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Wprowadzenie 

 

Szanowni Państwo, 

Oddajemy w wasze ręce materiały kolejnej konferencji mathPAD. Była to już siódma 
nasza konferencja. Od pięciu lat korzystamy z gościnności  Wydziału Matematyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dlatego, na samym wstępie, pragnę 
podziękować Władzom Wydziału za ogromną życzliwość jakiej doznajemy za 
każdym razem. Tu szczególne podziękowania należą się Prof. Adamowi 
Jakubowskiemu i Prof. Andrzejowi Rozkoszowi. To dzięki nim konferencja 
mathPAD znalazła swoje miejsce w Toruniu, i mam nadzieję, że Toruń pozostanie 
miejscem naszej konferencji tak długo, jak długo znajdzie się ktoś, kto zechce ją 
organizować. Przypuszczam, że nie sposób jest wymienić wszystkich, którzy wnieśli 
swój wkład w organizację naszych spotkań. Dlatego nie będę tu próbował stworzyć 
takiej listy – obawiam się, że mógłbym kogoś pominąć sprawiając mu tym samym 
przykrość. Dziękuję więc każdemu, kto pomógł nam w organizacji naszych spotkań 
i zapraszam do współpracy przy kolejnych konferencjach. Dziękuję również 
uczestnikom za to, że byli aktywni, interesowali się tym co mieliśmy im do 
przekazania i sami wnieśli ogromny wkład w program tej konferencji – bez Was ta 
konferencja nie mogłaby istnieć. Kończąc już ten przydługi wstęp pragnę wspomnieć 
jeszcze jedno nazwisko – Radka Rudnickiego – chyba najbardziej zapracowanego 
członka komitetu organizacyjnego. To dzięki jego pracy wszystko co elektroniczne 
(strony www, pracownie,...)  było zawsze sprawne i na czas.  Radku dziękujemy za 
wszystko i mamy nadzieję, że mimo nowych obowiązków znajdziesz dla nas zawsze 
trochę czasu. 

Od zakończenia konferencji do wydrukowania tych materiałów minęło niewiele 
czasu, ale zdarzyło się bardzo wiele. MuPAD, nasze ulubione narzędzie, zmienił 
właściciela. Nowy właściciel, firma MathWorks, będzie sprzedawał MuPADa pod 
nową nazwą Matlab Symbolic Mathematics Toolbox. Jest wiele powodów aby 
przypuszczać, że ta zmiana przyniesie wiele pozytywnych efektów dla nas. MuPAD 
w nowej wersji jest zintegrowany z bardzo bogatym programem Matlab i licznymi 
tzw. toolboxami. Co więcej, nasi uczniowie używając Matlab Symbolic Mathematics 
Toolbox w szkole znajdą dokładnie to samo narzędzie na wielu uczelniach w Polsce. 
Matlab jest bowiem podstawowym narzędziem na wszystkich uczelniach 
technicznych. Wiem, że wiele osób zastanawia się jakie będą ceny MuPADa w nowej 
szacie dla szkół – aktualne cenniki pokazują, że będą to ceny niższe niż te, z którymi 
mieliśmy dotychczas do czynienia. Aktualnie firma MathWorks prubuje znaleźć 
sposób na to, żeby Matlab mógł być dostępny w każdej polskiej szkole. Jedną 
z takich opcji jest Matlab Junior, który ma szanse powstać w ciągu najbliższych 
miesięcy.  

Innym ciekawym programem dydaktycznym dla matematyków jest Microsoft Math 
– program stosunkowo nowy, szybko się rozwijający i oferujący wiele ciekawych 
narzędzi dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 
Zachęcam do eksperymentów z tym programem i być może za rok znajdą się 
uczestnicy konferencji, którzy zechcą nam pokazać jak można uczyć matematyki 
z MS Math.  



Jest również nowa Cinderella z bogatym jezykiem skryptowym. Tam da się już 
programować konstrukcje geometryczne, a więc możemy tworzyć obiekty 
geomeryczne iterując lub używając konstrukcji rekurencyjnych. 

To tyle nowości. Zachęcam do poszukiwań, eksperymentowania i do udziału 
w kolejnej konferencji mathPAD w sierpniu 2009.  

Za komitet organizacyjny 

Mirek Majewski 
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Gdy uczniowie nie chcą mieć „normalnej” lekcji. 

Katarzyna Chmurska 

kasiamat@interia.pl 

Wprowadzenie 

Na pewno my, nauczyciele nie raz spotykamy się z taką sytuacją. Ostatnie lekcje 
przed wakacjami, ostatnia lekcja w Starym Roku, ostatnia przed Wielkanocą… Jakoś 
tak „niezręcznie” prowadzić lekcję. Program programem, ale czynnik ludzki…  

Oto kilka propozycji do wykorzystania. 

WIELOKĄTY FOREMNE. 

Wielokąt foremny to taki, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty tej samej 
miary. 

 
 

  

Istnieją wielokąty foremne, które można skonstruować za pomocą cyrkla i linijki a są 
takie, dla których jest to niemożliwe. Warto wspomnieć w tym miejscu niemieckiego 
matematyka Carla Friedricha Gaussa, który zajmował się wielokątami foremnymi. 
Odkrył on, że n-kąt foremny daje się skonstruować wtedy i tylko wtedy, gdy n jest 
liczbą postaci 2kp0p1p2...ps , gdzie p0,p1, p2, ...ps są różnymi liczbami pierwszymi 
Fermata. Twierdzenie to jest dziś znane jako twierdzenie Gaussa-Wantzela. 

Liczba Fermata – liczba naturalna postaci , gdzie n jest 
nieujemną liczbą całkowitą. Nazwano je tak dla upamiętnienia 
francuskiego matematyka Fermata, który pierwszy badał ich własności. 
(Wikipedia) 

Spójrzmy na kilka pierwszych liczb Fermata: 

1. n=0       

2. n=1     

3. n=2           itd. 

W MuPADzie można szybko wypisać dowolną ich liczbę 

 2^(2^n)+1 $ n = 0..10  

otrzymując 
 
3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297, 18446744073709551617, 
340282366920938463463374607431768211457…  

Uwaga! Tylko początkowe liczby Fermata są pierwsze. 

mailto:kasiamat@interia.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_Fermata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_Fermata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_Fermata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Gaussa-Wantzela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczby_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
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Weźmy pierwszą liczbę Fermata F0=p0=3.  

Jakie wielokąty możemy otrzymać?  

- dla k=0 mamy 2k= 20=1, stąd  2k p0=3 

- dla k=1 mamy 2k= 21=2, stąd  2k p0=6 

- dla k=2 mamy 2k= 22=4, stąd  2k p0=12 

Druga liczba Fermata, to F1= p1= 5, otrzymamy wtedy: 

- dla k=0 mamy 2k= 20=1, stąd  2k p1=5 

- dla k=1 mamy 2k= 21=2, stąd  2k p1=10 

- dla k=2 mamy 2k= 22=4, stąd  2k p1=20  itd.  

Jak widać, nie można skonstruować siedmiokąta foremnego, a jest to możliwe dla 
siedemnastokąta.  

Jak zatem szybko skonstruować wielokąty foremne przy pomocy komputera. 
Możliwości jest kilka, ale ja pokażę to przy pomocy MuPADa.  

Zastosujmy technikę „żółwia”. Już w gimnazjum uczniowie mogli spotkać się 
z programem LOGO i zasadami stosowania tej techniki  Podobnie działa ona 
w MuPADzie. 

 

Podstawowe komendy "żółwika": 
forward(n) -idzie n kroków naprzód,  
left(kąt), right(kąt) - skręca o zadany kąt  
 odpowiednio w lewo lub w prawo 
setLineColor() -zadaje kolor rysowanej linii.  

 

 

 

Trzeba pamiętać, że początkowo kursor-żółw ustawiony jest pionowo. Na początku 
należy przywołać z biblioteki ten rodzaj grafiki za pomocą polecenia plot::Turtle(). 

t:=plot::Turtle(): 

t::forward(1): 

t::left(PI/4): 

t::forward(1): 

plot(t) 

A oto co otrzymamy: 
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Nakazaliśmy żółwikowi pójść naprzód jeden krok, skręcić w lewo o kąt 450 
i znowu zrobić krok. Jak wobec tego narysować np. kwadrat? Należy powtórzyć 
operację 4 razy skręcając o odpowiedni kąt.  

Z doświadczenia wiem, że to pójdzie łatwo, gorzej dla trójkąta. Uczniowie 
skręcą o kąt 600 i zdziwią się, że nie działa. Dlaczego? Bo kąt jest mierzony od 
kierunku pionowego. Ponieważ zapis poleceń jest dość pracochłonny, jest okazja 
do nauczenia elementów programowania.  

KOMENDA „FOR” 

Składnia:  
for i from 1 to 10 do 
treść 
end_for 

Dla kwadratu będzie to wyglądało następująco:  

t:=plot::Turtle(): 
   for n from 1 to 4 do  
      t::forward(1): 
      t::left(PI/2): 
      t::forward(1): 
   end_for:plot(t) 

Dla spotykanych w szkole wielokątów: trójkąta, kwadratu, sześciokąta zadanie jest 
dość proste. Dla innych np. pięciokąta, pojawi się problem o jaki kąt należy skręcać. 
Wtedy możemy „podeprzeć się” programem Cabri, aby pokazać uczniom jak można 
obliczać kąt wewnętrzny wielokąta foremnego, dzieląc go na przystające trójkąty. 

Kąt   to n-ta część kąta pełnego, czyli  . 

 

„Pada śnieg, pada śnieg”….. 

Co można zrobić z choinką na lekcji matematyki? 

Najpierw ją narysujmy. 

Akt I 

POZIOM (NAWET SZKOŁY PODSTAWOWEJ?) GIMNAZJUM 

BEZ OSI, BEZ PUNKTÓW, ALE Z WYPEŁNIENIEM 
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figura:=plot::Polygon2d([[0,3],[-1,2],[-0.5,2],[-2,1],[-1.5,1],[-3,0], 

[3,0],[1.5,1],[2,1],[0.5,3],[1,2],[0,3]]): 

plot(figura,Scaling=Constrained, Axes=None, 

Filled= TRUE, FillPattern= Solid, FillColor=RGB::LawnGreen,  

LineColor=RGB::Green) 

Do narysowania choinki wykorzystujemy polecenie Polygon2d z biblioteki plot. W 
tłumaczeniu oznacza to narysowanie wielokąta na płaszczyźnie za pomocą linii 
łamanej od punktu do punktu, które zadajemy poprzez podanie ich współrzędnych 
w nawiasie kwadratowym.  Trzecia linia zawiera informacje na temat kolorów linii, 
wypełnienia figury i jednakowych jednostek na osiach (Scaling=Constrained). 

Spójrzmy jak wygląda choinka bez wypełnienia

 

Narysowanie choinki jest moim zdaniem dobrym ćwiczeniem na zaznaczanie 
punktów w układzie współrzędnych. Nie raz spotkałam się  z brakiem tej 
umiejętności u swoich uczniów, a tu poprzez zabawę można ją udoskonalać 
i utrwalać.  

Akt II - "WYSZCZUPLANIE" CHOINKI 

Choinka wizualnie nie jest zbyt ładna. Jak ją ulepszyć? Poprzez zmianę kształtu, 
gdyż jest za szeroka. Zadajmy dzieciom następujące pytania? 

Jak ją „wyszczuplić”? Co zmienić? Współrzędną? Którą? 

plot(plot::Polygon2d([[0,6],[-1,4],[-0.5,4],[-2,2],[-1.5,2], 

[-3,0],[3,0],[1.5,2],[2,2],[0.5,4],[1,4],[0,6]]),Scaling=Constrained) 
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Akt III - DORYSOWYWANIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI. 

Oto przykład innego ćwiczenia umiejętności zaznaczania i definiowania punktów 
w układzie współrzędnych. Możemy poprosić dzieci o dorysowanie brakującej części 
drzewka.  Wchodzimy tu w symetrię osiową, ale przecież nie musimy o tym mówić. 
Nawet na poziomie szkoły podstawowej dzieci intuicyjnie albo na zasadzie prób 
i błędów same dojdą, którą współrzędną i jak należy zmienić.  

ch1:=plot::Polygon2d([[0,3],[-1,2],[-0.5,2],[-2,1],[-1.5,1],[-3,0]]): 

plot(ch1,Scaling=Constrained) 

 

Akt IV - PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE 

 Ćwiczenie poprzednie możemy zrealizować poprzez zastosowanie odpowiedniego, 
„gotowego” przekształcenia – symetrii osiowej (w MuPADzie to polecenie 
Reflect2d,  w którym definiujemy oś symetrii poprzez dwa punkty, przez które 
przechodzi prosta i  podając obiekt, którego obrazu poszukujemy) . 

ch1:=plot::Polygon2d([[0,3],[-1,2],[-0.5,2],[-2,1],[-1.5,1],[-3,0]]): 

ch2:=plot::Reflect2d([0,0],[0,1], ch1): 

tree:=plot::Group2d(ch1,ch2): 

plot(tree, Scaling=Constrained) 

A jeżeli mamy chętnych i zdolnych uczniów to zabawę możemy kontynuować 
i utworzyć choinkowe szlaczki:  

figura:=plot::Polygon2d([[0,3],[-1,2],[-0.5,2],[-2,1],[-1.5,1],[-3,0], 

[3,0],[1.5,1],[2,1],[0.5,2],[1,2],[0,3]]): 

 szlak:=[]: 

 for i from 1 to 5 do 

 g(i):=plot::Translate2d( [i*6,0], figura): 

 szlak:=szlak.[g(i)]: 

 end_for: 

plot(figura,szlak, Scaling=Constrained, Axes=None, 

 Filled= TRUE, FillPattern= Solid, FillColor=RGB::LawnGreen,  

 LineColor=RGB::Green) 

 
figura:=plot::Polygon2d([[0,3],[-1,2],[-0.5,2],[-2,1],[-1.5,1],[-3,0], 

[3,0],[1.5,1],[2,1],[0.5,2],[1,2],[0,3]]): 

figura2:=plot::Reflect2d([0,0],[1,0],figura): 

szlak:=[]: 

for i from 1 to 5 do 



6  

g(i):=plot::Translate2d( [i*6,0],figura,figura2): 

szlak:=szlak.[g(i)]: 

end_for: 

szlaczek:=plot::Group2d(figura,figura2,szlak): 

plot(szlaczek,Scaling=Constrained, Axes=None, 

Filled= TRUE, FillPattern= Solid, FillColor=RGB::LawnGreen,  

LineColor=RGB::Green) 

 

 Akt V - ZAPROSZENIE DO PROGRAMOWANIA. 

