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Tegoroczne Podlaskie Dni Matematyki zdominowane były przez jeden dzień – 29 maja.
W tym dniu odbyła się większość imprez. Dni Matematyki zorganizowane były jak
zwykle przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz
współorganizowane przez Politechnikę
Białostocką, gdzie większość imprez miała
miejsce. Tak jak poprzednio, głównymi
adresatami Dni były dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Każda klasa miała przygotowany plan zajęć.
Ponieważ na Dni przyszło ponad 30 klas,
zaplanowanie zajęć było poważnym
zadaniem logistycznym. Wykładowcy z
Białegostoku i przyjezdni goście – prof.
Antoni Pierzchalski i dr Bronisław Pabich wygłosili popularne wykładów na tematy
matematyczne dla młodych ludzi. Młodzież
zwiedzała też wystawę fizyczną oraz
wystawę wielościanów, prezentowaną przez
dr Edwarda Zycha. Fizykę i matematykę
łączył model pociągu lewitujący nad lub pod
wstęgą Moebiusa. Centrum Popularyzacji
Matematyki „Signum”, współorganizujące
Dni Matematyki, wystawiło swoje zabawki
matematyczne: klocki, układanki, zagadki.
Jak zwykle, w ramach Autobusowego
łamania główki, w autobusach komunikacji
miejskiej pojawiły się proste zadania
matematyczne. Ogłoszone były konkursy na
fotografie i filmy związane z matematyką.
Wyświetlano też filmy o tematyce
matematycznej
zrobione
przez
profesjonalistów z USA, Niemiec i Francji.
Można było oglądać roboty z klocków Lego, zagrać w seta, nauczyć się sztuczek
karcianych (podbudowanych poważną matematyką) oraz wziąć udział w licznych
warsztatach. Pogoda tym razem dopisała. Deszcz został wystraszony profesjonalnym
namiotem, pod którym rozłożono zabawki Signum.
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

WSPÓŁPRACA

Dorota Mozyrska – przewodnicząca
Zbigniew Bartosiewicz
Czesław Bagiński
Teresa Cetera
Marzena Filipowicz-Chomko
Ewa Girejko
Anna Gomolińska
Piotr Grzeszczuk
Marek Kępczyk
Katarzyna Kowejsza
Agnieszka Malinowska
Ryszard Mazurek
Krzysztof Piekarski
Anna Poskrobko
Rajmund Stasiewicz
Małgorzata Wyrwas
Edward Zych
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Miejski Ośrodek
Doradztwa Metodycznego
w Białymstoku
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Jak na Podlaskie Dni Matematyki przystało, nie mogło zabraknąć pikniku
matematycznego na świeżym powietrzu. Tym razem nawet pogoda dopisała. Była
wspaniała słoneczna aura. Wszystkie grupy szkolne odwiedziły stoiska Pikniku. Zaglądali
do nas też studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej. Kolejne atrakcje były
animowane przez niezawodnych studentów kierunku matematyka Wydziału Informatyki
Politechniki Białostockiej.
Elementami Pikniku były:
 pokaz pociągu lewitującego na wstędze Mobiusa, przeprowadzony przez
przedstawiciela firmy Simplicatus Research and Development AS. Pokaz stanowił
niewątpliwie niezapomnianą atrakcję Pikniku. Wskazywał na połączenie dziedzin:
matematyki i fizyki. Jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy wstęgi Mobiusa w tak
doniosły sposób.

 zabawa z powierzchniami minimalnymi czyli niezwykłe bańki mydlane
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 gry: samotnik, godziny szczytu, zapałczanki, kostki happy cubes, saper.

