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Festiwal „Podlaskie Dni Matematyki” odbył się w dniach 1-8 czerwca 2011 r.,
zorganizowany przez Oddział Białostocki PTM. Współorganizatorem był Wydział
Informatyki Politechniki Białostockiej. Festiwal odbył się przy współpracy Instytutu
Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.
Podlaskie Dni Matematyki były rozszerzeniem Dni
Matematyki w Białymstoku, które odbywały się w
latach 2004, 2007 i 2009. Część imprez obecnego
festiwalu odbywała się poza Białymstokiem – w
Łomży, Michałowie i Kleosinie.
Celem obecnych i poprzednich Dni Matematyki były
popularyzacja i propagowanie matematyki.
Większość imprez adresowana była do młodych
ludzi,
szczególnie
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych. Wykonawcami imprez byli
pracownicy Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu
w Białymstoku, nauczyciele, w większości
członkowie Oddziału Białostockiego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, oraz studenci i
uczniowie.
Większość imprez miała charakter masowy i
popularny. Pikniki matematyczne w Michałowie i Kleosinie, kiermasze w galerii
handlowej i na Politechnice Białostockiej, wykłady w szkołach przyciągnęły setki młodych
entuzjastów zabawowej matematyki. Bardziej zaawansowane wykłady czy origami dla
singli miały bardziej kameralną atmosferę.
Po raz pierwszy Dni Matematyki odbyły się w szkołach. W większości przypadków
imprezy ograniczały się do zaproszonych wykładów, ale były też szkoły, które same
przygotowały różne imprezy związane z matematyką.

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

Dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zbigniew Bartosiewicz – przewodniczący
Czesław Bagiński
Teresa Cetera
Marzena Filipowicz-Chomko
Ewa Girejko
Anna Gomolińska
Piotr Grzeszczuk
Marek Kępczyk
Katarzyna Kowejsza
Ryszard Mazurek
Dorota Mozyrska
Krzysztof Piekarski
Anna Poskrobko
Rajmund Stasiewicz
Edward Zych
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Instytut Matematyki
Uniwersytetu w Białymstoku
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W niedzielny poranek powitał nas
zadziwiająco pusty parking galerii
handlowej Alfa w Białymstoku.
Wyprzedziliśmy klientów, aby jak
najszybciej rozstawić naszą ofertę.
Pospieszyli z ustawianiem stanowisk
zabaw matematycznych zarówno
matematycy zrzeszeni w Polskim
Towarzystwie
Matematycznym
Oddział Białystok, jak również
matematycy z Portugalii i studenci
kierunku matematyka Wydziału
Informatyki. Ustawiliśmy stoiska
pomysłów matematycznych zabawek, gier, zagadek oraz sprzedaży gadżetów, jak na
kiermasz przystało.

Może wisząca na sznurku
bielizna trochę intrygowała,
ale stanowiła akcesoria do
stanowiska
zabaw
logicznych przygotowanego
przez gości z Uniwersytetu
w Aveiro, Portugalia.

Dzieci szybko znalazły najlepsze miejsce na zabawę układankami. Były to schodki elipsy
przy kawiarni La Cava w Alfie.
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Stworzony został też kącik: „Zapytaj
Matematyka”, gdzie prof. Zbigniew
Bartosiewicz odpowiadał na trudne pytania
młodzieży tudzież rozwiązywał przyniesione
zadania.

