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14.00                 Obiad  
 

14.50-15.00    Otwarcie konferencji  
 

15.00-15.45  Marek Kordos, Jakich użyć zaklęć? czyli do czego możemy się przydać tym 
najzdolniejszym 
Spróbuję przekonać, że tematykę dla naszych najlepszych możemy czerpać jedynie z własnych 
preferencji i zainteresowań, że nie powinniśmy pomagać im w badaniach, a powinniśmy natomiast 
pomóc uzyskane wyniki przedstawić we właściwym kontekście i formie. 

 
16.00-16.45 Kamila Łyczek, Sprawne zapoznanie z nieskończoną liczbą gier w skończonym 

czasie 
 Przegląd klasy gier, których sama nazwa determinuje zasady. O tym jak sprawnie szukać strategii i 

czy trzeba znać strategię, żeby wiedzieć, kto "powinien" wygrać. 
  
16.45-17.15 Przerwa kawowa 
  
17.15-18.00    Edward Tutaj, Ze wspomnień starego subiekta 
 Przez dwadzieścia kilka lat prowadziłem tzw. "klasy uniwersyteckie" w dwu liceach Krakowa (V i I). 

Ponadto przez kilka lat byłem "nadzorcą" tych klas z ramienia IMUJ. Zajmowałem się rekrutacją, 
programami i w pierwszym rzędzie uczeniem. Chciałbym opowiedzieć o tej pracy. Właściwszy byłby 
może tytuł "Wspomnienia starego belfra", ale czasami wydaje mi się, że praca nauczyciela ma wiele 
wspólnego z pracą sprzedawcy w sklepie rozmaitości i stąd tytuł.  

 
18.15-19.00   

 

Tomasz Szymczyk, Uczeń zdolny pilnie poszukiwany 
 Opowiem jak wyszukuję w zespole klasowym ucznia zdolnego, ale jednocześnie chcącego 

dodatkowo pracować po lekcjach. Przedstawię też kilka zadań, jakie wykorzystywałem w tych 
poszukiwaniach. 

  
19.00 
 
20.00-21.00 

Kolacja 
 

Małgorzata Mikołajczyk, Matematyczne marsze na orientację 
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8.00 Śniadanie 
 

9.00-9.45 Andrzej Fryszkowski, Złota liczba 
Opis wykładu w zakładce Materiały 

   

10.00-10.45 Marek Zakrzewski, Lekarstwo na Cardana, czyli róbta co Vieta 
 Opiszę klasyczną metodę rozwiązywania równań stopnia trzeciego za pomocą wzorów Cardana 

i wyjaśnię, dlaczego w praktyce nie ma ona żadnej wartości. Następnie pokażę alternatywne 
podejście pochodzące od Viety. 
 

10.45-11.15 Przerwa kawowa 
 

11.15-12.00 Waldemar Pompe, W jednym punkcie 
 Budując na bokach dowolnego trójkąta wielokąty foremne (np. trójkąty równoboczne, kwadraty, 

pięciokąty foremne), możemy zauważyć, że pewne trzy odcinki (o końcach w punktach 
szczególnych wyznaczonych przez te wielokąty) przecinają się w jednym punkcie. Opowiem 
o pewnym ogólnym twierdzeniu, pozwalającym łatwo uzyskiwać tego typu własności. 

 
12.15-13.00 

 

Adam Dzedzej, Czy można biegać na lekcji matematyki? 
 Będzie trochę o zawodach międzynarodowych Naboj i typie zadań na takich zawodach, a trochę 

o tym jak format takich zawodów można spróbować przenieść na lekcję powtórzeniową z danego 
działu (np. równania i nierówności kwadratowe). 
 