Następna choinka wymaga już zastosowania elementów programowania. 

 

l1:=[]:  l2:=[]: l3:=[]: l4:=[]: 

for k from 0 to 6 do 

l1:=l1.[plot::Polygon2d([[-1,6-2*k],[-3-k,4-k*2]],LineColor=RGB::Green)]; 

l2:=l2.[plot::Polygon2d([[-1,6-2*k],[-2-k,6-2*k]],LineColor=RGB::Green)]; 

l3:=l3.[plot::Polygon2d([[1,6-2*k],[3+k,4-k*2]] ,LineColor=RGB::Green)]; 

l4:=l4.[plot::Polygon2d([[ 1,6-2*k],[ 2+k,6-2*k]],LineColor=RGB::Green)]; 

end_for: 

gwiazda:=plot::Polygon2d([[0,8],[-1.5,7],[-1,8.5],[-2,9],[0.5,9.5],[0,11], 

[0.5,9.5],[2,9],[1,8.5],[1.5,7],[0,8],[2,6]],Filled = TRUE, 
FillPattern=Solid,FillColor=RGB::OrangeRed,LineColor=RGB::Green): 

goraL:=plot::Polygon2d([[-2,6],[0,8]],LineColor=RGB::Green): 

dol:=plot::Polygon2d([[-9,-8],[-1,-8],[-1,-10],[1,-10], 

[1,-8],[9,8]],LineColor=RGB::Green, Filled=TRUE, 
FillPattern=Solid ,FillColor=RGB::MarsYellow):  

plot(l1,l2,l3,l4, gwiazda,dol, goraL, Scaling = Constrained, XGridVisible, 
YGridVisible, Axes=Origin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwsze można po prostu nauczyć uczniów tworzyć tego typu grafiki, ale klasa 
musi mieć pewne podstawy obsługi programu.  

Można też podejść do choinki czysto matematycznie.  
Jakie jest pole choinki?  
Jak je obliczyć?  
Na jakie figury podzielić drzewko, aby można było to zrobić? 
(np. pień to prostokąt a gałęzie to trójkąty) 



7  

 

Co się stanie, gdy będziemy zmieniać kształt drzewka? 

 

W jaki sposób zmiana kształtu ma wpływ na wielkość pola? Jak wpływa liczba 
gałązek na pole? A jak ich długość?  

Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej można wpleść ciąg arytmetyczny, ponieważ 
długości wysokości trójkątów tworzą właśnie taki ciąg i to od ich liczby i długości 
zależy pole. 

 

 

ale ponieważ a1=a2=…=an i po pominięciu pola pnia-mało ciekawe, gdyż się nie 
zmienia- otrzymamy taki wzór 
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a po uproszczeniu 

 

Jak widać na rysunku, wysokości trójkątów tworzą ciąg arytmetyczny, stąd 

 

 

 

 

Wielościany Platońskie. 

Komputer jest świetnym narzędziem do wizualizacji matematyki. W swojej pracy 
nieustannie szukam możliwości jego zastosowania. Aby przybliżać uczniom 
znaczenie matematyki i ukazać jej wpływ na rozwój innych dziedzin nauki wplatam 
historię matematyki na moich lekcjach. Wielościany foremne są wycofane obecnie 
z podstawy programowej, ale ja zawsze taką lekcję przeprowadzam. Jak wiadomo 
jest ich tylko pięć. Znane były już Platonowi (~ 428-347 w.p.n.e.). Był to uczeń 
Sokratesa, świetny filozof, ale podobno nie taki znów dobry matematyk. Bryłom 
foremnym przypisał magiczne własności. To, że było ich tylko pięć (magiczna liczba) 
i wobec nieskończonej ilości innych obiektów zadziwiało uczonych. Przypisano im 
wobec tego sens symboliczny, zagadkowy. Każda z nich symbolizowała jeden 
z żywiołów i jedną z pięciu znanych wtedy planet:  

czworościan – ogień i Jowisza 

sześcian – ziemia i Saturn 

ośmiościan – powietrze i Merkurego 

dwunastościan – jako najbardziej zagadkowy symbolizował kosmos i Ziemię 
a dwudziestościan – wodę i Wenus. 

20 wieków później Johannes Kepler w roku 1596 wydaje dzieło Tajemnica 
Kosmograficzna. Opisuje w nim sfery, po których krążą planety. Pierwsza z nich to 
sfera, po której krąży Merkury. Jeśli na niej opiszemy ośmiościan foremny, to jest on 
wpisany w sferę, po której krąży Wenus. Na sferze Wenus opisujemy 
dwudziestościan, na nim sferę, po której porusza się Ziemia. Jest on wpisany w sferę, 
po której krąży Mars a opisany na nim czworościan jest wpisany w sferę Jowisza. 
Następnie opisujemy sześcian i na nim sferę Saturna.  

Takie podejście nawet dość nieźle na tamte czasy opisywało  wszechświat. Oto 
przykład wizualizacji teorii Keplera. 

plot(plot::Canvas(plot::Scene3d(plot::Sphere(1, [0, 0, 0], FillColor = 
RGB::Red,VisibleFromTo = 0..8), 

plot::Text3d("Merkury", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo = 0..6), 

plot::Octahedron  (Radius = 2.0, Center = [0, 0, 0],FillColorFunction = 
RGB::Green.[0.1],VisibleFromTo = 6..12), 



9  

plot::Sphere(2, [0, 0, 0], FillColor = RGB::Red.[0.1],VisibleFromTo 
8..12), 

plot::Text3d("Wenus", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo = 8..10), 

plot::Icosahedron (Radius = 3, Center = [0, 0, 0], 

FillColorFunction = RGB::Green.[0.1],VisibleFromTo = 10..16), 

plot::Sphere(3.5, [0, 0, 0], FillColor = RGB::Red.[0.1],VisibleFromTo = 
12..16), 

plot::Text3d("Ziemia", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo =12..14), 

plot::Dodecahedron(Radius = 4.2, Center = [0, 0, 0],FillColorFunction = 
RGB::Green.[0.1],VisibleFromTo = 14..20), 

plot::Sphere(4.5, [0, 0, 0], FillColor = RGB::Red.[0.1], VisibleFromTo = 
16..20), 

plot::Text3d("Mars", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo = 16..18), 

plot::Tetrahedron (Radius = 7.6, Center = [0, 0, 0],FillColorFunction = 
RGB::Green.[0.1],VisibleFromTo = 18..24), 

plot::Sphere(13.1, [0, 0, 0], FillColor = RGB::Red.[0.1],VisibleFromTo = 
20..24), 

plot::Text3d("Jowisz", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo =20..22), 

plot::Hexahedron  (Radius = 13.0, Center = [0, 0, 0],FillColorFunction = 
RGB::Green.[0.1],VisibleFromTo = 22..28), 

plot::Sphere(23, [0, 0, 0], FillColor = RGB::Red.[0.1],VisibleFromTo = 
24..28), 

plot::Text3d("Saturn", [20, 2, 10], TextFont=[20],VisibleFromTo = 24..28, 
Axes=None)))) 

 

Z kilkuletniego doświadczenia w stosowaniu komputera na lekcjach wiem, że każdy, 
choćby najmniejszy sposób przedstawienia zagadnienia w sposób wizualny pomaga 
w przyswojeniu i zapamiętaniu wiadomości. Nie wszyscy uczniowie nas zawsze 
i cały czas słuchają, ale nie zauważyłam, aby nie patrzyli na ekran w momencie 
prezentacji. 

Literatura 

1. Marek Kordos, Wykłady z historii matematyki, WSP, 1994. 

2. Wikipedia. 



10  

Wykorzystanie pakietu Microsoft Office do budowy 
zestawów sprawdzających umiejętność 
dowodzenia twierdzeń matematycznych 

Andrzej Dawidowicz 

andaw@uwm.edu.pl 

Abstrakt. Proces dydaktyczny można umownie podzielić na cztery etapy: 

 Przekazywanie wiedzy (wykłady, ćwiczenia, lekcje, pokazy  itp.); 

 Budowanie zestawów sprawdzających; 

 Egzamin; 

 Obliczenie wyniku, wystawienie oceny. 

Motywacją do napisania tej pracy były trudności w ocenianiu prezentacji dowodów 
matematycznych przez zdających egzaminy z analizy matematycznej. Proponuje się 
konstrukcję zestawu egzaminacyjnego, który pozwala procentowo wymierzyć 
stopień opanowania dowodu zadanego twierdzenia matematycznego. Treść pracy 
obejmuje przedstawienie dwóch początkowych etapów procesu dydaktycznego. 

W części pierwszej omawiane są czynności wstępne budowy zestawu. Polegają one 
na przygotowaniu dowodów twierdzeń w specjalnej, na wpół sformalizowanej 
postaci. Podjęto próbę zarysowania listy wyrażeń kluczowych "języka pisania 
dowodów twierdzeń matematycznych". Tak przygotowane dowody powinny 
pojawiać się na wykładach, aby wdrożyć słuchaczy do rozumienia i używania nieco 
bardziej sformalizowanego języka, niż powszechnie stosowany. 

W części drugiej demonstruje się krok po kroku budowanie zestawu na przykładzie 
dowodu wybranego twierdzenia. Wykorzystywane jest środowisko Microsoft Office, 
a zwłaszcza Microsoft Word wraz z językiem makr Microsoft Visual Basic for 
Applications. Prezentacja kończy się pokazem gotowych zestawów przetestowanych 
na egzaminach z analizy matematycznej dla informatyków w latach 2002-2005 na 
Wydziale Matematyki i Informatyki UWM. 

Przygotowanie dowodu wybranego twierdzenia 

Przygotowanie oznaczeń 

Weźmy twierdzenie  

Każda funkcja f  nierosnąca na zbiorze RX , której obrazem dziedziny jest 

przedział (otwarty), jest ciągła. 

Twierdzenie to orzeka o zależności między dwiema klasami funkcji: 

 klasa wszystkich funkcji rzeczywistych, nierosnących, ze zbioru RX  na 
zbiór RY  będący przedziałem; 

 klasa wszystkich funkcji rzeczywistych ciągłych ze zbioru X R  w zbiór 

Y R  będący przedziałem; 
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Wprowadźmy pomocne oznaczenia. Klasę wszystkich funkcji rzeczywistych, 

nierosnących, ze zbioru RX  na zbiór RY  będziemy oznaczać SUR , ,X Y  

klasę wszystkich funkcji rzeczywistych ciągłych ze zbioru RX  w zbiór RY  

będziemy oznaczać C ,X Y . Po tych ustaleniach możemy zapisać treść twierdzenia 

w postaci na wpół sformalizowanej: 

, :

SUR , ,

C , ,

a b R a b

X R

f X a b

f X a b

 

Dowód 

Postać na wpół sformalizowana twierdzenia zawiera sporo wskazówek odnośnie 
pisania dowodu. Jeśli twierdzenie zaczyna się od kwantyfikatora „dla każdego”, 
dowód powinien zaczynać się słowem „ustalmy ...”. 

1) USTALMY Rba,  TAKIE, ŻE a b ; 

2) USTALMY X R ; 

3) USTALMY (W1) SUR , ,f X a b ; 

W chwili, gdy kończy się blok kwantyfikatorów, można użyć frazy: 

4) SPRAWDZENIE FORMUŁY (W2) C , ,f X a b  { 

Nawias klamrowy na końcu frazy oznacza rozpoczęcie bloku dowodu 
podporządkowanego punktowi 4). Wewnątrz bloku stosujemy numerację 
konspektową drugiego poziomu (na przykład a), b), c), itd.). 

Aby udowodnić wyrażenie (W2), trzeba je rozwinąć z definicji lub na mocy 
udowodnionego wcześniej twierdzenia. W tym przypadku posłużymy się definicją 
ciągłości Cauchy’ego: 

a) Z ROZWINIĘCIA (W2): (W3) 

0

0

x X

y X

y x

f y f x

 

Widać teraz, co w istocie należy pokazać: dla ustalonego punktu x X  i liczby 

0  należy skonstruować liczbę 0  taką, że dla dowolnego y X  zachodzi 

f y f x  o ile tylko y x . A oto realizacja tego planu. 

b) USTALMY x X , 0.  