Nie zabrakło stoiska z mostami z Królewca,
rysowaniem elipsy, samochodzikami, loterią
fantową dla dzieci i układankami. Towarzyszyła
nam także gra Kinect. Odbył się również konkurs :
„Quiz matematyczny: jeden z dziesięciu
najmłodszych”.
A przed galerią Alfa fruwały w słońcu bańki
mydlane,
czyli
tajemnicze
powierzchnie
minimalne. Impreza była bardzo udana dzięki
uprzejmości i gościnności Galerii Handlowej Alfa
oraz zaangażowaniu wspaniałej grupy studentów
matematyki.
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W poniedziałek zaprosiliśmy klasy szkolne na teren sali gimnastycznej przy dawnej
stołówce. Młodzież i dzieci poznawała matematykę od innej strony bawiąc się puzzlami
fraktalnymi, układankami logicznymi lub próbując rozwiązać słynny problem mostów w
Królewcu. Towarzyszyli nam matematycy z Portugalii, wystawa zdjęć „Gdzie jest
matematyka”. Odbył się quiz „Jeden z dziesięciu”. Na łące przed salą można było wejść
do bańki mydlanej czy też zobaczyć, jakie powierzchnie minimalne tworzą się na
krawędziach brył.
dr Dorota Mozyrska
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Wystawa funkcjonowała podczas wyjazdowego Pikniku Matematycznego w
Michałowie, podczas Pikniku Matematycznego w „Galerii Alfa” oraz w byłej stołówce
Politechniki Białostockiej i była czynna w okresie 1.06 - 8.06.2011. Istotą wystawy pt.
”Konstrukcje wielościanów foremnościennych” było to, żeby pokazać zwiedzającym, a
więc uczniom gimnazjum, liceum, a także studentom, że matematyka kryje w sobie
wielką różnorodność, w tym także opisuje przebogaty „świat” form przestrzennych. A ich
oglądanie może dostarczyć przeżyć porównywalnych do tych, jakich dostarcza
zwiedzającym obcowanie z malarstwem i rzeźbą. Organizator przyjął hipotetycznie, że
przy okazji oglądania wielościanów można stosunkowo przekonywująco pokazać, iż
piękno jest nieodłącznym atrybutem prostoty, która z racji swej istoty może emanować
bogactwo treści. W efekcie ekspozycja miała przemawiać za tym, że matematyka od
początku swego istnienia łączyła zawsze w sobie nie tylko ideę prawdy i piękna, ale
także świat „ducha” i świat „materii”.
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Innym celem ekspozycji było pokazanie zwiedzającym, że przy konstruowaniu
wielościanów można wykorzystać prostą recepturę opartą na łączeniu odpowiednio
spreparowanych elementów płaskich – modułów, które łatwo jest łączyć gumkami
recepturkami w interesujące kompleksy przestrzenne. Metoda prezentowana przy okazji
tej ekspozycji miała przekonać, że nawet niewielkim nakładem pracy, można
przygotować i wyeksponować takie formy przestrzenne, które mogą wzbudzać
powszechny zachwyt. Innym zadaniem wystawy było pokazanie, że jeśli się uwzględni
foremne kształty ścian wielościanów, to wówczas można konstrukcjom geometrycznym
narzucić określone warunki, a wówczas okaże się, że nawet niespecjaliści mogą
wykonstruować wszystkie formy prezentowane na wystawie, bo jest ich skończona
liczba.

Głównym
akcentem
wystawy
i połączonych z nią warsztatów była ekspozycja
konstrukcji zwanej „operacją ścinania” oraz
„operacji stożkowania”. Punktem wyjścia była
kolekcja najstarszych wielościanów zwanych
Platońskimi. Potem na wystawie pokazano, w jaki
sposób z „wielościanów Platona” można otrzymać
następne generacje wielościanów, w tym 13
nietrywialnych
wielościanów
Archimedesa,
wszystkie wielościany gwieździste zwane
„wielościanami Keplera”, wszystkie „wielościany
Freudenthala” zwane deltościanami, wszystkie tj.
92 „wielościany Załgallera” oraz niektóre,
współczesne już formy gwiezdne.
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Wystawę odwiedziło około 30
osób w Michałowie, około 30 osób w
„Galerii α” oraz ponad 60 osób w
stołówce, w tym kilkanaście osób wraz
z rodzinami, kilka grup uczniów wraz z
ich nauczycielami, jak również jedna
grupa
studentów
Politechniki
Białostockiej. Fragmenty tej wystawy
były pokazywane i odwiedzane jeszcze
po zakończeniu „Dni matematyki w
Białymstoku”.
dr Edward Zych
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Co to znaczy π-knikować? To znaczy
uczestniczyć w matematycznym pikniku. Na
czym to polega wiedzą już na pewno
mieszkańcy Michałowa i ich goście, którzy
mieli okazję wziąć udział w matematycznym
happeningu pod nazwą „Piknik w
Michałowie”.









