Edward Zych

Pierwiastniki
Wykład odbył się 4.06.2007 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
i dotyczył wydarzeń, jakie „rozegrały się” na przestrzeni IV dekady XVI wieku oraz
II dekady XIX wieku, z których każde odnosiło się do zmagań związanych
z rozwiązywaniem równań algebraicznych i potrzebą
wyznaczenia pierwiastników (wzorów ogólnych na
pierwiastki równania). We wstępie swego
wystąpienia skoncentrowałem się na potrzebie
i pożytkach płynących z umiejętności rozwiązywania
równań algebraicznych. Zwróciłem uwagę na to, że
w I–szej połowie XVI wieku znane były tylko
częściowe rozwiązania równania drugiego stopnia
(w odniesieniu do szczegółowych przypadków).
W ten sposób starałem się wyeksponować
atmosferę, w jakiej rozwijała się matematyka
w I– szej połowie XVI wieku.

Równania stopnia piątego

Istotą mego wykładu było scharakteryzowanie dwu
doniosłych odkryć w dziejach rozwoju matematyki,
a mianowicie: pokazanie, w jaki sposób Nicola Tartagli wykorzystując interpretację
geometryczną 4 lutego 1535 roku uzasadnił, że istnieją pierwiastniki, czyli wzory ogólne
pozwalające wyznaczyć pierwiastki równania drugiego i trzeciego stopnia w zależności
od tzw. współczynników. A przy okazji poinformowałem uczestników spotkania, że
następne odkrycie miało miejsce przypuszczalnie w 1544 roku. Wtedy bowiem Lodovico
Ferrari ujawnił wzory na pierwiastki równania czwartego stopnia. Natomiast nadal nie
wiadomo było, czy istnieją podobne wzory (pierwiastniki) odnoszące się do równania
piątego stopnia. Problem ten został rozwiązany przez Ewarysta Galois podczas
egzaminu wstępnego na Politechnikę Paryską dopiero w roku 1828, kiedy to kandydat na
studenta odwołując się do swojej teorii grup wykazał, że takich wzorów nigdy nie będzie.
Przy okazji skomentowałem tragiczne wydarzenia związane z tymi odkryciami.
dr Edward Zych
Instytut Matematyki, UwB
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
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MATEMATYKA HALFPIPA
WYKŁAD

Zbigniew Bartosiewicz

Halfpipe
Halfpipe to rynna przypominająca
połówkę rury, przeznaczoną do
akrobacji wykonywanych na rolkach,
snowboardzie lub rowerze. Kształt
halfpipa może być rożny i dzisiaj
zwykle odbiega od kształtu rury.
Wykład był poświęcony optymalnej
konstrukcji halfpipa, zapewniającej
zjazd w najkrótszym czasie.

Brachistochrona
Wiąże się to z problemem brachistochrony postawionym w roku 1696 przez Jana
Bernoulliego. Brachistochrona to krzywa łącząca dwa zadane punkty, wzdłuż której punkt
poddany sile ciążenia ześlizguje się
w najkrótszym czasie. Galileusz sądził,
że taką krzywą jest łuk okręgu.
Okazało się jednak, że brachistochrona
jest cykloidą, czyli krzywą, jaką
zakreśla punkt leżący na brzegu
okręgu, gdy okrąg ten toczy się po
poziomej prostej. Problem postawiony
przez Jana Bernoulliego został
rozwiązany przez kilku wybitnych
matematyków tego okresu. Byli to
Izaak Newton, Gottfried Leibniz,
Guillaume de l’Hôspital oraz bracia Jan i Jakub Bernoulli. Przedstawiłem głównych
bohaterów tej historii i pokazałem dwie animacje komputerowe. Pierwsza
demonstrowała, że cykloida rzeczywiście jest lepsza od innych krzywych. Druga
pozwalała zobaczyć jak powstaje cykloida.
dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, prof. nzw.
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
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MATEMATYKA WOKÓŁ NAS
WYKŁAD

Edmund Puczyłowski

Powszechnie uważa się, że matematyka to abstrakcja zamknięta w swoim własnym
świecie. Z drugiej strony mówi się, że funkcjonowanie współczesnego świata opiera się
właśnie na matematyce. Na wykładzie były przedstawione przykłady sytuacji wiążących
się z różnymi zagadnieniami matematycznymi, które
zaobserwował w swoim życiu wykładowca.