Można łączyć sąsiadujące kwantyfikatory „dla każdego” w jednym wyrażeniu typu 
USTALMY. Pozwala to skrócić nieco dowód. 
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c) KONSTRUKCJA (W4) 0  { 

Otwarty kolejny nawias klamrowy oznajmia rozpoczęcie bloku podporządkowanego 
punktowi c). Do konstrukcji liczby  niezbędne jest wykorzystanie założenia (W1). 
Trzeba je najpierw rozwinąć z definicji lub na mocy udowodnionego wcześniej 
twierdzenia. Tu wykorzystamy definicję funkcji nierosnącej oraz „na”: 

i) Z ROZWINIĘCIA (W1): (W5) 

,y a b

x X

f x y

, 

ii) (W6) 
,x y X

x y f x f y
. 

Ze zdań (W5) i (W6) można od tej chwili korzystać, gdyż są one rozwinięciami 
założenia. Aby wykorzystać zdanie rozpoczynające się od kwantyfikatora "dla 
każdego" można użyć frazy PODSTAWIAMY. W tym celu trzeba dysponować 
obiektem, który po podstawieniu da wymagany efekt — zwykle widoczny dopiero 
przy końcu dowodu. Do zdefiniowania nowego obiektu można wykorzystać obiekty 
zdefiniowane wcześniej, funkcje i stałe uznane za standardowe, itp.: 

iii) OKREŚLAMY 
( ) ( )

: min , ,
2 2

b f x f x a
; WŁASNOŚCI { 

Po wprowadzeniu do dowodu nowego obiektu wymieniamy jego własności, które 
będą wykorzystane w dalszej jego części. Może się też zdarzyć, że własność 
wcześniejsza służy tylko do uzasadnienia własności późniejszej: 

(1) (W7) 0 ; 

(2) (W8) f x f x f x f x ; 

(3) (W9) a f x f x b ;} 

Teoretycznie każda z takich własności mogłaby wymagać dowodu. Wówczas można 
taki dowód zagnieździć lub potraktować jako dowód oddzielnego lematu. Nie 
dotyczy to oczywiście powyższej sytuacji, gdyż wymienione własności są dość 
elementarne.  

iv) DZIĘKI (W9) MOŻNA W (W5) PODSTAWIĆ :y f x ; 

BIERZEMY Xx1
 TAKIE, ŻE (W10) 

1f x f x ; 

v) DZIĘKI (W9) MOŻNA W (W5) PODSTAWIĆ :y f x ; 

BIERZEMY Xx2
 TAKIE, ŻE (W11) 

2f x f x ; 

Zauważmy, że do poprawności podstawienia :y f x  a także :y f x  

konieczna jest informacja zawarta w (W9). Wykorzystanie sekwencji 
kwantyfikatorów "dla każdego .... istnieje ..." można obsłużyć jedną frazą 
(podstawiamy ... i bierzemy ...). Dysponujemy teraz dwoma nowymi obiektami — 

punktami Xxx 21, . Potrzebna będzie wzajemna relacja między tymi punktami: 

vi) Z WARUNKU (W6), (W7), (W10), (W11) WYNIKA (W12) 1 2x x x ; 

W tym momencie jest możliwa definicja liczby : 
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vii) OKREŚLAMY 
2 1: min ,x x x x ; WYMAGANIE (W4) WYNIKA 

Z (W12);} 

Zamknięty nawias klamrowy informuje o końcu bloku podporządkowanego 
punktowi c). Liczba  została zdefiniowana. Kontynuujemy wątek z drugiego 
poziomu zagnieżdżenia: 

d) USTALMY y X ;  

Blok kwantyfikatorów w wyrażeniu (W3) został wyczerpany. Pozostaje wykazać 
wyrażenie pod tym blokiem. Aby je zgrabnie napisać i móc odwoływać się do jego 
fragmentów w dalszej części dowodu zastosujemy oznaczenia: 

OZNACZMY (W13) y x , (W14) f y f x ; 

Na każdym etapie dowodu można zastąpić jeden ciąg znaków innym — zwykle 
krótszym. Dzięki temu skomplikowane wyrażenia mogą być zapisane w zwartej 
postaci. Wykorzystujemy tutaj słowo „oznaczmy”. Wiersze zawierające oznaczenia 
nie są numerowane konspektowo. Mają one raczej charakter komentarza i mogą się 
pojawić w dowolnym punkcie dowodu. 

e) SPRAWDZENIE FORMUŁY (W13)  (W14) { 

Rozpoczynamy teraz blok, w którym wyprowadzimy warunek (W14) z warunku 
(W13). 

i) Z (W13) WYNIKA (W15) 1 2x y x ; 

ii) Z (W6) I (W15) WYNIKA (W16) 
1 2f x f y f x ; 

iii) Z (W16), (W10), (W11) I (W8) WYNIKA 

(W17) f x f y f x ; 

iv) (W14) WYNIKA Z (W17);}} 

Dwa nawiasy klamrowe na końcu zamykają dwa bloki. Dowód jest zakończony. 

Przykład dowodu nie wprost 

Podamy teraz przykład dowodu nie wprost napisanego w sposób na wpół 
sformalizowany. W takim dowodzie po wyrażeniu "SPRAWDZENIE FORMUŁY ..." 
piszemy "NIECH" — i tu zaprzeczenie tezy, które staje się od tego momentu jednym 
z założeń. Celem dowodu nie wprost jest wyprowadzenie sprzeczności.  

Znaczmy symbolem CNT X  zbiór wszystkich punktów skupienia zbioru X R . 

Niech FUN ,X Y  oznacza klasę wszystkich funkcji ze zbioru X  w zbiór Y . 

Oznaczenie LIM , ,x f u  czytamy: liczba u  jest granicą funkcji f  w punkcie x . 

Sformułujmy teraz twierdzenie o jednoznaczności granicy funkcji w punkcie 
skupienia dziedziny. 
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Postać słowna Postać symboliczna 

Niech RYX , . Niech , .u v R  

Załóżmy, że u  jest granicą funkcji 
:f X Y  w punkcie x  i v  jest granicą 

funkcji f  w punkcie .x  Jeśli x  jest 

punktem skupienia zbioru X , to .u v  

FUN ,

CNT

LIM , , LIM , ,

f X Y

x X

x f u x f v

u v

 

Dla uproszczenia dowodów zaczynających się od większej liczby kwantyfikatorów 
"dla każdego" niektóre z nich pomijamy na początku dowodu. Sygnalizujemy to 
w treści twierdzenia, umieszczając te kwantyfikatory we wspólnym wierszu dla obu 
postaci: słownej i symbolicznej. W dowodzie obowiązują wtedy dokładnie takie 
oznaczenia zmiennych, jak w tym wierszu.  
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Dowód: 

1) USTALMY (W1) FUN ,f X Y ; 

(W2) CNTx X ; 

OZNACZMY: (W3) LIM , ,x f u ; 

(W4) LIM , ,x f v ; (W5) u v ; 

2) SPRAWDZENIE FORMUŁY 
(W3) (W4) (W5) — NIE 
WPROST { 
a) NIECH (W6) u v ; 

b) OKREŚLAMY : u v ; 

WŁASNOŚCI {(W7) 0 ;} 
c) Z ROZWINIĘCIA (W3): 

(W8) 

0

0

0

y X

x y

u f y

; 

d) DZIĘKI (W7) MOŻNA W 

(W8) PODSTAWIĆ :
3

; 

BIERZEMY 1 0  

O WŁASNOŚCIACH 

(W9) 
10

3

y X

x y

u f y

; 

e) Z ROZWINIĘCIA (W4): 

(W10) 

0

0

0

y X

x y

v f y

; 

f) DZIĘKI (W7) MOŻNA W 

(W10) PODSTAWIĆ :
3

; 

BIERZEMY 2 0  

O WŁASNOŚCIACH 

(W11) 
20

3

y X

x y

v f y

; 

g) OKREŚLAMY 

1 2min , ; 

WŁASNOŚCI {(W12) 0 ; 

(W13) 1 ; (W14) 2 ;} 

h) Z ROZWINIĘCIA (W2): 

(W15) 

0

0

y X

x y

; 

i) DZIĘKI (W12) MOŻNA W 
(W15) PODSTAWIĆ : ; 

BIERZEMY 1  y X  

O WŁASNOŚCIACH 

(W16) 
10 x y ; 

j) W (W9) PODSTAWIAMY 

1:y y ; NA MOCY (W16), 

(W13) I REGUŁY 
ODRYWANIA 
OTRZYMUJEMY 

(W17) 1
3

u f y ; 

k) W (W11) PODSTAWIAMY 
 : 1yy ; NA MOCY (W16), 

(W14) I REGUŁY 
ODRYWANIA 
OTRZYMUJEMY 

(W18) 1
3

v f y ; 

l) Z (W17) I (W18) WYNIKA 

(W19) 
2

3
; 

m) SPRZECZNOŚĆ WYNIKA 
Z (W19) I (W7);} 

Koniec dowodu 

Wyrażenia kluczowe "języka dowodzenia twierdzeń" 

Studiując powyższy dowód można dojść do wniosku, że istnieje pewna (skończona) 
liczba wyrażeń za pomocą których można zapisać dowód dowolnego twierdzenia. 
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Poniżej przedstawiona jest w porządku alfabetycznym niepełna lista takich wyrażeń 
nazwanych w tym opracowaniu "wyrażeniami kluczowymi języka dowodzenia 
twierdzeń". Fragmenty wyrażeń w nawiasach kwadratowych są opcjonalne. 

 WYNIKA Z ; 

BIERZEMY  [O WŁASNOŚCIACH ]; 

DZIĘKI  MOŻNA W  PODSTAWIĆ ; BIERZEMY 

 [O WŁASNOŚCIACH ]; 

KONSTRUKCJA  { 

NA MOCY  WYSTARCZY POKAZAĆ ; 

NIECH ; 

OKREŚLAMY ; [WŁASNOŚCI: ]; 

OZNACZMY ; 

PRZYPADEK  { 

SPRAWDZENIE FORMUŁY  [NIE WPROST] { 

SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI :  { 

SPRZECZNOŚĆ WYNIKA Z ; 

USTALMY  [TAKIE, ŻE ]; 

W  PODSTAWIAMY  I OTRZYMUJEMY ; 

W  PODSTAWIAMY ; DZIĘKI (lub NA MOCY)  

OTRZYMUJEMY ; 

Z  WYNIKA ; 

Z ROZWINIĘCIA : ; 

ZACHODZI ; 

Zasady porządkujące użycie niektórych wyrażeń kluczowych: 

1) Wyrażenie OZNACZMY ... używamy bezpośrednio przed akapitem, w którym 
wykorzystujemy wprowadzone oznaczenie; 

2) Wyrażenie Z ROZWINIĘCIA ... umieszczamy w bloku dowodu, w którym to 
rozwinięcie jest wykorzystywane; jeśli rozwinięcie jest wykorzystywane w kilku 
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blokach, słowo Z ROZWINIĘCIA ... umieszczamy w bloku bezpośrednio 
nadrzędnym w stosunku do tych bloków, możliwie najbliżej pierwszego bloku,  
w którym jest wykorzystywane. Przykład: 
 
{ 
 {w tym bloku nie wykorzystujemy Z ROZWINIĘCIA} 
tu umieszczamy Z ROZWINIĘCIA .. 
 {w tym bloku wykorzystujemy Z ROZWINIĘCIA } 
 {w tym bloku wykorzystujemy Z ROZWINIĘCIA } 
} 

3) Powyższe zasady grają rolę wyłącznie techniczną. Można z nich zrezygnować 
kosztem zwiększenia liczby wariantów rozwiązań uznanych za poprawne. 
Skutkuje to dłuższym czasem pracy komputera obliczającego wyniki egzaminu. 

Przygotowanie dokumentu wzorcowego 

Tworzenie dokumentu wzorcowego odbywa się w pięciu etapach: 

1) Tworzymy pusty dokument w formacie MICROSOFT WORD, ustawiamy w nim 
wszystkie marginesy na 2 cm i zapisujemy pod nazwą WZORZEC_xx.DOC. 
Litery xx oznaczają tu kolejny, dwucyfrowy numer opracowanego twierdzenia. 
Jeśli liczba opracowanych twierdzeń przekroczy 99, trzeba użyć trzycyfrowej 
numeracji. 

2) Na początku dokumentu umieszczamy tabelę z treścią twierdzenia. 

3) Poniżej tworzymy dowód w postaci na wpół sformalizowanej, z numeracją 
konspektową, w dwóch kolumnach. Jest to wersja wykładowa dowodu. 

4) Pod dowodem w wersji wykładowej umieszczamy ramkę z wykorzystywanymi 
faktami (twierdzeniami) — tylko w postaci symbolicznej. Do wykorzystywanych 
faktów nie zalicza się ogólnych reguł dowodzenia, tautologii, schematów 
dowodzenia, a także pewnych początkowych faktów z danej dziedziny, np. — 
w przypadku analizy matematycznej — nierówności trójkąta, własności liczb 

rzeczywistych, własności funkcji fundamentalnych (sgn, max, min, , , 

), itp. 