 królowała też makieta mostów w Królewcu i teoria grafów w praktyce 
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 oj działo się jeszcze, bo hitem była fotokabina! Chociaż nie wszyscy mieli odwagę
się sfotografować z kartką „Kocham matematykę”, ale pamiątkę wszyscy mają 
My jako organizatorzy też nie odpuściliśmy maszynie.
Dr Dorota Mozyrska
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Wystawa funkcjonuje od momentu przekazania sali nr 3C do dyspozycji Centrum
„Signum”. Podczas tegorocznych „Podlaskich Dni Matematyki” odwiedziło ją ponad stu
zainteresowanych, w tym cztery grupy zorganizowane. Istotą wystawy jest, tak jak i w
latach ubiegłych, pokazanie zwiedzającym, a więc uczniom gimnazjum, liceum, a także
studentom, że matematyka kryje w sobie wielką różnorodność, w tym także opisuje
przebogaty „świat” form przestrzennych, albo jakby ktoś chciał „witraży na sferze”.
Zamierzeniem ekspozycji było, aby oglądanie tych przybyszy z „krainy wielościanów”
dostarczyło zwiedzającym przeżyć porównywalnych do tych, jakich dostarcza obcowanie
z malarstwem i rzeźbą.

Głównym zadaniem wystawy było, jest i będzie uzmysłowienie zwiedzającym, że
poprzez „operację ścinania”, jak również poprzez „operację stelacji” (przez nas
nazywaną stożkowaniem) można zaprojektować, a potem otrzymać całe rodziny bardzo
różnorodnych, a nawet niezwykłych obiektów przestrzennych (wypukłych, wklęsłych,
gwieździstych, form gwiezdnych). Niektóre z tych obiektów w przeszłości były
wykorzystywane jako elementy zdobnicze, inne natomiast były modelami konstrukcji
zwanych „powierzchniami samonośnymi”. Wystawa w swej warstwie instruktażowej
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odwołuje się do tego, jak w najprostszy sposób wygenerować np. nietrywialne
wielościany Archimedesa, wielościany gwieździste zwane „wielościanami Keplera”,
„wielościany Freudenthala” zwane deltościanami oraz „wielościany Załgallera”, jak
również współczesne już formy gwiezdne oraz najprostsze kompozycje wielościanów
Platona.