Pytania i problemy

Oto niektóre pytania i problemy, z którymi zmagali się
uczestnicy wykładu wraz z prowadzącym.
1. Dlaczego pas transmisyjny przenoszący napęd
z silnika do młockarni jest tak dziwnie
skręcony?
2. Jak ciąć pnie drzewa, by przy możliwie małej
ilości uderzeń pociąć je na polana?
3. Jak zaprojektować odważniki, by można było
posługując się nimi zważyć na wadze
szalkowej ciężary o wadze 1, 2, . . . , n kg i by
tych odważników było jak najmniej?
4. Jakie ilości cukru można zapakować w torebki
3 i 5 kg?
5. Dlaczego anteny satelitarne nazywa się także
parabolicznymi?
6. Wycieraczki szyb w autobusach poruszają się inaczej niż w samochodach
osobowych (ich pióra przesuwają się pionowo). Jaka własność matematyczna z
tym się wiąże?
7. Jaki kształt mają plasterki kiełbasy?
8. Jaki jest kształt „plamy”, którą oświetla
latarka?
9. Jaki największy obszar można ogrodzić
sznurkiem o danej długości?
prof. dr hab. Edmund Puczyłowski
Uniwersytet Warszawski
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ZŁOTA LICZBA
WYKŁAD

Dorota Mozyrska

Złoty podział
W prezentacji multimedialnej przedstawiono definicje „złotego podziału odcinka” oraz
„złotej proporcji związanej” z tym podziałem. Podział odcinka o długości a + b nazywamy
złotym, jeżeli stosunek długości części dłuższej podziału (a) do długości części krótszej
(b) jest równy stosunkowi długości całego odcinka do długości części dłuższej, czyli:
a a+b
=
b
a
Liczba niewymierna nazywana złotą jest równa
zdefiniowanej w ten sposób proporcji. Stąd,
a
oznaczając: ϕ = otrzymamy równanie:
b
1
1+ =ϕ ,

ϕ

które ma dwa rozwiązania rzeczywiste:
1+ 5 1− 5
,
2
2
Pierwsze z nich (dodatnie) jest złotą liczbą. Czyli
1+ 5
ϕ=
≈ 1,618
2

Zastosowania złotej liczby

W czasie wykładu omówiono niesamowite
zastosowania liczby ϕ w architekturze, malarstwie,
muzyce, a nawet fotografii. Między innymi podano
kroki konstrukcji „złotego prostokąta”. Dodatkowo
wskazano na związek złotej proporcji z pięciokątem
foremnym i pentagramem. Zwrócono szczególną
uwagę na związek złotej liczby z ciągiem
Fibonacciego. Dodatkowo omówiono postać autora
„Liber Abaci”. Sporo miejsca poświęcono na
omówienie przykładów występowania ciągu
Fibbonaciego w przyrodzie. Słuchaczami wykładu
byli uczniowie, studenci oraz pracownicy uczelni.
Mam nadzieję, że udało mi się zaintrygować
wszystkich
słuchaczy
niesamowitymi
zastosowaniami liczby nazywanej złotą.
Leonardo Pisano (Fibonacci) (1170-1250)
www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Fibonacci.html
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O MATEMATYCE I MATEMATYKACH W KRYPTOLOGII
WYKŁAD

Czesław Bagiński

Utajnianie i odtajnianie
Kryptologia to dziedzina działalności ludzkiej
związana z tworzeniem metod utajniania
i odtajniania informacji. Dzieli się na dwa
wzajemnie dopełniające się działy: kryptografię
i kryptoanalizę. Kryptografia zajmuje się
tworzeniem systemów szyfrujących. W swoim
aktualnym kształcie ma charakter nauki
teoretycznej, korzystającej z wielu dziedzin
nauki, w tym z dwudziestowiecznych dokonań abstrakcyjnej algebry. Kryptoanaliza
z kolei, to dziedzina zajmująca się tworzeniem metod odczytywania zaszyfrowanych
informacji, bez znajomości klucza szyfrującego. Ma charakter nauki doświadczalnej
i w swej naturze jest bliższa badaniom prowadzonym w fizyce. Podobnie, jak
kryptografia, korzysta z licznych dziedzin wiedzy, w tym m.in. ze statystyki
matematycznej i różnych działów informatyki.

Współczesne systemy kryptograficzne
Współczesne systemy kryptograficzne dzielą się na symetryczne (zwane też
tradycyjnymi albo klasycznymi) i asymetryczne (lub inaczej, z kluczem publicznym).
W tych pierwszych znajomość klucza szyfrującego jest równoważna znajomości klucza
deszyfrującego. W drugim, znajomość jedynie klucza szyfrującego nie daje praktycznie
żadnych szans na odszukanie klucza deszyfrującego w sensownym czasie i ewentualne
wykorzystanie odszyfrowanej informacji. Prawie wszystkie symetryczne systemy
kryptograficzne znane obecnie mają stosunkowo nieskomplikowane modele
matematyczne, choć korzystają na ogół z pojęć matematyki wyższej. Systemy
asymetryczne natomiast, często korzystają z wysoce zaawansowanych abstrakcyjnych
konstrukcji matematycznych. Sięgają również do klasycznych i współczesnych osiągnięć
z teorii liczb, działu matematyki, którego najwybitniejszy przedstawiciel, Karol Fryderyk
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Gauss, uważał za królową matematyki, która nie powinna być „splamiona”
zastosowaniami. Nic więc dziwnego w tym, że współczesna kryptografia, a więc również
kryptoanaliza wymaga dobrego przygotowania matematycznego.

Matematycy w kryptologii
W przeszłości matematycy odgrywali poważną rolę jako kryptoanalitycy. Świetnie radzili
sobie z kryptoanalizą tacy matematycy, jak Francois Viete, czy John Wallis (twórca
podstaw rachunku różniczkowego). W wieku dwudziestym najbardziej zasłynęli Marian
Rejewski (autor złamania kodu Enigmy) i Alan Turing (twórca podstaw teoretycznych
komputera).