5) Następnie kopiujemy dowód z punktu 3) na koniec dokumentu i usuwamy 
w nim numerację konspektową. Ewentualnie zmieniamy krój czcionki na 
czcionkę o stałej szerokości, np. Courier New. Możemy też zmienić rozmiar 
czcionki lub ją ewentualnie pogrubić. 

Dokument WZORZEC_xx.DOC jest przygotowany. 

Generowanie zestawu egzaminacyjnego 

Najogólniej rzecz ujmując zamierzamy utworzyć parę dokumentów: pierwszy 
zawierający treść twierdzenia oraz drugi zawierający „dowód” z losowo 
poprzestawianymi, losowo ponumerowanymi akapitami. Zadaniem zdającego 
egzamin będzie uporządkowanie akapitów w taki sposób, aby otrzymać logicznie 
poprawny dowód. 
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Punktem wyjścia jest przygotowany w poprzednim rozdziale dokument 
WZORZEC_xx.DOC zawierający treść twierdzenia i dowód oraz dowód bez 
numeracji konspektowej, zapisany odpowiednio dobraną czcionką: 

Teraz skorzystamy z dwóch wzorcowych dokumentów specjalnie przygotowanych 
do tworzenia zestawów: pierwszy o nazwie TRESC.DOC i drugi o nazwie 
ZESTAW.DOC. Plik TRESC.DOC składa się z dwóch stron formatu A5 w układzie 
„pejzaż”. Na jednej stronie jest miejsce na umieszczenie treści zadań do 
udowodnienia (może być tylko w wersji słownej), zaś na drugiej znajduje się tabela 
identyfikacyjna oraz tabela odpowiedzi. Plik ZESTAW.DOC zawiera niezbędne 
makra do tworzenia zestawu. 

Przystępując do budowy zestawu tworzymy najpierw kopię obu dokumentów 
o nazwach na przykład TRESC_xx.DOC i ZESTAW_xx.DOC (oczywiście numer xx 
zestawu wpisujemy odpowiednio). Następnie wykonujemy poniższe czynności  

1) Kopiujemy treść twierdzenia — ewentualnie tylko słowną — do dokumentu 
TRESC_xx.DOC (napisanie treści twierdzenia w postaci na wpół sformalizowanej 
może być już fragmentem egzaminu); 

2) Kopiujemy dowód bez numeracji konspektowej z dokumentu 
WZORZEC_xx.DOC do ZESTAW_xx.DOC na wskazane miejsce; 

3) W dokumencie ZESTAW_xx.DOC zaznaczamy wszystkie akapity dowodu 
i uruchamiany makro nadające tym akapitom losowe, dwucyfrowe numery 
z zachowaniem zasady: jeśli dwa akapity dowodu są identyczne, otrzymują 
identyczne numery; 

4) Zaznaczamy wszystkie akapity dowodu i uruchamiamy makro zamieniające 
etykiety (W1), (W2), (W3) ... na losowo wygenerowane dwuliterowe kody (np. 
(UK), (WT), (SA), itd.); celem tej operacji jest pozbawienie możliwości 
nielegalnego ułożenia rozwiązania poprzez wykorzystanie kolejności numeracji 
formuł; 

5) Kopiujemy ponumerowany dowód na koniec dokumentu, za słowem 
„Odpowiedź”; będzie to wzorzec rozwiązania, przydatny do usuwania 
ewentualnych błędów; 

6) Sortujemy pierwszy dowód w dokumencie ZESTAW_xx.DOC w kolejności 
wzrastania numerów lub w kolejności alfabetycznej akapitów i usuwamy 
(ręcznie) duplikaty; 

7) Formatujemy dowód do układu dwukolumnowego w celu zaoszczędzenia 
miejsca; wstawiamy ewentualnie linię rozdzielającą kolumny 

Zestaw jest gotowy do wydrukowania i powielenia. Należy jednak uważać, aby nie 
dołączyć do powielanego zestawu strony z odpowiedzią. Można też wygenerować 
następną wersję tego zadania — na przykład w sytuacji, gdy z powodu 
przeprowadzania egzaminu w nieoptymalnych warunkach jesteśmy zmuszeni do 
zastosowania kilku wersji tego samego dowodu. Wersje różnią się kolejnością 
akapitów dowodu i dwuliterowymi kodami formuł oraz — oczywiście — 
rozwiązaniem. 

Uwagi końcowe 

Na egzaminie student otrzymuje dwie kartki papieru. Pierwsza formatu A5 (kopia 
dokumentu TRESC_xx.DOC) zawiera treści zadań oraz tabelę identyfikującą i tabelę 
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na wpisanie odpowiedzi. Na drugiej kartce formatu A4, będącej kopią 
ZESTAW_xx.DOC znajduje się kod zestawu zawierający literę wersji oraz rozsypane 
losowo i przemieszane między sobą akapity dowodów twierdzeń z kartki A5. 
Zadanie studenta polega na ułożeniu tych akapitów w sensowne bloki będące 
logicznie poprawnymi dowodami twierdzeń. Dwucyfrowe numery akapitów 
student wpisuje w odpowiedniej kolejności do tabeli odpowiedzi i kartkę tę oddaje 
do sprawdzenia na koniec pracy. Natomiast kartkę A4 zabiera ze sobą. Wzbogaci 
ona jego zasób materiałów przydatnych do przygotowania się do ewentualnych 
następnych egzaminów. W czasie egzaminu student może korzystać wyłącznie 
z czystych kartek jako brudnopis i przyborów do pisania. Ze strony wykładowcy 
wymaga to uważnego nadzorowania piszących a także zapewnienia im 
odpowiednich warunków pracy (duża sala ze stolikami, jedna osoba przy stoliku, 
łatwość opuszczania sali po napisaniu pracy, itp.). 

Trzeba podkreślić, że dla każdego twierdzenia istnieje na ogół więcej, niż jedno 
poprawne rozwiązanie — tzn. ciąg numerów taki, że odpowiadające mu akapity 
tworzą poprawny logicznie dowód. Wszystkie poprawne rozwiązania tworzą 
(skończony) zbiór. Obliczenie wyniku pojedynczego rozwiązania jest dość trudne 
bez wsparcia komputerowego, zaś całego egzaminu — praktycznie niemożliwe. 
Specjalny program komputerowy „porównuje” graf dowodu z wprowadzonym 
rozwiązaniem i znajduje w rozwiązaniu podciąg maksymalnej długości zgodny 
z porządkiem grafowym. Stosunek długości tego podciągu do liczby wszystkich 
wierzchołków w grafie, wyrażony na przykład w procentach odzwierciedla 
w dużym uproszczeniu jakość rozwiązania. 

Opisana wyżej procedura produkcji zestawów stanowi ok. połowy „procesu 
technologicznego” związanego z procesem dydaktycznym. W drugiej połowie tego 
procesu, będącej treścią oddzielnego opracowania, podstawowym narzędziem jest 
arkusz kalkulacyjny EXCEL, w którym, dzięki wbudowanemu językowi makr 
możliwe jest obliczenie wyniku egzaminu i wygenerowanie stosownych raportów. 

Załączniki 

W oddzielnych dokumentach o nazwach 

 Załącznik nr 1 

 Załącznik nr 2 

zamieszczono przykładowy, kompletny zestaw sprawdzający, zawierający cztery 
twierdzenia z podstaw analizy matematycznej. 

Literatura 

1. Górniewicz, L., Ingarden, R.S., „Analiza matematyczna dla fizyków” t. I, II PWN, 
Warszawa 1985. 

2. Birkholz, A., „Analiza matematyczna dla nauczycieli” PWN, Warszawa 1977. 

3. Birkholz, A., „Analiza matematyczna – funkcje wielu zmiennych” PWN, 
Warszawa 1986. 

4. Leja, F., „Rachunek różniczkowy i całkowy” PWN, Warszawa 1973. 

5. Kuratowski, K., „Rachunek różniczkowy i całkowy – funkcje jednej zmiennej” 
PWN, Warszawa 1975. 
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6. Krzymowski Bogdan - "Word 2000 PL - pierwsza pomoc"; 294 strony; 
Wydawnictwo: Help; Wydanie 1999 rok ISBN 83-87211-41-9. 

7. Kowalczyk Grzegorz - "MS Word 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne"; 116 stron; 
Wydawnictwo: Helion; Wydanie 2007; ISBN 978-83-246-0932-1. 

8. Rudin Walter, "Podstawy analizy matematycznej", PWN, Warszawa 1982. 

9. Stephen Nelson L. - "Word XP Od A do Z"; 195 stron; Wydawnictwo: Edition 
2000, Wydanie 2003 rok; Tłumaczenie: Cygan Łukasz; ISBN 83-7366-024-0. 

10. Szwedowski Paweł - "Opcje graficzne w Word XP"; 364 strony; Wydawnictwo: 
MIKOM; Warszawa 2003 r. Wydanie: I; ISBN 83-7279-323-9. 

Narzędzia 

1. Program: Microsoft Office 2003. 
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Załącznik nr 1 

 

Zadanie 1. Niech SEQna R . Jeśli 

ciąg liczb rzeczywistych na  spełnia 

warunek Cauchy’ego, to jest ciągiem 
ograniczonym. Symbolicznie: 

CAU

BND

n

n

a R

a R
} 

Zadanie 2. Niech RBA,  i niech 

Rba, . {Jeśli a  jest kresem górnym 

zbioru A  i b  jest kresem górnym 

zbioru B , to max ,a b  jest kresem 

górnym sumy mnogościowej zbiorów 
A  i B . Symbolicznie  

SUP , SUP ,

SUP ,max ,

A a B b

A B a b
} 

 

Zadanie 3. Niech RZYX ,, . Niech 

Rx . {Iloczyn funkcji ograniczonej 

ZXg :  przez funkcję YXf :  

posiadającą w punkcie x  granicę 0 jest 
funkcją posiadającą w punkcie x  
granicę 0. Symbolicznie: 

FUN ,

BND ,

LIM , ,0 LIM , ,0

f X Y

g X Z

f x f g x

} 

Zadanie 4. Kres górny dowolnego 

niepustego zbioru ,A a b  należy 

do tego przedziału. Symbolicznie:  

, :

, :

sup ,

a b R a b

A a b A

A a b

 

 

Nazwisko Imię Rok, kierunek Data (rrrr-mm-dd) 

    

Kod zestawu:              

 

Zadanie (numery wpisywać od lewej do prawej) 

1 
           

           

2 
           

           

3 
           

           

4 
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Załącznik nr 2 

 

Kod zestawu: 0 3 4 0 5 4 0 6 0 0 9 8 B 

Zasady: a) dowód każdego z twierdzeń może zawierać wyłącznie poniższe wiersze 
bez jakichkolwiek zmian, b) wszystkie wiersze powinny być wykorzystane, c) każdy 
wiersz może być użyty wielokrotnie. 

 

10 W (OP) PODSTAWIAMY ,n : n

km : ; DZIĘKI (WU) I (AV) 

OTRZYMUJEMY (KJ) 1kn aa ; 

11 W (PI) PODSTAWIAMY :y y  I 

OTRZYMUJEMY (MI) 
1g y M ; 

12 SPRAWDZENIE FORMUŁY 
(TF) yt  { 

13 KONSTRUKCJA RM  { 

16 OZNACZMY (PW) SUP ,A a  

(BT) SUP ,B b , 

(OJ) SUP ,max ,A B a b ; 

17 OKREŚLAMY 1: 1MM ;} 

18 Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(US) 
bx

Bx
 I 

(WU) 
by

zy

Bz

Ry

 

20 W (PI) PODSTAWIAMY yy : ; 

DZIĘKI (SV) OTRZYMUJEMY (KJ); 

22 SPRAWDZENIE FORMUŁY (OJ) (RI) 

{ 

24 W (RI) PODSTAWIAMY 1:  

I BIERZEMY R1
 

O WŁASNOŚCI 

(OP) 

1

,

,

1

mn aa

mn

Nmn

; 

26 SPRAWDZENIE FORMUŁY (OJ) { 

27 Z (DH) WYNIKA (US) 1n  LUB 

(WU) 1n ; 

28   OKREŚLAMY 
1: yy ;} 

29 SPRAWDZENIE FORMUŁY (PW)
(BT) (OJ) { 

30 (TF) WYNIKA Z (MI) I (AV).}} 

31 PRZYPADEK (AV): { 

32 SPRAWDZENIE FORMUŁY (WU)

(PI) { 

33 SPRAWDZENIE FORMUŁY (WU)

(TF) { 

34 SPRAWDZENIE FORMUŁY (PW)

(BT) { 

35 USTALMY Xy ; 

36 Z (IC) WYNIKA (SV) 
zy

Az
 I 

(YA) 
zy

Bz
 

38 (TF) WYNIKA Z (MI) I (DH);} 

39 PRZYPADEK (MI): { 

42 Z ROZWINIĘCIA (PW): 

(DH) 
ax

Ax
 I 

(PI) 
ay

zy

Az

Ry :

; 

43 Z ROZWINIĘCIA (OP): 

(DH) 
by

Ay
; 

44 OZNACZMY (OJ) sup ,A a b ; 

46 DZIĘKI (LZ) MOŻNA W (PZ) 

 PODSTAWIĆ kn: ;  

NA MOCY (MI) OTRZYMUJEMY 
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(IC) 
1Mak
; 