Organizator przyjął hipotetycznie, że zadaniem ekspozycji wielościanów powinno
być uzmysłowienie zwiedzającym, iż piękno może być nieodłącznym atrybutem prostoty.
A prostota wsparta urokiem piękna może emanować bogactwem treści. Wówczas
następstwem może być to, że „kraina wielościanów”, z racji swej natury, czyli jako nośnik
prostoty, prawdy i piękna, może być traktowana jako pomost miedzy światem „ducha” i
światem „materii”.
Prezentowana przez nas ekspozycja, przynajmniej częściowo, realizuje te
założenia. A głównie poprzez uzmysłowianie zwiedzającym, że konstruowanie
wielościanów, to w praktyce projektowanie „parkietaży” na sferze, a potem układanie ich
z odpowiednio spreparowanych elementów płaskich, tzw. modułów, które wcześniej
zostały do tego celu przygotowane. Wystarczy odpowiednio spreparowane elementy
połączyć gumkami recepturkami i można otrzymać interesujące „witraże przestrzenne”
czyli wielościany. Głównym przesłaniem metody prezentowanej przy okazji tej ekspozycji
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było uzmysławianie zwiedzającym, że przebogaty świat wielościanów można
wygenerować (odkryć) poświęcając im tylko trochę zainteresowania, trochę wyobraźni i
niewiele pracy. Wystarczy, że zaczniemy projektować – szukać niezwykłych form
przestrzennych. Ten cel został osiągnięty, jak się wydaje w wysokim stopniu. Tym
bardziej, że zwiedzający po obejrzeniu wystawy wyrażali niejednokrotnie opinię, iż nawet
nie przypuszczali, że istnieje tak urokliwy świat kompleksów przestrzennych zwanych
wielościanami.
Wystawa jest nadal dostępna dla zwiedzających.
Dr Edward Zych
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Celem warsztatów „Matematyka dla Przedszkolaka” było pokazanie jak poprzez
wykonywanie zwykłych czynności i proste zabawy dzieci pobudzają swój ogólny rozwój
jak również kształcą umiejętności matematyczne. Często nie uświadamiamy sobie tego,
że w każdej zabawie i codziennych czynnościach można odnaleźć elementy matematyki.
Dlatego niezmiernie ważna dla rozwoju
dziecka jest swobodna zabawa, w której
dziecko może samodzielnie planować i
przeprowadzać
eksperymenty,
dokonywać odkryć i rozwijać pasję
badawczą. W przyszłości zaprocentuje to
nie tylko na lekcjach matematyki.
Tematem przewodnim warsztatów były
hasła policzalności, niepoliczalności i
objętości. Wykorzystując to co można
znaleźć w każdej kuchni: ryż, fasolę,
mąkę, kakao, cukier, przyprawy i
pojemniki różnego kształtu dzieci
samodzielnie odkrywały, że pewne rzeczy można policzyć a inne nie. Trafnie
wskazywały te, które są policzalne, nawet jeśli są malutkie jak ziarenka cukru. O innych
mówiły, że nie można ich policzyć, ale można np. zważyć jak pani w sklepie. Najwięcej
satysfakcji sprawiło im rozpoznawanie po konsystencji, kolorze i zapachu jakie
przyprawy ukryte są w małych słoiczkach. Później mogły z nich stworzyć mozaikę
smarując klejem kartkę papieru i posypując kaszą, ziołami, mąką i makaronem. Na
koniec padło pytanie jak sprawdzić kto otrzymał więcej mąki? „Zważyć” to była
najczęstsza odpowiedź. A jeśli nie ma wagi? To było trudne, ale zmuszało do myślenia.
Wspólnie zaobserwowaliśmy, że można porównywać ile mąki mieści się w różnych
pojemniczkach i tak ocenić jej ilość. To pozwoliło płynnie przejść do pojęcia objętości. A
jeśli objętość, to nie mogło zabraknąć napełniania baloników powietrzem. Niektóre
baloniki pękały, ale to były tylko fanfary na zakończenie zabawy.
Policzalność, niepoliczalność i objętość nawiązują do poważnych terminów
matematycznych. Dzieci oczywiście ich nie znają, ale z codziennych doświadczeń
wiedzą, że aby przekonać się kto dostał więcej cukierków wystarczy je policzyć, ale żeby
sprawdzić kto dostał więcej oranżady wystarczy porównać wysokość płynów rozlanych
do identycznych szklanek.
Dr Magdalena Kacprzak
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Prezentowałem wybrane filmy z konkursu towarzyszącego Międzynarodowemu
Kongresowi Matematycznemu w
Berlinie. Filmy miały różne
poziomy trudności i trzeba je
było dopasować do różnych grup
odbiorców:
uczniów
szkół
podstawowych i gimnazjów.
Niektóre
opowiadały
o
zaawansowanych zagadnieniach
matematycznych, ale użycie
obrazu pozwalało przedstawić te
zagadnienia młodym ludziom.
Ponieważ ścieżka dźwiękowa
filmów była w języku angielskim,
komentowałem treść na bieżąco
po polsku. Niektóre filmy
poprzedzałem
krótkim
wprowadzeniem.
Najmłodszym widzom najbardziej podobały się wirtualne stworki matematyczne, które w
procesie ewolucji wykształciły różne formy pozwalające im konkurować z innymi w
wirtualnym świecie. Kilka filmów dotyczyło postaci i
faktów z historii matematyki, np. film o obliczeniu w
230 r. p.n.e. obwodu Ziemii przez Eratostenesa,
opartym na pomiarach długości cienia rzucanego
przez kolumny w dwóch miastach Egiptu,
obliczeniach pola koła, twierdzeniu Pitagorasa.
Można było obejrzeć przedziwne kształty baniek
mydlanych rozpiętych na różnych szkieletach
geometrycznych oraz ich wirtualne warianty. Inny
film dotyczył struktury wszechświata. Na podstawie
analogii ze światami dwuwymiarowymi, których
modelami były sfera i torus, próbowano przedstawić
wszechświat trójwymiarowy jako obiekt ograniczony, w
którym można wrócić do tego samego miejsca, z którego się
wystartowało. Filmy trwały po kilka minut. Unikano
w nich wzorów, wykorzystywano natomiast intuicje
geometryczne.
Widzowie mogli też obejrzeć film "Symetryczny Białystok"
tropiący symetrie w architekturze Białegostoku, zrobiony
przez zespół ze Społecznego Gimnazjum nr 7
w Białymstoku. Był to jedyny film zgłoszony na konkurs
"Mat-clipy".
Prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
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Prof. Antoni Pierzchalski w swoim
wykładzie „Zagadnienie izoperymetryczne”
próbował przekonać młodych słuchaczy, że
okrąg jest krzywą, która ogranicza obszar o
największym polu, w porównaniu z innymi
krzywymi zamkniętymi o tej samej
długości. Chociaż teza ta wydaje się
oczywista, jej porządne uzasadnienie nie
jest proste i wymaga kilku rachunków.
Ponieważ słuchacze nie dysponowali
zaawansowaną wiedzą matematyczną,
prelegent nie mógł się odwoływać np. do
rachunku wariacyjnego. Dowód musiał być
elementarny i oparty na geometrii. Po
pomyślnym
zakończeniu
wywodów
teoretycznych,
prof.
Pierzchalski
zademonstrował
dowód
praktyczny
próbując upchnąć maksymalną liczbę
uczniów do „koła” utworzonego przez inną
grupę uczniów trzymających się za ręce.