Zastosowania kryptologii
W przeszłości kryptologia miała zastosowania głównie w dyplomacji i wojskowości. Jej
rola niepomiernie wzrosła wraz z rozwojem komputerów i elektronicznego przekazu
informacji. Praktycznie każdy, kto korzysta z karty bankomatowej, telefonu
komórkowego, czy komputera korzysta również
z osiągnięć kryptologii. W wykładzie przedstawiono
krótko rolę matematyki i niektórych matematyków
w tworzeniu i łamaniu systemów kryptograficznych.
W wykładzie przedstawiono również wybrane
schematy kryptograficzne.
dr hab. Czesław Bagiński
Wydział Informatyki, PB
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AUTOBUSOWE ŁAMANIE GŁOWY
IMPREZA PLENEROWA

Rajmund Stasiewicz

Niezwykła impreza
Wśród wielu imprez nietypową było „Autobusowe łamanie głowy”. Impreza była
niezwykła, ponieważ prawie wszyscy mieszkańcy
Białegostoku byli albo uczestnikami, albo przynajmniej
jej świadkami. Parę dni przed rozpoczęciem festiwalu na
prawie wszystkich przystankach i w niemal wszystkich
autobusach,
każdego
z
przedsiębiorstw
komunikacyjnych pojawiły się mini-zadania, zagadki lub
łamigłówki. Każda osoba stojąca na przystanku lub jadąca
autobusem mogła się z nimi spotkać. Do rozwiązania
zadań nie była potrzebna ani wiedza matematyczna, ani
znajomość wzorów, czy kalkulator. Wystarczył zdrowy
rozsądek
i
czasami
odrobina
logicznego
i niekonwencjonalnego myślenia. Praktycznie wszystkie
lub prawie wszystkie zadania można było rozwiązać
w głowie lub co najwyżej korzystając z kartki papieru
i ołówka.

Prasa
W przededniu i w czasie trwania festiwalu w lokalnej
prasie pojawiły się dodatkowe zadania, których nie było na przystankach, a do
rozwiązania których również wystarczał zdrowy rozsądek. Zadania na przystankach były
bardzo krótkie, jeśli nie udało się ich rozwiązać w czasie jazdy autobusem, bez trudu
można było je zapamiętać i zmierzyć się z nimi w domu. Zadania w prasie były nieco
dłuższe, ale przez to ciekawsze. Pozwalały wykazać się osobom, które zadania
z przystanków potraktowały jako rozgrzewkę oraz
tym, którzy rzadziej korzystają z komunikacji W ciągu 5 dni 5 kur zjada 5
kg ziarna. Ile ziarna zje 10
miejskiej.

Spróbuj i Ty swoich sił!!!

kur w ciągu 10 dni?

Rozwiązania i treść wszystkich zadań można było po zakończeniu festiwalu znaleźć na
naszych stronach. Setki osób zajrzały na te strony, a wielu pytało o poprawność
rozwiązań. Spróbuj i Ty swoich sił!!! Wszystko to dzięki życzliwości władz naszego
miasta, Zarządu Dróg i Transportu, zarządom przedsiębiorstw komunikacyjnych i firmie
usługowej, które wyraziły zgodę i służyły pomocą przy rozwieszaniu plakatów
z zadaniami.
dr Rajmund Stasiewicz
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
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HAPPY CUBE
IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Dorota Mozyrska

Układanki Happy Cube „to jedne z najbardziej zaskakujących i budzących olbrzymie
zdziwienie łamigłówek powtarzalnych (niewiele łamigłówek można obdarzyć tym
mianem), dostarczających sporej dawki adrenaliny. Z 6-cio częściowych puzzli budujemy
najpierw sześcian (3-D), a następnie próbujemy zmieścić je z powrotem w ramce (2-D).
Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa!” – to słowa ze strony producenta łamigłówek
firmy MATEJUK.

I tym razem okazało się, że układanki bawią nie tylko uczniów klas młodszych szkoły
podstawowej, ale również licealistów oraz osoby dorosłe. Spotkania z łamigłówkami
w czasie „Dni Matematyki w Białymstoku” były imprezą towarzyszącą wszystkim
odbywającym się wykładom i warsztatom w sali stołówki Politechniki Białostockiej.
Często klasy umawiały się na indywidualną zabawę.
Układanki cieszyły się niezmierną popularnością
przez trzy dni trwania imprezy. Dodatkowo firma
MATEJUK przekazała specjalną ofertę zniżek dla
uczestników „Dni Matematyki w Białymstoku” na
zakup łamigłówek. Więcej o łamigłówkach można
przeczytać
na
stronie
producenta:
http://www.matejuk.pl/happy/hc.htm.
dr Dorota Mozyrska
Katedra Matematyki, Wydział Informatyki, PB
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PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZRB „Usługa”

STRONA INTERNETOWA DNI MATEMATYKI
www.katmat.pb.bialystok.pl/dni/

KONTAKT
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział w Białymstoku
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
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