47 SPRAWDZENIE FORMUŁY (US) (PI) 

{ 

48 Z ROZWINIĘCIA (PW): 

(RI) 

nm aa

mn

Nnm

R

,

0

; 

50 USTALMY Rba,  TAKIE, ŻE ba , 

(PW) ,A a b , (BT) A ; 

51 SPRAWDZENIE FORMUŁY 

(PI) Man
 { 

52 OKREŚLAMY 
1: ;} 

53 KONSTRUKCJA 0  { 

54 KONSTRUKCJA Ay  { 

55 Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(DH) 

M R

y X

g y M

; 

56 OZNACZMY (OJ) LIM , ,0f x  

(RI) LIM , ,0f g x ; 

57 W (PZ)PODSTAWIAMY 

1

:
1M

 I 

BIERZEMY 01
 TAKIE, ŻE 

(US) 
1

1

0

1

y X

x y

f y
M

; 

58 OZNACZMY (PW) CAUna R  

(BT) BNDna R ; 

59 Z ROZWINIĘCIA (OJ): 

(RI) 
max ,

x A B

x a b
 I 

(OP) 

:

;
max ,

y R

z A B
y a b

y z

 

60 W (WU) PODSTAWIAMY yy : ; 

DZIĘKI (YA) OTRZYMUJEMY 
(ZN);}}} 

62 (TF) WYNIKA Z (AV) I (US);}}} 

63 W (F1) PODSTAWIAMY aa : , 

1: 1
; BIERZEMY RM1

 

O WŁASNOŚCI (PZ) 

1

1 1

Ma

n

Nn

n

; 

64 USTALMY y R ; OZNACZMY 

(LZ) max ,y a b , 

(IC) 
z A B

y z
; 

65 W (PZ) PODSTAWIAMY nn:  

DZIĘKI (US) OTRZYMUJEMY (PI);} 

66 SPRAWDZENIE FORMUŁY (US)

(WU) { 

67 OZNACZMY (WU) 
10 x y , 

(TF) f g y ; 

69 Z (PW) WYNIKA (MI) ay ; 

70 Z ROZWINIĘCIA (OJ): (OP) bAsup  

I (PZ) aAsup  

72 Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(OJ) 

Ma

Nn

RM

n

; 

73 Z ROZWINIĘCIA (LZ): (KJ) ay  I 

(ZN) by ; 
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74 Z ROZWINIĘCIA (RI): 

(OP) 

0

0

0

y X

x y

f g y

; 

75   SPRAWDZENIE FORMUŁY 

(TF) max ,x a b  { 

76   W (US) PODSTAWIAMY :y y  I 

DZIĘKI (WU) OTRZYMUJEMY 

(AV) 

1 1
f y

M
; 

77   NA MOCY (BT) BIERZEMY Ay1
; 

78   USTALMY (DH) Nn ; 

79   SPRAWDZENIE FORMUŁY (PI) { 

80   (RI) WYNIKA Z (PW) I (BT);} 

81   SPRAWDZENIE FORMUŁY (OP) { 

82   (TF) WYNIKA Z (MI) I (US);}}}} 

83   USTALMY 0  

84   Z (DH) BIERZEMY 1M R  TAKIE, 

ŻE (PI) 
1

y X

g y M
 

85   Z ROZWINIĘCIA (PZ): 

(PI)  

t R

y A
t a

t y

 

86   Z ROZWINIĘCIA (OJ): 

(PZ) 

0

0

0

y X

x y

f y

; 

87   Z (PZ) WYNIKA (MI) Ax  LUB 

(AV) Bx ; 

88   USTALMY (PW) FUN ,f X Y  

ORAZ (BT) BND ,g X Z ; 

89   USTALMY (PZ) x A B ; 

90   OKREŚLAMY (TF) 
1k : ; 

WŁASNOŚCI (MI) 
1 1k ; 

(AV) 
1 k ; (LZ) k N ; 

91   SPRAWDZENIE FORMUŁY (IC)

(LZ) { 

92   (DH) WYNIKA Z (PW); 

93   SPRAWDZENIE FORMUŁY (RI) { 

96   USTALMY Rt ; OZNACZMY 

(US) at , (WU) 
yt

Ay
; 

97   SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI 

(OJ): (RI) 
0

BNDA R  { 

99   (PI) WYNIKA Z (IC) I (KJ);}}} 

Wykorzystane fakty 

W zadaniu 1 W zadaniu 2 W zadaniu 3 W zadaniu 4 

(F1) 

SEQ

n

a R

R

M R

n N

n

a M

 

(każdy ciąg skończony jest ograniczony). 

   



25  

Odpowiedź 

 

58 OZNACZMY 

(PW) CAUna R , 

(BT) BNDna R ; 

34 SPRAWDZENIE FORMUŁY (PW)
(BT){ 

72   Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(OJ) 

n

M R

n N

a M

; 

13 KONSTRUKCJA RM  { 

48 Z ROZWINIĘCIA (PW): 

(RI) 

nm aa

mn

Nnm

R

,

0

; 

24 W (RI) PODSTAWIAMY : 1 

I BIERZEMY 1 R  

O WŁASNOŚCI 

(OP) 1

,

,

1n m

n m N

n m

a a

; 

63 W (F1) PODSTAWIAMY aa : , 

1: 1
; BIERZEMY RM1

 

O WŁASNOŚCI 

(PZ) 

1

1 1

Ma

n

Nn

n

; 

17 OKREŚLAMY 1: 1MM ;} 

78 USTALMY (DH) Nn ; 

51 SPRAWDZENIE FORMUŁY 

(PI) Man
 { 

27   Z (DH) WYNIKA (US) 1n  

LUB (WU) 1n ; 

47 SPRAWDZENIE FORMUŁY (US)
(PI) { 

65 W (PZ) PODSTAWIAMY nn: ; 
DZIĘKI (US) OTRZYMUJEMY 
(PI);} 

32 SPRAWDZENIE FORMUŁY (WU)
(PI) { 

90 OKREŚLAMY (TF) 
1k : ; 

WŁASNOŚCI (MI) 
1 1k ; 

(AV) 
1 k ; (LZ) k N ; 

46 DZIĘKI (LZ) MOŻNA W (PZ) 
PODSTAWIĆ kn: ; NA 
MOCY (MI) OTRZYMUJEMY 

(IC) 
1Mak
; 

10 W (OP) PODSTAWIAMY nn: , 
km : ; DZIĘKI (WU) I (AV) 

OTRZYMUJEMY 

(KJ) 1kn aa ; 

99   (PI) WYNIKA Z (IC) I (KJ);}}} 

16 OZNACZMY (PW) SUP ,A a , 

(BT) SUP ,B b , 

(OJ) SUP ,max ,A B a b ; 

29 SPRAWDZENIE FORMUŁY (PW)
(BT) (OJ) { 

59 Z ROZWINIĘCIA (OJ): 

(RI) 
max ,

x A B

x a b
 I 

(OP) 

:

max ,

y R

z A B
y a b

y z

; 

93 SPRAWDZENIE FORMUŁY (RI) { 

89 USTALMY (PZ) x A B ; 
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42 Z ROZWINIĘCIA (PW): 

(DH) 
x A

x a
 I 

(PI) 

:y R

z A
y a

y z

; 

18 Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(US) 
x B

x b
 I 

(WU) 

y R

z B
y b

y z

 

75 SPRAWDZENIE FORMUŁY 

(TF) max ,x a b  { 

87 Z (PZ) WYNIKA (MI) Ax  LUB 
(AV) Bx ; 

39 PRZYPADEK (MI): { 

38 (TF) WYNIKA Z (MI) I (DH);} 

31 PRZYPADEK (AV): { 

62   (TF) WYNIKA Z (AV) I (US);}}} 

81 SPRAWDZENIE FORMUŁY (OP) { 

64 USTALMY Ry ; OZNACZMY 

(LZ) max ,y a b , 

(IC) 
z A B

y z
; 

91 SPRAWDZENIE FORMUŁY (IC)
(LZ) { 

73 Z ROZWINIĘCIA (LZ): (KJ) ay  I 

(ZN) by ; 

36 Z (IC) WYNIKA  

(SV) 
zy

Az
 I 

 (YA) 
zy

Bz
 

20 W (PI) PODSTAWIAMY yy : ; 

DZIĘKI (SV) OTRZYMUJEMY 
(KJ); 

60   W (WU) PODSTAWIAMY yy : ; 

DZIĘKI (YA) OTRZYMUJEMY 
(ZN);}}} 

88   USTALMY (PW) FUN ,f X Y  

ORAZ (BT) BND ,g X Z ; 

56   OZNACZMY (OJ) LIM , ,0f x , 

(RI) LIM , ,0f g x ; 

22 SPRAWDZENIE FORMUŁY (OJ)
(RI) { 

74   Z ROZWINIĘCIA (RI): 

(OP) 

0

0

0

y X

x y

f g y

; 

83 USTALMY 0  

53 KONSTRUKCJA 0  { 

86 Z ROZWINIĘCIA (OJ): 

(PZ) 

0

0

0

y X

x y

f y

; 

55 Z ROZWINIĘCIA (BT): 

(DH) 

M R

y X

g y M

; 

84 Z (DH) BIERZEMY RM1  TAKIE, 

ŻE (PI) 
1

y X

g y M
 

57 W (PZ)PODSTAWIAMY 

1
:

1M
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I BIERZEMY 01
 TAKIE, ŻE 

(US) 
1

1

0

1

y X

x y

f y
M

; 

52 OKREŚLAMY 
1: ;} 

35 USTALMY Xy ; 

67 OZNACZMY (WU) 
10 yx , 

(TF) f g y ; 

33 SPRAWDZENIE FORMUŁY (WU)
(TF) { 

11   W (PI) PODSTAWIAMY :y y  I 

OTRZYMUJEMY 

(MI) 
1g y M ; 

76 W (US) PODSTAWIAMY yy :  I 

DZIĘKI (WU) OTRZYMUJEMY 

(AV) 
1 1

f y
M

; 

30 (TF) WYNIKA Z (MI) I (AV).}} 

50 USTALMY ,a b R  TAKIE, ŻE 

a b  (PW) ,A a b  

(BT) A ; 

44   OZNACZMY (OJ) sup ,A a b ; 

97 SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI 

(OJ): (RI) 
0

BNDA R  { 

80 (RI) WYNIKA Z (PW) I (BT);} 

26 SPRAWDZENIE FORMUŁY (OJ) { 

70 Z ROZWINIĘCIA (OJ): 
(OP) bAsup  I (PZ) aAsup  

43 Z ROZWINIĘCIA (OP): 

(DH) 
by

Ay
; 

92 (DH) WYNIKA Z (PW); 

85 Z ROZWINIĘCIA (PZ): 

(PI)  

t R

y A
t a

t y

 

79 SPRAWDZENIE FORMUŁY (PI) { 

96 USTALMY Rt ; OZNACZMY 

(US) at , (WU) 
y A

t y
; 

66 SPRAWDZENIE FORMUŁY (US)
(WU) { 

54   KONSTRUKCJA Ay  { 

77   NA MOCY (BT) BIERZEMY 

1y A ; 

28 OKREŚLAMY 1:y y ;} 

12 SPRAWDZENIE FORMUŁY 
(TF) t y  { 

69 Z (PW) WYNIKA (MI) y a ; 

82 (TF) WYNIKA Z (MI) I (US);}}}} 
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Wykorzystanie systemu MuPAD w statystyce 
bibliotecznej 

Iwona Filipowicz 

iwofil@ukw.edu.pl 

Wprowadzenie 

Powstające w działalności biblioteki ewidencje książek, czytelników, udostępnień itp. 
mogą służyć jako materiał do badań statystycznych. Ich celem jest rozpoznanie 
różnych zakresów funkcjonowania biblioteki z zamiarem wykorzystania wyników 
do usprawnienia aktywności bibliotecznej, uzyskania oszczędności, pozyskania 
wiedzy diagnostycznej i prognostycznej.  

Zazwyczaj systemy biblioteczne posiadają moduł informacyjno-statystyczny. 
Jednakże zdecydowana większość bibliotek (publicznych, szkolnych, gminnych) nie 
zakupuje tego dodatkowego i kosztownego programu. Poza tym moduł ten 
wykonuje najprostsze badania statystyczne, tj. elementarne statystyki opisowe i nie 
posiada instrumentów do analizy szeregów rozdzielczych oraz analizy korelacji, 
regresji, wariancji.  

 System MuPAD jest bardzo przydatnym narzędziem do badania zjawisk 
statystycznych. MuPAD dysponuje obszerną aparaturę matematyczną oraz bogatą 
bibliotekę statystyczną-stats. Oferuje ona szeroki zestaw narzędzi (charakterystyki 
statystyczne, testy, reguły ich obliczania, itd.). Możemy wykorzystywać procedury 
wyznaczające średnie, miary położenia i rozproszenia, współczynniki skośności, 
rozrzutu oraz wskaźniki prognostyczne. Biblioteka stats oferuje też szereg 
instrumentów do analizy wariancji, regresji, korelacji i testowania hipotez. Ponadto, 
MuPAD udostępnia różnorodne struktury danych do prezentacji zbiorowości 
statystycznej (ciągi, zbiory, listy, macierze próbek). Posiada także obszerną galerię 
wizualizacji zjawisk statystycznych takich jak: histogramy, wykresy serii danych, 
regresje, animacje. Szczegółowy opis narzędzi zawartych w stats, wraz 
z przykładami i objaśnieniami, zamieszczono w pomocy.  