W wykładzie „Reguła Guldina” , dr Bronisław
Pabich pokazał jak obliczyć objętość figury
obrotowej oraz pole jej brzegu, odkrywając
raz jeszcze reguły odkryte przez Paula
Guldina w XVII wieku. Stosując te zasady
obliczył objętość i pole powierzchni walca i
torusa. Ponieważ przy obliczaniu objętości
bryły obrotowej potrzebny jest środek
geometryczny figury płaskiej, którą obracamy,
część wykładu poświęcona była temu
zagadnieniu. W szczególności dr Pabich pokazał jak obliczyć środek geometryczny
figury w kształcie litery T, trójkąta oraz czworokąta. Na odwrót, znając objętość figury
obrotowej można, stosując regułę Guldina, znaleźć środek geometryczny figury płaskiej.
Wykład prowadzony był z wykorzystaniem komputera i programów graficznych
Wykłady prowadzili również:
prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk, "O podziałach i pokryciach figur geometrycznych",
dr Krzysztof Piekarski, „Paradoksy i sofizmaty matematyczne”,
dr Anna Poskrobko, „Po drugiej stronie lustra".
Prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz
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W ramach szóstych Dni Matematyki w
Białymstoku po raz kolejny miała
miejsce akcja „Autobusowe łamanie
główki”. Dzięki przychylności prezesów
Komunalnego
Zakładu
Komunikacyjnego,
Komunalnego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Białymstoku w
autobusach komunikacji
miejskiej
pojawiły się miniplakaty z krótkimi zadaniami logicznymi, do rozwiązania których
wystarczy zdrowy rozsądek. Nie jest potrzebna wielka wiedza matematyczna, znajomość
twierdzeń czy definicji ale chęć podjęcia wysiłku intelektualnego, czasami odrobina
niekonwencjonalnego myślenia. Każde zadanie można rozwiązać w czasie jazdy
autobusem lub stojąc na przystanku. Jeśli to się jednak nie uda, a zadanie zaintryguje,
można spróbować dokończyć je w
domu, ponieważ treść zadań jest
krótka i łatwa do zapamiętania. A oto
przykład: „Adam i Ewa są
rodzeństwem. Adam ma tyle sióstr, ilu
braci, a Ewa ma dwukrotnie więcej
braci niż sióstr. Jak liczne jest
rodzeństwo?” Kolejne zadania już przy
okazji następnych Dni Matematyki. 
.
Dr inż. Rajmund Stasiewicz

