
 

 

Siłą czy sposobem? 

24.10 - 26.10.2014Ameliówka 

Konferencja organizowana przez 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej 

Program konferencji 
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14.00  
 
14.45 
15.00-18.45     

Obiad 
 
Otwarcie konferencji 
Wykłady 
Wiktor Bartol, Zadania z indywidualnością. 
Ucząc matematyki, często uczymy procedur (żeby nie powiedzied  algorytmów). Niektóre 
zadania mają jednak swoistą indywidualnośd,  która skłania do poszukiwania niestandardowych 
dróg rozwiązania. Na  wykładzie pokażę kilka takich przykładów - w większości pochodzących z  
domowych lub klasowych prac uczniów. 
 

Marek Kordos,Każda ptaszyna swym własnym głosem Pana Boga chwali. 
Patrząc na problem matematyczny, różni ludzie widzą go przez pryzmat najbliższej i najmilszej 
dla nich dyscypliny matematycznej: a to algebry, a to geometrii, a to probabilistyki, a to 
matematycznej fizyki itd. itp. Różni ludzie, a więc i nasi uczniowie – intuicje bowiem też są z 
różnych szuflad, a szuflady bywają nieraz egzotyczne. Stawia to przed nauczycielami trudny 
obowiązek wnikliwego dostosowywania się do nieraz przedziwnej uczniowskiej wyobraźni, by 
dostrzec kłębiące się tam myśli. 
 

Krzysztof Omiljanowski,  Dłubanie w sześcianie. 
Zadanie. W jednostkowym sześcianie ABCDA'B'C'D' niech O i O' oznaczająśrodki ścian ABCD i 
A'B'C'D'. Znajdź pole powierzchni i objętośd bryłybędącej sumą ostrosłupów: 
a) ABCDA', ABCDB', ABCDO', 
b) ABOC', BCOO', CDOB'. 

 
Michał Szurek  Pochwała nowoczesności: komputer a zadania olimpijskie. 
Wszystkie twierdzenia geometrii euklidesowej płaszczyzny  wywodzą się z czterech 
podstawowych konstrukcji: prosta przez dwa  punkty, przecięcie dwóch prostych, przecięcie 
prostej z okręgiem,  przecięcie dwóch okręgów. Używając współrzędnych kartezjaoskich,  
możemy łatwo przetworzyd te konstrukcje w proste komendy dowolnego  programu, mającego 
rachunki symboliczne. W ten sposób dowody  sprowadzały by się do napisania programów. Jest 
to jak najbardziej  możliwe; zobaczymy przykłady.  Czy jedna takie podejście jest twórcze,  
wsteczne, czy "morduje z zimną krwią" klasyczną geometrie, czy będzie  możliwe wysyłanie 
rozwiązao sms-em (podam przykład rozwiązania zadania  OM, mieszczącego się w dwóch 
smsach). Czy walczyd z tym, jak z  dopingiem w sporcie? Czy udawad, że komputerów nie ma? O 
tym  podyskutujemy. Autor referatu ma kilka zdao na ten temat, każde z  każdym sprzeczne. 
 

18.45  Kolacja 
 
19.30-21.30 

 
Zajęcia warsztatowe (mecz matematyczny) 

 
 



 

 

Sobota, 25 października 2014 r. 

 
8.00  
 
9.00 

Śniadanie 
 
Wykłady 
Antoni Leon Dawidowicz,  Jak ucząc matematyki uczymy innych przedmiotów, jak ucząc 
innych przedmiotów uczymy matematyki. 
 
Marcin Pitera,    Kolorowe Kwadraty. 
Wystąpienie to będzie poświęcone specyficznemu typowi zadao geometrycznych w których 
korzysta się z tzw. metody niezmienników. Zadania te zazwyczaj nie wymagają znajomości 
żadnego aparatu matematycznego, co powoduje iż łatwo nimi zaciekawid osoby nie związane z 
matematyką (chodzi o pomysł, nie o metodę). Zazwyczaj problem sprowadza się do 
odpowiedniego pokolorowania pól na szachownicy - stąd temat wystąpienia. 