 Celem tej pracy jest prezentacja możliwości zastosowania systemu MuPAD do 
badań statystycznych w obszarze bibliotekarstwa i czytelnictwa. Posłużymy się 
gotowymi procedurami z biblioteki stats, a do analizy szeregów rozdzielczych 
wykorzystamy aparaturę matematyczną systemu.  

Szeregi statystyczne  

Przedmiotem naszych badań będzie pewien zbiór osób i rzeczy zwany zbiorowością 
statystyczną. Przypomnijmy, że cechy (tzn. zmienne statystyczne) służą do 
scharakteryzowania tej zbiorowości. Stanowią je wszystkie właściwości 
poszczególnych elementów badanej zbiorowości, które elementy rozróżniają. Cechy 
występują w postaci ilościowej i jakościowej. Cecha ilościowa jest mierzalna 
i podawana w określonych jednostkach miary, np. wiek, częstotliwość, itp. Cecha 
jakościowa jest niemierzalna i podlega jedynie stwierdzeniu czy ona występuje lub 
nie występuje, np. płeć, wykształcenie, itp. 
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 Grupowanie statystyczne to czynność wyodrębnienia z masy statystycznej 
jakościowo jednorodnych grup poklasyfikowanych według jednej lub kilku cech. 
Oczywiście, klasy muszą być rozłączne i w sumie stanowić całą zbiorowość. Efektem 
grupowania są szeregi statystyczne: rozdzielcze, wyliczające, dynamiczne 
i kumulujące. Przedstawiają one strukturę zbiorowości i są prezentowane za pomocą 
tablicy statystycznej. Na przykład poniższa tablica ukazuje zmiany w pewnej 
zbiorowości w kolejnych okresach czasu. Kolumny(klasy): do14 lat, 15-20 lat, 21-27 
lat, 28-45 lat, 46-60 lat, powyżej 60 lat tworzą szereg rozdzielczy.  

Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2000-2006 według wieku 

Lata Liczba 

czytelników 

W tym czytelnicy: 

do 14 lat 15-20 21-27 28-45 46-60 >60  

2000 35571 12678 4612 6311 5478 4393 2099 

2002 37631 12778 4467 7280 5321 4792 2793 

2004 36489 11987 4325 6987 5329 5450 2411 

2006 29346 7384 4201 6287 4862 4579 2033 

Szereg rozdzielczy można przedstawić graficznie wykorzystując wykresy 
pudełkowe z  biblioteki – plot. Najpierw dla danych każdej klasy utworzymy listę. 
Następnie z biblioteki - plot wybierzemy klasę Boxplot. Wykres obiektów tej klasy 
wskazuje największy i najmniejszy element listy i medianę (patrz poniższy rysunek).  

dane1:=[12670, 12779, 11987, 7384]: // zakres do 14 lat 

dane2:=[4612, 4467, 4325, 4201]: // zakres 15-20 

dane3:=[5478, 5321, 5329, 4862]: // zakres 21-27 

dane4:=[5478, 5321, 5329, 4862]: // zakres 28-45 

dane5:=[4393, 4792, 5450, 4579]: // zakres 46-60 

dane6:=[2099, 2793, 2411, 2033]: // zakres powyżej 60 lat 

h1:=plot:: Boxplot(dane1, dane2, dane3, dane4, dane5, dane6): 

plot(h1) 

 

 

Miary położenia 

Miary położenia charakteryzują zbiorowość statystyczną niezależnie od różnic 
występujących pomiędzy poszczególnymi obserwacjami. Wskazują miejsce, 
w którym leży wartość najlepiej reprezentująca wszystkie wielkości w szeregu 
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statystycznym. Można powiedzieć, że miary położenia informują o przeciętnym 
poziomie wartości analizowanej cechy w badanej zbiorowości statystycznej jako 
całości. Wyrażają przy pomocy liczb pewne prawidłowości, które nie można ujawnić 
w pojedynczych obserwacjach.  

Miary położenia dzielimy na dwie grupy: średnie klasyczne (średnia arytmetyczna, 
geometryczna, harmoniczna, kwadratowa) oraz średnie pozycyjne (wartość modalna 
(dominanta), wartość środkowa (mediana), kwartyle).  

Przyjmijmy, że cecha (zmienna statystyczna) x może przybierać wartości x1, ...,xn. 
Liczebność badanej zbiorowości oznaczmy literą n,  a liczebność klasy i, w szeregu 
rozdzielczym, oznaczamy przez fi, przy czym i = 1, 2, ..., k. Symbol k oznacza liczbę 
klas. Oczywiście, f1 + f2 + ... + fk = n.   

Średnia arytmetyczna  

1

n

i

i

x

x
n

 

Średnia arytmetyczna ważona 

1

1

k

i i

i

k

i

i

f x

X

f

 

Średnia harmoniczna  

1

1n

ii

n
H

x

 

Średnia  geometryczna 

1 ...n
nG x x  

 Średnia arytmetyczna jest miarą przeciętnego poziomu wartości cechy. Jest to 
wartość abstrakcyjna, która może odpowiadać konkretnej wartości cechy. Średnią 
geometryczną obliczamy przede wszystkim wtedy, gdy mamy do czynienia z cechą, 
dla której występują znaczne różnice między jej wartościami. Średnia ta jest mniej 
wrażliwa na wartości krańcowe niż średnia arytmetyczna. Średnia harmoniczna jest 
odwrotnością średniej arytmetycznej odwrotności poszczególnych jednostek 
zbiorowości statystycznej. Jest stosowana, gdy wartości jednostek podawane są 
w formie odwrotności.  

Przykład 1 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz średnią liczbę odwiedzin 
bibliotecznych.  

Biblioteka  w latach 2001 -2005 według liczby odwiedzin 
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Lata Roczna liczba odwiedzin 
bibliotecznych w tys. – cecha x 

2001 200 

2002 240 

2003 300 

2004 420 

2005 630 

Najpierw przedstawmy wykres słupkowy liczby odwiedzin bibliotecznych w latach 
2001-2005. Polecenie plot: :Bars2d sięga bezpośrednio do biblioteki plot i wybiera 
klasę Bars2d.   

dane7:=[200, 240, 300, 420, 630]: 

h1:=plot::Bars2d(dane7, BarStyle=boxes): 

plot(h1) 

 

W celu obliczenia współczynnika wzrostu wizyt bibliotecznych należy dodać 
kolumnę tempa wzrostu. Kolejne tempo wzrostu obliczamy według wzoru xi+1/xi. 
Skorzystamy z komendy zip z parametrem _divide, która tworzy nową listę A przez 
podzielenie odpowiednich elementów list danych: [240, 300, 420, 630], [200, 240, 300, 
420]. 

A:=zip([240.0, 300.0, 420.0, 630.0], [200, 240, 300, 420 ], _divide) 

[1.2, 1.25, 1.4, 1.5]  

 Biblioteka w latach 2001 -2005 według liczby odwiedzin 

Lata Roczna liczba odwiedzin bibliotecznych w tys. Tempo wzrostu liczby wizyt  

2001 200 - 

2002 240 1,2 

2003 300 1,25 

2004 420 1,4 
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2005 630 1,5 

W celu obliczenia średniej geometrycznej i średniej do listy A zastosujemy polecenia 
mean, geometricMean oraz harmonicMean zawarte w bibliotece stats.  

// średnia arytmetyczna 
stats::mean(A) 

1.3375 

// średnia geometryczna 
stats::geometricMean(A) 

1.332225182 

// średnia harmoniczna 

stats::harmonicMean(A) 

1.327014218 

Przykład 2 

Na podstawie danych zamieszczonych w tablicy oblicz średni staż pracy 
pracowników zatrudnionych w bibliotece naukowej.  

Pracownicy biblioteki naukowej 

Staż pracy w latach Liczba pracowników 

0-4 12 

4-8 7 

8-12 4 

12-16 9 

16-20 2 

 W celu obliczenia średniej arytmetycznej ważonej w powyższym szeregu 
rozdzielczym dodajmy kolumnę środka przedziału klasowego. 

Pracownicy biblioteki naukowej  

Staż pracy w latach Środek przedziału – xi’ Liczba pracowników – fi 

0-4 2 12 

4-8 6 7 

8-12 10 4 

12-16 14 9 

16-20 18 2 

Następnie obliczamy średnią arytmetyczna ważoną stosując  wzór: 
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A1:=[2*12, 6*7, 10*4, 14*9, 18*2] 

[24, 42, 40, 126, 36] 

s1:=24+42+40+126+36 

268 

s2:=12+7+4+9+2 

34 

// średnia arytmetyczna ważona 

s:=float(s1/s2) 

7.882352941 

Tak, więc średni staż pracy pracowników biblioteki naukowej wynosi prawie 8 lat.  

 Średnie pozycyjne są wartościami pewnych konkretnych jednostek zbiorowości 
statystycznej, wybranych ze względu na ich położenie w tej zbiorowości. Należy 
pamiętać, że przy ich wyznaczaniu dane liczbowe muszą być uporządkowane 
rosnąco lub malejąco.  

Wartość środkowa Me (mediana) dzieli uporządkowany zbiór (x1,...,xn) jednostek 
zbiorowości na dwie równe części pod względem liczebności wyrazów. Jeśli liczba 
n jednostek jest nieparzysta, to medianą jest wartość jednostki środkowej. Jeśli n jest 
liczbą parzystą, to medianą jest średnia arytmetyczna dwóch wartości leżących 
w środku uporządkowanego zbioru. Medianę Mesz szeregu rozdzielczego 
z przedziałami klasowymi wyznaczamy według wzoru zamieszczonego w poniżej.  

Mediana, gdy n jest liczba nieparzystą  

( 1) / 2nMe x  

Mediana, gdy n jest liczbą parzystą 

( / 2) ( / 2) 1

2

n nx x
Me  

Mediana szeregu rozdzielczego 

1 1

2
sz o s

s

i n
Me l f f

f
  

przy czym 

lo – dolna granica przedziału klasowego L, w którym znajduje się wartość środkowa 
wyznaczona przez szereg kumulacyjny, 

 i - wielkość przedziału klasowego L,  

fs – liczebność przedziału L, 

f1+ ...+ fs-1 – suma liczebności przedziałów poprzedzających przedział L, 

n – ogólna liczebność szeregu, tzn. n = f1+ ...+ fk 
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Przykład 3  

Wyznaczyć medianę uporządkowanego zbioru (120, 156, 267, 299, 350, 411) 
jednostek zbiorowości.  

W tym celu wykorzystujemy procedurę median, zawartą w bibliotece stats 
z parametrem Averaged.   

// mediana 
stats::median([120, 156, 267, 299, 350, 411], Averaged) 

283 

 Przykład 4  

 Obliczyć medianę liczby wypożyczeń książek studentów IV roku.  

Studenci IV roku według liczby wypożyczeń książek 

Liczba wypożyczeń Liczba studentów - fi Skumulowana liczba studentów 

1-10 7 7 

11-20 6 13 

21-30 4 17 

31-40 8 25 

41-50 2 27 

51-60 3 30 

 n = 30  

Wyznaczenie przedziału klasowego L ustalamy następująco: 

Obliczamy połowę ogólnej liczebności szeregu, tj. n/2 = 15 

Odczytujemy przedział klasowy L przy pomocy szeregu kumulacyjnego i numeru 15. 
Otóż numer 15 „mieści się” w liczbie 17 występującej w szeregu kumulacyjnym. Ta 
liczba 17 wyznacza szukany przedział klasowy L, tj. L =  21-30.  

Stosując wzór określający medianę Mesz szeregu rozdzielczego otrzymamy: 

Me:=21+(30 -21 +1)/4*(15 - (7+6)) 

26 

Wartość modalna (dominanta) jest tą wartością w ciągu (x1,...,xn) jednostek 
zbiorowości, która powtarza się największą liczbę razy (najczęściej). Komenda modal 
zawarta w bibliotece stats wyznacza dominantę (umieszczoną w nawiasach 
kwadratowych) oraz jej liczbę powtórzeń.  

Przykład 5  

Wyznaczyć dominantę liczby wypożyczeń książek w klasie IV w miesiącu marcu: 3, 
1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 3 ,7, 3.  

Stats:: modal(3, 1, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 3 ,7, 3) 
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[3], 4 

Miary rozproszenia 

Miary rozproszenia należą do charakterystyk opisujących rozkład cechy. Informują 
nas, jak duże są odchylenia między poszczególnymi wartościami jednostek 
zbiorowości a średnią (arytmetyczną, geometryczną, itd.). Im mniejsze jest 
odchylenie tym większe jest znaczenie średniej. Najprostszą miarą rozproszenia jest 
rozstęp, czyli różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością w zbiorowości 
statystycznej, tj. R = xmax - xmin. Zasadniczo miary te dzielą się na względne 
(wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe) oraz bezwzględne 
(przeciętny współczynnik zmienności, standardowy współczynnik zmienności). 