Strona 21

Strona 22

W dniach 29 maja - 11 czerwca
2013 r. można było zwiedzić
interaktywną
wystawę
w
Centrum
Nowoczesnego
Kształcenia PB, na którą
składało
się
kilkanaście
eksponatów wypożyczonych z
łódzkiego
Centrum
Nauki
„Experymentarium”. Młodzi i
starsi badacze praw optyki,
grawitacji i elektryczności, nie
stroniący wszakże od logicznego
myślenia, mogli przeprowadzić
wprawdzie
proste,
ale
pouczające
doświadczenia.
Każdy mógł zasiąść przed
lustrem i przedstawić się pisząc swoje imię - zadanie wcale niełatwe, zważywszy na to, że
napis powinien być czytelny w lustrzanym odbiciu. Po poprawnym wykonaniu tego
zadania można było sobie pogratulować podając własną dłoń przed zwierciadłem
wklęsłym, a nastepnie podziwiać anamorfozy przed zwierciadłem walcowym albo odkryć
prawa mieszania się barw włączając i wyłączając kolorowe światła. Warto też było zajrzeć
sobie głęboko w oczy, a właściwie w źrenicę, aby sprawdzić, jak się zwęża czy rozszerza
pod wpływem zmiany natężenia światła. Badacz, któremu nie zakręciło się jeszcze w
głowie od nadmiaru wrażeń, mógł wprawić w ruch tarczę nipkową i rozpoznać rysunek
ukryty za jej otworkami. Nie wszystko jednak na wystawie było widoczne na pierwszy rzut
oka - przynajmniej za dwoma eksponatami ukrywały się pola elektryczne i grawitacyjne, a
za większością - matematyka. Prawa logiki były jednak widoczne jak na dłoni, a
zwłaszcza w dłoni tego, kto usiłował utworzyć jedyną w swoim rodzaju konstrukcję z
gwoździ albo przenieść wieżę z Hanoi.
Dr Krzysztof Piekarski
Dr Marek Kępczyk
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Jedną z imprez były gry logiczne prowadzone przez studentów Koła Miłośników Gier
Logicznych Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Było wielkie granie i nauka:
mankala, warcaby, go, penatgo, avalon, copolymer. Pewnie nie wszyscy i nie we
wszystko zdążyli zagrać. Spotkanie z grami odbywały się w sali 3C w siedzibie Centrum
Popularyzacji Matematyki „Signum”.
Dr Dorota Mozyrska
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W czasie kolejnych, szóstych już Podlaskich Dni Matematyki odbyła się trzecia edycja
konkursu 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 aż 40 (a więc blisko 2 razy więcej niż w
czasie pierwszej edycji konkursu) spełniło
wymogi
formalne
i
zostało
zakwalifikowanych w konkursie. Pierwsze
miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
zajął Marcin Socha z Publicznego
Gimnazjum nr 6 im. Seweryna
Nowakowskiego w Białymstoku za pracę
„Nieskończoność” (opiekunem była pani
Marzena Gębczyńska). W kategorii szkół
ponadgimnazjalnych najlepsza okazała
się Ewelina Kaszczuk z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Wysokiem Mazowieckiem, tytuł pracy to „Koło wpisane w kwadrat” (opiekunem była pani
Barbara Dmochowska). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
kolejnej edycji konkursu.
Dr inż. Rajmund Stasiewicz
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Podczas Dni Matematyki Koło Math4You
przeprowadziło szereg zabaw-łamigłówek dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Uczestnicy mogli
zmierzyć się z pozornie nierozplątywalnymi
łamigłówkami sznurkowymi, rozwiązać
patyczkowe matematyczne zagadki czy też
zmierzyć siebie i swoje ręce, aby przekonać
się, jak blisko jest się „złotego człowieka”. Ci,
których wymiary wskazywały na to, że byli
najbliżej
złotego
ideału
otrzymali
potwierdzające
to
certyfikaty.
Zainteresowanie każdą z przeprowadzanych
aktywności było bardzo duże.
Dr Ewa Girejko