 
Leszek Sidz, Przekształcenie geometryczne skraca rozwiązanie. 
Omówionych  będzie kilka zadao , w których zastosowanie odpowiedniegoprzekształcenia 
geometrycznego pozwala skrócid rozwiązanie i uniknądrachunków lub długiego dowodu. 
 

Zdzisław Pogoda, Twierdzenie Menelausa –wytrych czy metoda. 
Pokażemy jak wykorzystad twierdzenie Menelausa do dowodów. 

 
13.00 

 
Obiad 
 

15.30 Wykłady 
Mariusz Kawecki,  Jak robid, aby zrobid a się nie narobid… 
Pokażę problemy o trzech stopniach trudności: dla gimnazjalistów, dla licealistów i dla 
olimpijczyków, których rozwiązanie "siłowe" to dużo matematyki i czasami ciężkiej, 
wykraczającej znacznie poza poziom zadania a rozwiązanie "sposobem" to czysta przyjemnośd. 
 

Wojciech Guzicki, I siłą i sposobem. 
Zadania matematyczne można rozwiązywad „na siłę” lub „sposobem”. Co to znaczy? Spróbuję 
przyjąd następujące znaczenia tych słów: Na siłę: za pomocą rutynowych metod, które można 
zastosowad do wielu zadao; na ogół takie metody prowadza do uciążliwych obliczeo. 
Sposobem: za pomocą metody dostosowanej do tego konkretnego zadania, pomysłowej, bez 
uciążliwych obliczeo, czasami sprawiającej wrażenie, że rozwiązanie zostało „wyciągnięte jak 
królik z cylindra”. W dalszym ciągu pokażę kilka zadao z dwoma rozwiązaniami: „siłowym” i 
„sposobem”.Na ogół będzie jasne, które rozwiązanie jest „siłowe”, a które „sposobem”.  W 
niektórych zadaniach jednak nadal zastanawiam się, które rozwiązanie jest „siłowe”, a które 
„sposobem”. Odpowiedź pozostawię Słuchaczom. Pytanie, które rozwiązania są ciekawsze i 

bardziej wartościowe, także pozostawię bez jednoznacznej odpowiedzi. 

 

Małgorzata Mikołajczyk,Bridges - matematyka i sztuki różne. 
Bridges to doroczna, międzynarodowa konferencja o matematycznych inspiracjach w różnych 
dziedzinach sztuki. Uczestniczą w niej matematycy, nauczyciele, inżynierowie, architekci, 
muzycy, rzeźbiarze, poeci i inni artyści. W programie przewidziane są wykłady, prezentacje, 
komunikaty, warsztaty interaktywne, wystawy, festiwal filmowy, noc teatralna, noc muzyki 
inspirowanej matematyką, wieczór poezji, happeningi oraz wycieczka matematyczna. 

 
18.00  Kolacja 

 
19.00-21.30 Zajęcia warsztatowe 
 



 

 

Niedziela 26 października 2014 r. 
 

8.00  Śniadanie 
 

8.30-9.30 Zajęcia warsztatowe 
 
9.30 

 
Wykłady 
Barbara Roszkowska-Lech,Wiele jest dróg… 
O geometrii w algebrze i nie tylko. 
 

Joanna Jaszuoska,  Wystarczy tak niewiele 
Jak włamad się do zabezpieczonego kodem sejfu? Czy trzeba ,,siłą" sprawdzad kolejno wszystkie 
możliwe kody, czy można szybciej, sprytniejszym sposobem? 

 
Dominik Kwietniak,  Sposób na sposób 
Istnieją problemy, których rozwiązaniem jest algorytm. W czasiewykładu chciałem omówid 
strategie budowania takich algorytmów naprzykładzie wybranych zadao. 
 

Michał Wojciechowski, O sposobach rozkładania siły  czyli matematyka w służbie 
zręczności 
 

14.00  Obiad 
 
 