Miary rozproszenia pozwalają stwierdzić, czy zbiorowość jest jednorodna czy też 
niejednorodna. Jeśli bowiem rozproszenie jest duże, można przyjąć to jako oznakę 
niejednolitości badanej zbiorowości lub jako oznakę występowania czynnika, który 
wartości jednostek statystycznych różnicuje.  
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Przykład 6 

W oparciu o dane zamieszczone w tabeli oblicz średnią arytmetyczną ważoną, 
odchylenia oraz ważone współczynniki zmienności zarobków godzinowych 
pracowników biblioteki.  

Zarobki godzinowe pracowników biblioteki 

Płace godzinowe w zł  Środek przedziału płac - xi  Liczba pracowników - fi 

1-5 3 2 

6-10 8 4 

11-15 13 10 

16-20 18 7 

21-25 23 3 

26-30 28 2 

Dla danych: środków przedziałów płac i liczb pracowników tworzymy listy L1, L2. 
W celu obliczenia żądanych ważonych miar posługujemy się komendami sum oraz 
zip z parametrem _mult.  

L1:=[3, 8, 13, 18, 23, 28]: 

L2[2, 4, 10, 7, 3, 2]: 

L3:=zip(L1, L2, _mult): 

x:=3+8+13+18+23+28: 

f:=2+4+10+7+3+2: 

fx:=sum(L3[i], i=1..6): 

srednia:=fx/f: 

d:=sum(L2[i]*abs(L1[i]-srednia), i=1..6): 

s:=sum(L2[i]*abs(L1[i]-srednia)^2, i=1..6): 

// srednia arytmetyczna ważona 

srednia:=fx/f 

419

28
 

// odchylenie przeciętne ważone 

odchylenie_p:=d/f 

250

49
 

// odchylenie standardowe ważone 

odchylenie_s:=sqrt(s/f) 

15 139

28
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// przeciętny ważony współczynnik zmienności 

V_p:=odchylenie_p/srednia 

1000

2933
 

// standardowy ważony współczynnik zmienności 

V_s:=odchylenie_s/srednia 

15 139

419
 

W przybliżeniu średni godzinowy zarobek pracownika równa się 14,7 a odchylenia 
przeciętne oraz standardowe wynoszą odpowiednio 5,10 i 6,31. Tak, więc płace 
godzinowe pracowników odchylają się od poziomu średniej płacy o około 30%. 
W przedziale [14,7 - 6,3, 14,7+6,3] mieści się około 75% obserwacji, czyli 75% 
pracowników otrzymuje wynagrodzenie godzinowe z przedziału [8.4,  21].  

Analiza współzależności zjawisk 

 Celem analizy współzależności jest wykazanie czy między zjawiskami w badanej 
zbiorowości istnieje zależność, jaki ma charakter i stopień ścisłości. Szczególnym 
rodzajem powiązania jest związek korelacyjny, w którym wraz ze zmianą wartości 
jednej cechy zmieniają się wartości innej cechy. W odniesieniu do cech ilościowych 
mówimy o korelacji dodatniej (tj., gdy wzrost wartości jednej cechy powoduje wzrost 
wartości drugiej cechy) i ujemnej (tj., gdy wartości jednej cechy rosną to wartości 
drugiej cechy maleją). Istnienie związku korelacyjnego (funkcyjnego, 
stochastycznego) można ustalić przez porównanie przebiegu szeregów 
charakteryzujących badane zjawisko, za pomocą wykresu korelacyjnego lub 
współczynników (np. Pearsona, Spearmana).  

Przykład 7  

Ustalić, czy istnieje związek korelacyjny (stochastyczny) pomiędzy semestralną 
oceną z języka polskiego a liczbą wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej wśród 
uczniów V klasy.  

Nr ucznia Ocena 
semestralna 
- cecha y  

Liczba 
wypożyczonych 
książek - cecha x 

Nr ucznia Ocena 
semestralna - 
cecha y  

Liczba 
wypożyczonych 
książek - cecha x 

1 2,8 2 16 4,2 17 

2 2,8 3 17 4,0 10 

3 3,0 4 18 3,0 10 

4 3,0 3 19 4,6 20 

5 2,8 4 20 4,4 21 

6 3,2 5 21 4,6 24 

7 3,0 5 22 4,4 22 
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8 3,2 6 23 4,8 22 

9 3,2 5 24 4,6 26 

10 3,0 5 25 5,0 24 

11 3,2 6 26 4,8 27 

12 3,2 7 27 5,0 27 

13 3,4 7 28 4,2 22 

14 4,0 17 29 3,6 13 

15 4,4 18 30 4,0 12  

Do naszych badań serie danych jednostek cech x oraz y przedstawiamy w postaci 
listy, odpowiednio xdata, ydata. Następnie wywołujemy procedurę Scatterplot 
z biblioteki plot, która prezentuje rozproszenie jednostek statystycznych cech x oraz 
y wraz z ich linią regresji. 

xdata:=[2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 17, 18, 17, 10, 10, 20, 21, 
24, 22, 22, 26, 24, 27, 27, 22, 13, 12]:  

ydata:=[2.8, 2.8, 3.0, 3.0, 2.8, 3.2, 3.0, 3.2, 3.2, 3.0, 3.2, 3.2, 3.4, 
4.0, 4.4, 4.2, 4.0, 3.0, 4.6, 4.4, 4.6, 4.4, 4.8, 4.6, 5.0, 4.8, 5.0, 4.2, 
3.6, 4.0]: 

q:=plot::Scatterplot(xdata, ydata): 

plot(q) 

 

Powyższy wykres wskazuje na istnienie związku korelacyjnego, ponieważ punkty 
układają się wzdłuż przekątnej. Jest to związek korelacyjny liniowy dodatni, co 
potwierdza, że wzrost liczby przeczytanych książek wpływa na poprawę oceny 
z języka polskiego.  

Przykład 8  

Na podstawie tabeli wylicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe cech x oraz 
y. Ustal, czy istnieje związek korelacyjny pomiędzy wiekiem pracownika a liczbą dni 
pracy w 2007 roku.  
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Nr pracownika Wiek pracownika – cecha x Liczba dni przepracowanych w  
2007 roku – cecha y 

1 24 242 

2 21 252 

3 27 230 

4 35 240 

5 38 231 

6 34 241 

7 44 237 

8 41 229 

9 46 225 

10 52 219 

11 54 215 

12 62 201 

13 58 209 

Serie danych jednostek statystycznych cech x oraz y organizujemy w postaci 
macierzy próbek o 2 kolumnach i 13 wierszach. W pierwszej kolumnie umieszczamy 
poszczególne wartości cechy x, a w drugiej kolumnie jednostki cechy y. Dla 
obliczenia podstawowych charakterystyk statystycznych korzystamy z komend: 
sample, variance, stdev z parametrem Population z biblioteki stats.  

stats::sample([[24, 242], [21, 252], [27, 230], [35, 240], [38, 231], [34, 
241], [44, 237], [41, 229], [46, 225], [52, 219], [54, 215], [62, 201], 
[58, 209]])  

24 242 
21 252 
27 230 
35 240 
35 231 
34 241 
44 237 
41 229 
44 225 
55 219 
52 215 
62 201 
58 209 
 

float(stats::mean(%, 1)) 

41.23076923 

float(stats::mean(%, 2)) 

228.5384615 

float(stats::stdev(%, 1, Population)) 

12.50325401 
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float(stats::stdev(%, 2, Population)) 

13.9373068 

float(stats::variance(%, 1, Population)) 

156.3313609 

float(stats::variance(%, 2, Population)) 

194.2485207 

W celu zaobserwowania korelacji między cechami x oraz y wywołamy procedurę  
Scatterplot z biblioteki  plot.   

xdata:=[24, 21, 27, 35, 38, 34, 44, 41, 46, 52, 54, 62, 58]; 

ydata;=[242, 252, 230, 240, 231, 241, 237, 229, 225, 219, 215, 201, 209]: 

b:=plot::Scatterplot(xdata, ydata): 

plot(b) 

 

 Powyższy wykres wskazuje, iż istnieje związek korelacyjny, ponieważ punkty 
układają się wzdłuż przekątnej. Jest to związek korelacyjny ujemny, który 
potwierdza, że wraz ze wzrostem wieku pracowników maleje liczba 
przepracowanych dni roboczych.  

Przykład 9  

W oparciu o dane zamieszczone w tabeli ustalić, czy istnieje związek korelacyjny 
(funkcyjny – tj. każdej wartości jednej cechy odpowiada jedna jednoznacznie 
określona wartość innej cechy) pomiędzy nakładami finansowymi na zakup książek 
a liczbą książek w bibliotece.  

 

 

Rok rozliczeniowy Nakłady finansowe  
w zł – cecha x 

Liczba książek w  
woluminach – cecha y 

1990 80 000 2660 

1991 50 000 1112 

1992 150000 3950 

1993 100000 3340 

1994 170000 4200 
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1995 200000 5660 

1996 220000 7350 

1997 240000 7790 

1998 300000 9200 

1999 270000 9000 

2000 280000 9140 

Serie danych jednostek statystycznych cech x oraz y zorganizujemy w postaci list 
xdata, ydata. Aby zaobserwować korelację wywołamy procedurę Scatterplot 
z biblioteki plot.  Wykorzystamy też polecenia pozwalające ustalić kolor i rozmiar 
punktów (PointColor, PointSize) oraz barwę i szerokość linii (LineColor, LineWidth).  

xdata:=[80000, 50000, 150000, 100000, 170000, 200000, 240000, 300000, 
270000, 280000]: 

ydata:=[2660, 1112, 3950, 3340, 4200, 5660, 7350, 7790, 9200, 9000, 9140]: 

naklad:=plot::Scatterplot(xdata, ydata): 

naklad::PointColor:=RGB::Red: 

naklad::PointSize:=3*unit::mm: 

naklad::LineColor:=RGB::Black: 

naklad::LineWidth:=1*unit::mm: 

plot(naklad) 

 

Powyższy wykres wskazuje, że istnieje związek korelacyjny funkcyjny o charakterze 
dodatnim, czyli liczba książek rośnie wraz z wydatkowanymi na nie środkami 
finansowymi.  

Współczynniki korelacji  

Do oszacowania stopnia ścisłości związku korelacyjnego służą różne współczynniki. 
Wskazują one, w jakim stopniu dwa zjawiska są ze sobą powiązane i z jaką siłą jedno 
zjawisko wywołuje zmianę drugiego.  

Załóżmy, że cecha (zmienna statystyczna) x przybiera wartości x1, ...,xn, natomiast 
cecha y osiąga wartości y1, ...,yn. Współczynnik korelacji rxy Pearsona wyliczamy ze 
wzoru:  
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Współczynnik korelacji Pearsona stosujemy, gdy obie cechy (zmienne) są ilościowe 
i mają rozkład zbliżony do normalnego oraz gdy związek między cechami jest 
liniowy. Ten współczynnik przybiera wartości z przedziału [-1, 1]. Jeśli rxy = -1 lub rxy 
= 1, to między zmiennymi zachodzi zależność funkcyjna odpowiednio, ujemna bądź 
dodatnia. W przybliżeniu możemy przyjąć, że |rxy | < 0.5 oznacza słabo-średnią 
korelację, natomiast 0.5 < |rxy | < 1 wyraża korelację wysoką.  

Przykład 10 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wyznacz współczynnik korelacji 
Pearsona.  

 

Numer pracownika Wiek  - cecha x Staż pracy -  cecha y 

1 21 3 

2 35 5 

3 24 3 

4 24 3 

5 24 6 

6 35 6 

7 24 6 

8 38 8 

9 38 8 

10 35 6 

11 38 8 

12 38 8 

13 38 8 

14 35 6 

15 38 8 

16 43 8 
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17 38 6 

18 35 5 

19 43 11 

20 43 11 

 Serie jednostek statystycznych cech x oraz y zorganizujemy w postaci list X, Y. Do 
obliczenia współczynnika Pearsona zastosujemy procedurę correlation z biblioteki 
stats.  

X:=[21, 35, 24, 24, 24, 35, 24, 38, 38, 35, 38, 38, 38, 35, 38, 43, 38, 
35, 43, 43 ]: 

Y:=[3, 5, 3, 3, 6, 6, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 5, 11, 11 ]: 

float(stats::correlation(X, Y)) 

0.8221976981 

Współczynnik korelacji wynosi w przybliżeniu 0,82. To oznacza, że współzależność 
wieku pracownika i jego stażu pracy w bibliotece jest wysoka i ma charakter dodatni 

Przejdźmy teraz do zdefiniowania współczynnika korelacji rang Spearmana, który 
służy do badania współzależności pomiędzy dwoma cechami ilościowymi jak 
również jakościowymi. Współczynnik ten odnosi się do analizowania kolejności 
zgodności wartości cech x oraz y i znajduje zastosowanie przede wszystkim, gdy 
występuje niewielka liczba (ok. 20-30 par) par (xi, yi) jednostek statystycznych. 
Wskaźnik Spearmana stosujemy do badania stopnia zgodności zespołów 
pracowniczych, badania opinii grup czytelników o bibliotece, przeczytanych 
książkach itp.  

 Obliczanie współczynnika rozpoczynamy od ustawienia wartości jednej cechy w 
ciąg malejący i każdemu elementowi tego ciągu przyporządkowujemy kolejną liczbę 
naturalną, stanowiącą jego rangę. W przypadku, gdy jednakowe wartości występują 
wielokrotnie przypisujemy im taką samą rangę równą średniej arytmetycznej 
z kolejnych rang przypadających na te wartości.  