Na takim π-kniku można:
 Rozegrać partię samotnika
(chociaż wcale nie w
samotności)
 Ułożyć puzzle fraktalne (robiąc
to bardzo długo, chociaż jedna
układanka składa się zaledwie
z kilku kawałków)
 „udowodnić”
twierdzenie
Pitagorasa oraz dowiedzieć
się, jak to robią matematycy
Odkryć magię wstęgi Moebiusa rozcinając ją na wiele sposobów
Pospacerować po mostach królewieckich rozwiązując, a raczej usiłując rozwiązać
problem, który jednak, jak się po chwili spacerowania okazywało, nie miał
rozwiązania.
Rozwiązać problem wyjazdu z zatłoczonego parkingu.
Wziąć udział w matematycznym konkursie "Jeden z dziesięciu".
Pograć w matematyczno-strategiczną grę rodem z Afryki - mankalę oraz w inne
gry może trochę mniej egzotyczne, ale nadal dość matematyczne (saper, Kostki
Szczęścia).
Zamknąć się w ogromnej bańce mydlanej (tak, tak, to też jest matematyka).
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Jeśli do tego wszystkiego dodamy mieniące się wieloma kolorami bryły z Wystawy
Wielościanów dr Edwarda Zycha, mnóstwo kolorowych balonów i przepiękną pogodę, to
taki obraz przybliży przynajmniej odrobinę kalejdoskop matematycznych atrakcji
zaserwowanych na Pikniku w Michałowie. Nasuwa się wtedy tylko jedno stwierdzenie:
matematyka jest piękna!
dr Ewa Girejko
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Jedną z imprez Podlaskich Dni Matematyki była
uroczystość rozdania nagród laureatom
Konkursu
Matematycznego
Politechniki
Białostockiej. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas pierwszych i drugich szkół
ponadgimnazjalnych. Po części oficjalnej,
uczestnicy imprezy wysłuchali dwóch wykładów
o matematyce.

W wykładzie „Komputer i funkcje
elementarne” prof. Antoni Pierzchalski
próbował ustalić co tak naprawdę potrafi
komputer jeśli chodzi o operowanie
funkcjami elementarnymi. W wykładzie „Jak
(nie dać się) oszukiwać za pomocą
matematyki” prof. Michał Szurek podał kilkanaście przykładów, głównie związanych ze
statystyką, gdzie niefrasobliwe użycie różnych narzędzi matematycznych, np. średniej
arytmetycznej, prowadzi do dziwnych lub absurdalnych wyników.
prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
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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.
Tematyka zajęć była
urozmaicona. Uczniowie
wykonywali
modele,
będące przykładami brył i
figur
geometrycznych.
Kolorowe kartki papieru
przyciągały wzrok. Proste
modele
matematyczne
zmieniały się w rękach
uczestników w barwne
kwiaty,
motyle
czy
kalejdoskopy. Młodzież miała okazje do pracy indywidualnej oraz działań zespołowych.
Zainteresowaniem cieszyły się też łamigłówki origami i nieoczekiwane pytania z
zaskakującymi odpowiedziami. Zainteresowani uczniowie wracali na zajęcia w
późniejszych terminach, już jako indywidualni uczestnicy.
W związku z zainteresowaniem warsztatami origami, zaplanowano kontynuację takich
spotkań dostępnych dla każdego zainteresowanego.
mgr Teresa Cetera
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W
wykładzie
„Zastosowanie
matematyki
oraz
algorytmów
genetycznych do tworzenia wzorów
graficznych” na Uniwersytecie w
Białymstoku mgr Grzegorz Machnik
pokazał,
że
stosując
algorytmy
genetyczne potrafi wyprodukować ładne
fraktale, które mogą być użyte w sztuce
użytkowej. W szczególności używał
algorytmów krzyżowania i mutacji
modyfikując paprotkę Barnsleya i trójkąt Sierpińskiego.