Strona 29

Strona 30

W tym roku po raz pierwszy w czasie Podlaskich Dni Matematyki, wymiennie z innymi
propozycjami, odbyły się warsztaty gry „Poznaj SET-a, zagraj w SET-a”. Uczniowie
realizujący
swoją
ścieżkę
uczestnictwa w Dniach, mogli poznać
tę prostą a jednak bardzo atrakcyjną
grę ćwiczącą spostrzegawczość i
szybkie kojarzenie wzorców. Celem
gry jest szukanie SET-ów. Każda z
81 jeden kart ma 4 cechy różnicujące:
kształt (owal, fala, romb), kolor
(czerwony,
fioletowy,
zielony),
wypełnienie (całkowite, częściowe,
brak) i liczbę elementów (1, 2 lub 3).
Pojedynczy SET składa się dokładnie
z trzech kart, na których każda z 4
powyższych cech jest taka sama lub
całkowicie różna. Gracz, który jako
pierwszy odnajdzie SET-a w nagrodę
otrzymuje 3 karty. Wygrywa gracz, który zbierze ich najwięcej. Tak więc zasady gry są
szalenie proste, jednak nie zawsze łatwo jest odnaleźć SET-a. Ba, bywa że żaden z
graczy nie potrafi go dostrzec nawet gdy on istnieje. Gra ta została doceniona i
wyróżniona nagrodami: w Stanach Zjednoczonych (m.in. najlepsza gra według wyboru
rodziców), Niemczech i Kanadzie, a stowarzyszenie MENSA zakwalifikowało ją do
pierwszej piątki najlepszych gier w 1991 roku! Zapraszamy do wspólnej gry.
Dr inż. Rajmund Stasiewicz

Strona 31

Strona 32

Uczestnicy Podlaskich Dni Matematyki mieli
możliwość wzięcia udziału w warsztatach
zatytułowanych „Matematyczne sztuczki karciane”.
Matematyka i magia mogą wydawać się dziwnym
połączeniem, lecz okazuje się, że wiele znanych
sztuczek karcianych bazuje na matematyce, która
związana jest między innymi z manipulacją liczbami i
szukaniem zależności między nimi.
Celem imprezy było zapoznanie uczestników z
matematycznym podłożem sztuczek karcianych.
W czasie warsztatów wyjaśnione zostały sekrety
matematyczne w prezentowanych sztuczkach.
Okazuje się, że nawet proste działania
matematyczne jak dodawanie, odejmowanie,
mnożenie i dzielenie mogą zawierać magię przy
właściwej prezentacji.
Ponieważ wymyślenie sztuczki karcianej i
wynalezienie twierdzenia to bardzo podobne działania, więc przy odrobinie kreatywności
można było zaprezentować swoje własne sztuczki bazując na „sekretach
matematycznych”, które były omawiane podczas warsztatów.
Dr Małgorzata Wyrwas
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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 uzyskały uczennice
gimnazjum: Magdalena Harkawy
za pracę ,,Życia matematyka",
Paulina Kamieńska za pracę „Skipper, Kowalski i liczba Pi” oraz Monika Zawadzka za
pracę „Nauczka albo Pierwiastki”. Prace laureatów zostały umieszczone na stronie
internetowej konkursu www.katmat.pb.bialystok.pl/usmiech
Dr Anna Poskrobko
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