13.00 Obiad  
 
 

15.45-16.30 Maria Mędrzycka,  Uczeń zdolny - wyzwanie dla rodziców, problem dla 
wszystkich?  
Od jedenastu lat realizujemy w Gimnazjum 42 na Twardej w Warszawie program matematyki dla 
uczniów o szczególnych uzdolnieniach kierunkowych. Dawno już z pierwotnego założenia 
pozostał tylko kierunek pracy - matematyka, fizyka i chemia w tym projekcie mają się uzupełniać 
nie na poziomie zgodności tematów, ale w pokazywaniu zagadnień związanych z przedmiotem 
jako problemów do rozwiązania. Cenimy różnorodność rozwiązań i podejść do problemu, 
ciekawość uczniów i ich umiejętność szybkiego i elastycznego dopasowania się do stawianych 
wyzwań. Jednak czy Jaś laureat może sobie pozwolić na kiepskie oceny z innych przedmiotów? 
A czy Jaś - uczestnik ma szansę skupić się tylko na przygotowaniach do konkursu? Czy jeśli Jaś 
w domu nie pracuje, to cokolwiek osiągnie? I czy da się cokolwiek zrobić, jeśli nawet geometrię 
chce rozwiązywać kongruencjami ? 

  
16.30-17.00 Przerwa kawowa 

 
  

17.00-17.45 Danuta Ciesielska, Katarzyna Jedynak, Zadania maturalne wybitnych 
Polaków 

 
 

 Praca z uczniem uzdolnionym jest wielkim wyzwaniem dla nauczyciela. Nauczyciel jednak nie 
może być pewien, że jego uczeń stanie się człowiekiem wybitnym. Tymczasem… wybitni polscy 
matematycy (i nie tylko) też kiedyś byli uczniami i zdawali maturę z matematyki.  To zadania z  ich 
ustnych matur będą stanowiły główny temat referatu. W szczególności zostaną przedstawione 
zadania przyjaciół: Stefana Banacha (IV c.k. Gimnazjum w Krakowie, 1910) oraz Witolda Wilkosza 
(III c.k. Gimnazjum w Krakowie, 1910). Podejmiemy także próbę rozwiązania tych zadań. Jako 
wyzwanie proponujemy próbę rozwiązania łatwego zadania: wyznaczenie pierwiastków równania  
x3=8  (III c.k. Gimnazjum w Krakowie, 1909). 
 

18.00  Kolacja 



  
19.00-20.00 Wojciech Guzicki, O pracach uczniowskich z matematyki 
 Jednym z ciekawszych zadań, które możemy dać uczniowi zdolnemu, jest napisanie tzw. pracy 

uczniowskiej z matematyki. W tym artykule opowiem o czterech pracach uczniowskich, które 
prowadziłem. Przedstawię wybrane, moim zdaniem najciekawsze, wyniki matematyczne tych 
czterech prac. 

 
20.15 Walne Zgromadzenie Delegatów SEM 
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8.00 Śniadanie 

 
9.00-9.45 
 

Michał Szurek, Odległość elektryczna   
 Cenię wysoko takie tematy, które nadają się dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów, a także studentów do poziomu studiów doktoranckich... i wyżej. Jednym z takich 
tematów jest odległość elektryczna w grafie (spójnym). Niech oporność każdej krawędzi grafu 
będzie równa 1. Odległość elektryczna dwóch wierzchołków jest równa oporności sieci 
elektrycznej, gdy w jednym z tych wierzchołków będzie źródło prądu, a w drugim ujście. Urok 
zadań na odległość elektryczną polega na ciekawej kombinatoryce, pojawianiu się ciągów 
rekurencyjnych, liczb Fibonacciego itp. - oraz na nieoczekiwanych interpretacjach. 

 
10.00-10.45 

 

Łukasz Bożyk, Geometrycznie o liczbach 
O nowym plakacie SEM.  
 

10.45-11.15 Przerwa kawowa 
  
11.15-12.00 Joanna Jaszuńska, Wokół wzoru Eulera 

Będziemy liczyć wierzchołki, krawędzie i ściany wielościanów, badać związki pomiędzy 
uzyskanymi trzema wielkościami i zastanawiać się, co z tego wszystkiego wynika.  

     
12.15-13.00 Michał Wojciechowski, Koza, wilk i kapusta, czyli jak unikać stresu w 

podróży 

  
13.00 Obiad 

 
14.00 Odjazd autokaru 

 
 

  
  
  

 
 