Prof. Ewa Roszkowska, w czasie swego wykładu „Zastosowanie teorii gier do
modelowania zjawisk społecznych” na Uniwersytecie w Białymstoku, omówiła
podstawy teorii gier w aspekcie zachowań
ekonomicznych i społecznych. Przywołała
nazwiska słynnych ojców teorii gier: von
Neumanna, Nasha, Aumanna, Hurwicza.
Przedstawiła dylemat więźnia i jego
rozszerzenia oraz różne strategie
stosowane w grach. Zinterpretowała różne
sytuacje pojawiające się w biznesie jako
gry
między
różnymi
podmiotami
ekonomicznymi.

Mgr Agnieszka Klekot zaprezentowała francuski film popularno-naukowy "Rzut
stereograficzny w zastosowaniach”. Film opowiadał o sferze i kuli oraz ich
odpowiednikach w rzeczywistości, czyli kuli ziemskiej i jej powierzchni. Oprócz rzutu
stereograficznego pojawiły się współrzędne sferyczne, sposoby tworzenia map, elementy
nawigacji, relacje między płaszczyzną i sferą.
prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
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W czasie kolejnych, czwartych już, tym
razem Podlaskich Dni Matematyki (1-7
czerwca) tradycyjnie miała miejsce
akcja „Autobusowe łamanie główki”.
Już dwa tygodnie przed początkiem
imprez w autobusach komunikacji
miejskiej (Komunalnego Zakładu
Komunikacyjnego,
Komunalnego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Białymstoku)
pojawiły się miniplakaty z krótkimi
łamigłówkami
logicznymi,
do
rozwiązania których nie jest potrzebna
wiedza matematyczna. Wystarczy
zdrowy rozsądek i chęć podjęcia
wysiłku intelektualnego, czasami może
odrobina
niekonwencjonalnego
myślenia. Każde zadanie można
rozwiązać w trakcie jazdy autobusem
lub stojąc na przystanku albo w domu,
gdyż treść zadań była krótka i łatwa do
zapamiętania. Odpowiedzi można było sprawdzić na naszej stronie. Kolejne zadania już
za 2 lata.
dr Rajmund Stasiewicz
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GO to gra, która ma podobno 4000 lat i nietrudno zauważyć jej związki z matematyką a
w szczególności z kombinatoryką. Z powodzeniem można ją nazwać grą matematyczną
lub też grą matematyków. Pamiętamy wszyscy film „Piękny umysł”? W jaką grę w
campusie studenckim grają główni aktorzy? Oczywiście w GO.
Turniej GO odbył się 4 czerwca 2011, w sobotę. Turniej został zorganizowany przez Koło
Miłośników Gier Logicznych.

Turniej rozegrano systemem: 4 rundy, czas 30 minut, 1min byo-yomi, handicap, reguły
japońskie. Przewidziano: nagrody książkowe dla najlepszych oraz gadżety związane z
Dniami Matematyki dla wszystkich uczestników. W turnieju udział wzięli: Bandach
Łukasz – 10kyu-Morgowniki, Choiński Marcin – 20kyu- Białystok, Cieślak Karol-1kyu,
Cieślińska Noemi – 6kyu – Białystok, Czernecki Cezary- 2dan – Białystok, Dyszczyk
Przemysław-2kyu-Warszawa, Kindziuk Arkadiusz-1dan-Hajnówka, Lendo Zdzisław5kyu, Nowak Krzysztof-20kyu-Białystok, Rzepnikowski Piotr – 6kyu-Gostynin, Żmudzka
Agnieszka-20kyu.
dr Dorota Mozyrska
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Jak może wyglądać nietypowa lekcja
matematyki? Na to pytanie znaleźli odpowiedź
na pewno Ci, którzy wzięli udział w miniwarsztatach pt. „Nietypowa lekcja matematyki”
dla nauczycieli wczesnoszkolnych, nauczycieli
matematyki szkół podstawowych i gimnazjów.

Pierwszą część warsztatów stanowiły
zajęcia poprowadzone przez pana
Marka
Matejuka
zatytułowane
„MATEMATYCZNE PRETEKSTY”,
czyli
o
niekonwencjonalnych
zadaniach i Radosnych Sześcianach
wyprowadzających w pole ...
matematyki oraz jak wykształcić najlepsze cechy psychofizyczne, emocjonalne i
intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki".
Kolejnym punktem programu były warsztaty
poprowadzone przez Portugalczyka Nuno
Bastosa z Polytechnic Institute of Viseu i
zatytułowane MATH MAGIC, co po polsku
można przetłumaczyć jako „matematyczna
magia”. WYSTAWA WIELOŚCIANÓW i
nieodłączna przy tym gawęda dr Edwarda Zycha
również wzbogaciły program mini-warsztatów.
Całość zakończona była WORKIEM PEŁNYM
POMYSŁÓW – naszymi propozycjami na
nietypową lekcję matematyki (prowadzenie
dr Ewa Girejko i dr Dorota Mozyrska). Przerwy
na kawę pozwoliły przedyskutować nauczycielom
świeżo nabyte pomysły. Wszyscy prowadzący
dostarczyli paniom-nauczycielkom (panowienauczyciele niestety nie dopisali tym razem)
wiele ciekawych pomysłów na to, aby lekcja matematyki, przynajmniej od czasu do
czasu była nietypowa, w rozumieniu: lepsza, ciekawsza, pasjonująca. Bo taka
matematyka jest naprawdę!

dr Ewa Girejko
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Matematyka w szkołach jest na co dzień. Wydaje się, że kolejne lekcje wystarczą, aby
nasyć się wiedzą, jaką niesie
Królowa Nauk. A jednak może warto
spojrzeć na Królową inaczej, z innej
strony a może warto świętować jej
znaczenie, pokazać jak jest ważna,
wskazać inne jej aspekty niż tylko te
uczone na lekcjach. Do szkół ruszyli
zaproszeni wykładowcy, znani w
Polsce popularyzatorzy matematyki,
wygłaszając proszone prelekcje.
Ponadto szkoły zorganizowały swoje
Dni Matematyki. Oto miejsca, tytuły
wykładów i opisy imprez, które
odbywały się w szkołach:
 Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku:
Uczniowie i nauczyciele matematyki zorganizowali Dzień Matematyki w swojej
szkole. Był quizy matematyczne, ciekawe zadania i w nagrodę ciekawy wykład o
innym spojrzeniu na zastosowania kombinatoryki: „Kombinatoryczne atrakcje”.
Wykład wygłosił prof. Czesław Bagiński.
 I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku:
Na wykładach „Historia wielościanów” i „Dziwny jest świat 2D i 3D”, dr Bronisław
Pabich - znawca programu Cabri - wprowadził uczniów w świat wielościanów
i geometrii płaskiej i przestrzennej.
 IV i V Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku:
„Kolorowe zadania” - wykład dra
Krzysztofa
Ciesielskiego.
Zgromadzeni uczniowie poznali
zadziwiającą metodę używania
kolorów przy rozwiązywaniu
wybranych zadań. Dowiedzieli się
jak można uprościć zagadnienie,
czy zawsze jest to możliwe, na ile
pomocne, z pewnością zawsze
genialne.
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 Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży swoimi obchodami Dnia Liczby pod hasłem
"Magiczna matematyka" włączyło się w Podlaskie Dni Matematyki. Nauczycielka
Monika Janiec zorganizowała happening - wyjście wraz z uczniami do CH
Stokrotka w Łomży, gdzie rozmawiano z ludźmi o matematyce. Przygotowała też
szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich i trzecich. 8 czerwca,
prof. Antoni Pierzchalski wygłosił wykład „Nierówność izoperymetryczna”.
Pokazał w przystępny sposób, że okrąg jest krzywą, która, przy zadanej długości,
ogranicza obszar o największym polu. Twierdzenie zostało później potwierdzone
dowodem praktycznym: część uczniów utworzyła zamkniętą krzywą trzymając się
za ręce. Reszta próbowała wejść do środka przy różnych kształtach krzywej.
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 Przedszkole w Kleosinie:
Piknik matematyczny – prowadziły dr Dorota Mozyrska i dr Ewa Girejko.
Dzieci wraz z rodzicami bawiły się puzzlami z fraktali, bańkami mydlanymi,
klockami Happy Cubes.
 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku
W ramach obchodów Podlaskich Dni Matematyki w Zespole Szkół Integracyjnych
nr 1 w Białymstoku zorganizowano szereg „nietypowych” lekcji matematyki, np.
pokazano na boisku szkolnym, ile to jest ar albo jak duży jest metr sześcienny.
Zajęcia miały na celu pokazanie magii matematyki poprzez gry, zabawy,
labirynty. W dniach ogłoszonych jako dni prostych prostopadłych uczniowie
ubierali się w kratkę, następnego dnia w paski – dzień prostych równoległych, w
kółka, czy symetryczne wzory, gdy ogłoszone zostały dni kół i okręgów lub dni
symetrii.

 Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w
Białymstoku
W ramach obchodów Podlaskich Dni Matematyki odbył się 18 maja Mini-Piknik
Matematyczny w Zespole Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku. Zgromadził on liczną grupę uczniów- pacjentów szkoły
szpitalnej, którzy wspólnie z nauczycielami
z zespołu matematyczno-przyrodniczego,
edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcami
grup wychowawczych, chętnie „łamali” sobie
głowy rozwiązując przygotowane przez
prowadzących zadania, łamigłówki i gry.
Wszyscy bawili się znakomicie, zapominając
o rzeczywistości szpitalnej, w której się
znaleźli, a spotkanie z matematyką w
zaproponowanej, zabawowej formie okazało
się zaskakujące a zarazem przyjemne.
dr Dorota Mozyrska
mgr Anna Łaszcz
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W czasie tegorocznych Podlaskich Dni Matematyki po raz pierwszy odbył się konkurs
matematyczno-fotograficzny pod tytułem „Matematyka w obiektywie”. Konkurs polegał
na wykonaniu zdjęcia (lub zdjęć) zagadnienia matematycznego i dołączeniu krótkiego
opisu sfotografowanego „zjawiska”. Zadanie można było potraktować poważnie lub z
przymrużeniem oka. Zdjęcie
powinno
być
artystycznym
wyrażeniem
pojęcia
matematycznego, prawidłowości
matematycznej,
metaforą
matematyczną bądź żartem
matematycznym.
Kwestia
wyobraźni i spostrzegawczości w
widzeniu otaczającego świata.
Prace były oceniane pod
względem: zgodności z tematyką,
oryginalności
potraktowania
tematu, walorów estetycznych
oraz umiejętności warsztatowych.
Jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna i młodzież
szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nadesłanych prac 17 spełniło wymogi formalne i
zostało zakwalifikowanych w konkursie. Pierwsze miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych zajęła Emilia Zalewska z Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku za
pracę „Tales w słońcu”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Piotr
Kozłowski z II liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, autor pracy „Część
rzeczywista i część urojona”. Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do kolejnej
edycji konkursu.

dr Rajmund Stasiewicz
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Konkurs
plastyczny
„Uśmiechnięte
rozmaitości matematyczne” powstał siedem
lat temu z myślą o wszystkich uczniach, nie
tylko tych uzdolnionych matematycznie.
Tematem konkursu jest szeroko pojęty humor i
satyra o tematyce matematycznej, a celem
rozwijanie w uczniach wnikliwszego spojrzenia
na pojęcia i język matematyki. Nadesłane
prace oceniało, jak co roku, pięcioosobowe jury
złożone z pracowników Centrum Popularyzacji
Matematyki „Signum”. Przy ocenianiu brano
pod
uwagę
estetykę,
pomysłowość,
oryginalność, czytelność oraz zawarty w pracy
humor. Sprawdzano, czy praca wywołuje
uśmiech na twarzy członków Jury, czyli czy
można ją zaliczyć do grupy ,,prac
uśmiechniętych''.

W tegorocznym konkursie nagrody uzyskali: Kacper Bezubik uczeń Publicznego
Gimnazjum nr 9 w Białymstoku za pracę ,,Dzielna" oraz Natalia Banasiuk uczennica
Publicznego Gimnazjum nr 14 w Białymstoku. Prace laureatów zostały umieszczone
na stronie internetowej konkursu www.katmat.pb.bialystok.pl/usmiech
dr Anna Poskrobko
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