Niech cecha x będzie ilością dzieci, u których wpływ na wybór czytelniczy ma 
nauczyciel. W poniższych dwóch tabelach przedstawiono sposób wyznaczania rangi 
poszczególnych wartości tej cechy. 

Tabela 1 

Nr szkoły Liczba dzieci, u których wpływ na  
wybór czytelniczy ma nauczyciel – cecha x 

Ranga - cix (wyznaczona przy  
pomocy tabeli 2)  

1 8 10,5 = (10+11)/2 

2 28 2 

3 20 5 

4 10 8 

5 23 3,5 = (3+4)/2  



44 

 

6 4 12 

7 8 10,5 

8 15 7 

9 9 9 

10 30 1 

11 18 6 

12 23 3,5  

Tabela 2  

Uporządkowana malejąco 
cecha x 

30 28 23 23 20 18 15 10 9 8 8 4 

Miejsce, które cecha x 
zajmuje w ciągu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Współczynnik rs Spearmana wyliczamy ze wzoru:  
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gdzie n jest ilością wartości cech, di = cix – ciy cix – jest rangą i-tej jednostki 
statystycznej cechy x, ciy – jest rangą i-tej jednostki cechy y.  

Współczynnik Spearmana przyjmuje wartości z przedziału [-1, 1]. Jeśli |rs| jest 
bliskie jedności, to badane cechy wykazują silną zależność (współbieżność). 
Mianowicie, rs = 1 wyraża idealną zgodność rang, a rs = -1,  maksymalną 
niezgodność rang. W przypadku rs bliskiego zero, mówimy o czysto losowym 
ułożeniu rang, a więc pełnej ich niezależności od siebie.  

Przykład 11 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wyznacz współczynnik korelacji 
rang Spearmana określający związek pomiędzy liczbą dzieci, u których wpływ na 
wybór czytelniczy ma nauczyciel a liczbą dzieci, u których wpływ na wybór 
czytelniczy mają inne czynniki.  
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Nr 
szkoły 

Liczba dzieci, u których 
wpływ na wybór 
czytelniczy ma 

nauczyciel – cecha x 

Liczba dzieci, u których 
wpływ na wybór 

czytelniczy mają osoby 
dorosłe – cecha y 

Ranga 

cix 

Ranga 

ciy 

1 8 28 10,5 10,5 

2 28 63 2 2 

3 20 49 5 5 

4 10 31 8 8,5 

5 23 61 3,5  3 

6 4 16 12 12 

7 8 31 10,5 8,5 

8 15 41 7 7 

9 9 28 9 10,5 

10 30 65 1 1 

11 18 47 6 6 

12 23 55 3,5  4 

 Serie rang jednostek statystycznych cech x oraz y zorganizujemy w postaci list Cx, 
Cy. Do obliczenia współczynnika Spearmana zastosujemy komendę sum.  

Cx:=[10.5, 2, 5, 8, 3.5, 12, 10.5, 7, 9, 1, 6, 3.5]: 

Cy:=[10.5, 2, 5, 8.5, 3, 12, 8.5, 7, 10.5, 1, 6, 4]: 

e:=sum((Cx[i]-Cy[i])^2, i=1..12): 

//współczynnik Spearmana 

Rs:=1-6*e/(12^3-12) 

0.9755244755 

Współczynnik rang Spearmana przyjmuje wysoką wartość 0, 9755 co potwierdza, że 
przy wyborze książki dzieci ze szkół „nr 1-12” kierują się przede wszystkim opinią 
nauczyciela.  

Dodatkowo przedstawmy wykres słupkowy wartości cech x oraz y z użyciem klasy 
Bars2d z biblioteki plot.  

Dx:=[8, 28, 20, 10, 23, 4, 8, 15, 9, 30, 18, 23]: 

Dy:=[28, 63, 49, 31, 61, 16, 31, 41, 28, 65, 47, 55]: 

h1:=plot::Bars2d(Dx, Dy, BarStyle=Boxes): 

plot(h1) 
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Funkcje regresji 

Analiza regresji zajmuje się wyjaśnianiem mechanizmu wzajemnego oddziaływania 
na siebie wartości dwóch zmiennych. Wskazuje ona, jak kształtują się średnie 
wartości jednej cechy (zmiennej objaśnianej, zależnej) przyporządkowane 
konkretnym wartościom cechy drugiej (zmiennej objaśniającej, niezależnej). 
Wyrażenie zależności pomiędzy badanymi cechami za pomocą funkcji nazywa się 
regresją.  

Niech xi , yi , 1  i  n będą empirycznymi wartościami cech, odpowiednio x oraz y, 
natomiast f funkcją regresji. Symbolem ŷi = f(xi) określamy wartość zmiennej zależnej 
(cechy y) przyporządkowaną wartości xi zmiennej niezależnej (cechy x). Najczęściej 
w praktyce występuje liniowa funkcja regresji o równaniu f(x) = a + b·x. Funkcja ta 
posiada dwa parametry a oraz b. Parametr b nosi nazwę współczynnika regresji 
cechy y względem cechy x i wyraża średnią zmianę wartości cechy y, gdy cecha 
x zmieniła wartość o jedną jednostkę. 

Regresja f powinna być jak najlepiej dopasowana do danych empirycznych. Metodą 
matematyczną pozwalającą na właściwe jej dopasowanie jest tzw. klasyczna metoda 
najmniejszych kwadratów. Metoda ta wyznacza funkcję f, aby suma kwadratów 
odchyleń poszczególnych wartości empirycznych yi od wartości funkcji regresji f(xi) 
= a + b·xi = ŷi była jak najmniejsza.  

Należy pamiętać, że to dopasowanie jest obarczone błędem, zwanym średnim 
błędem szacunku, który dla zmiennej y wyraża się następującym wzorem: 
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;
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y y
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przy czym: 

ŷi – dane teoretyczne,  yi  - dane empiryczne, k – liczba szacowanych parametrów.  

 Obliczony średni błąd szacunku informuje, o ile – wskutek wpływu zakłócających 
innych czynników nie uwzględnionych w naszym badaniu, przeciętnie się można 
pomylić szacując wartości cechy y. Wielkość tego błędu wyznacza, więc dokładność 
przewidywania wartości cechy y na podstawie funkcji regresji. Tego rodzaju 
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obliczenia mają bardzo duże znaczenie praktyczne przy ustalania stopnia 
dokładności (prawdziwości) wszelkiego rodzaju prognoz.  

Przykład 12 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal regresję między liczbą 
zatrudnionych pracowników w bibliotece a kosztami ogółem utrzymania tych 
pracowników w bibliotekach.  

Numer 
biblioteki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liczba 
zatrudnionych 
pracowników– 
cecha x 

7 10 16 21 28 33 41 45 47 48 51 

Ogólne koszty 
utrzymania 
etatów (w tys. 
zł.) – cecha y  

95,2 135,0 230,7 282,8 375,8 451,1 580,2 600,1 640 680 700 

Serie jednostek statystycznych cech x oraz y zorganizujemy w postaci list xdata, 
ydata. W celu zaobserwowania stopnia zależności i rozproszenia danych 
empirycznych wywołamy procedurę Scatterplot z biblioteki plot.  

xdata:=[7, 10, 16, 21, 28, 33, 41, 45, 47, 48, 51]: 

ydata:=[95.2, 135.0, 230.7, 282.8, 375.8, 451.1, 580.2, 600.1, 640.0, 
680.0, 700.0]: 

koszty:=plot::Scatterplot(xdata, ydata, LinesVisible=FALSE): 

plot(koszty)  

 

Zauważmy, że punkty wyznaczone na układzie współrzędnych układają się prawie 
wzdłuż linii prostej. Możemy, zatem wysunąć hipotezę, iż najlepiej dopasowaną do 
danego zbioru punktów będzie funkcja liniowa. Biblioteka stats zawiera procedurę 
LinReg, która wyznacza parametry a i b regresji liniowej oraz odchylenie 
kwadratowe.  

W rezultacie wywołania procedury LingReg z naszymi seriami danych 
empirycznych  

stats::LinReg(xdata, ydata) 

[[-1.4622535063, 13.79535414], 1302613129] 
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otrzymamy funkcję regresji postaci f(x) = -1.462 + 13.795 * x oraz kwadratowe 
odchylenie 1302.613129. Na poniższym rysunku funkcja regresji zaznaczona jest 
czerwoną linią.  

xdata:=[7, 10, 16, 21, 28, 33, 41, 45, 47, 48, 51]: 

ydata:=[95.2, 135.0, 230.7, 282.8, 375.8, 451.1, 580.2, 600.1, 640.0, 
680.0, 700.0]: 

koszty:=plot::Scatterplot(xdata, ydata): 

plot(koszty)  

 

Uzyskany współczynnik regresji wynosi 13,795, czyli przy zwiększeniu zatrudnienia 
w bibliotece o jednego pracownika koszty ogółem utrzymania etatów wzrosną 
średnio o około 13,795 tys. złotych. 

Równanie regresji pozwala oszacować średnie wartości zmiennej zależnej y dla 
dowolnie zadanej wartości x. Ma to szczególne znaczenie w praktyce planistycznej 
biblioteki. W celu wyliczenia średniego błędu szacunku dla zmiennej y zastosujemy 
operator $, pozwalający na wyprodukowanie ciągu teoretycznych wartości cechy 
y wyznaczonych z równania regresji.  

xdata:=[7, 10, 16, 21, 28, 33, 41, 45, 47, 48, 51]: 

yreg:= - 1.462 + 13.795 * xdata[i]  $  i=1..11: 

[yreg] 

[95.103, 136.488, 219.258, 288.233, 384.798, 453.773, 564.133, 619.313, 
646.903, 660.698, 702.083] 

Następnie dla danych z list ydata oraz yreg obliczamy średni błąd szacunku przy 
pomocy komendy sum. 

ydata:=[95.2, 135.0, 230.7, 282.8, 375.8, 451.1, 580.2, 600.1, 640.0, 
680.0, 700.0]: 

s:=sum((ydata[i] - yreg[i])^2,  i=1..11): 

Sy:=sqrt(s/(11-2)) 

12.03058463 

 W rezultacie uzyskaliśmy średni błąd szacunku Sy wynoszący 12,03. Tak, więc 
szacując wartość cechy y przeciętnie możemy pomylić się o 12, 03 tys. zł.  

Podsumowanie  

 System MuPAD dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi do badań statystycznych. 
Oprócz elementarnych statystyk opisowych oferuje wiele procedur z zakresu analizy 
wariancji, regresji, korelacji i testowania hipotez. Ponadto, MuPAD udostępnia 
różnorodne struktury danych do prezentacji zbiorowości statystycznej i posiada 
obszerną galerię wizualizacji zjawisk statystycznych. Należy przyznać, że biblioteka 
stats nie zawiera gotowych procedur statystycznej analizy szeregów rozdzielczych. 
Jednakże bogata aparatura matematyczna systemu i jego własny język 
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programowania, przypominający Delphi, pozwala na utworzenie niezbędnych 
algorytmów, co dodatkowo potwierdza wysoką przydatność MuPADa do badań 
statystycznych w obszarze bibliotekarstwa i czytelnictwa.  
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Warsztaty dla nauczycieli: „Matematyka z 
Komputerem” w liceum. 

Eugeniusz Jakubas 

Eugeniusz@Jakubas.pl 

Wprowadzenie 

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z 67 lekcjami 
matematyki w liceum z zastosowaniem komputerów. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono 3 przykładowe lekcje. 

Klasa 1. liceum. 

Określanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie wykresu 
(test). 

Test jest podsumowaniem wiadomości dotyczących własności funkcji kwadratowej 
omówionych z uczniami na wcześniejszych lekcjach.   

Określanie wzoru funkcji kwadratowej y = ax2 + bx + c polega na wyznaczaniu 
wartości współczynników a, b, c. Należy to robić na podstawie wykresu, znając 
współrzędne wierzchołka paraboli i współrzędne punktu przecięcia paraboli z osią 
Oy.  

 

Współczynniki można wpisywać w dwóch postaciach, w postaci dziesiętnej, np. -1,5 
lub w postaci ułamkowej, np. –3/2.   

Aby określić współczynnik a należy pamiętać, że funkcja y = ax2 + bx + c ma taki sam 
kształt jak funkcja y = ax2. Należy więc potraktować wierzchołek paraboli jako punkt 

(0, 0) i obliczyć a ze wzoru: a = 
2x

y
.  

Do wyznaczenia współczynnika b wykorzystujemy wzór na współrzędną 

wierzchołka paraboli xw = 
a

b

2
, najlepiej w postaci przekształconej: b = -2·a·xw.  

mailto:Eugeniusz@Jakubas.pl
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Współczynnik c odczytujemy bezpośrednio z wykresu jako punkt przecięcia paraboli 
z osią OY.  

Jeśli rozwiązanie jest prawidłowe, program przyznaje 1 pkt. i rysuje parabolę 
w kolorze zielonym. Jeśli rozwiązanie jest złe, program nie przyznaje żadnego 
punktu i rysuje czerwoną parabolę o współczynnikach podanych przez użytkownika.  

Klasa 2. liceum. 

Wykresy funkcji trygonometrycznych. 

Na lekcji uczniowie poznają sposoby konstrukcji wykresów funkcji 
trygonometrycznych. 

Animacja 1: konstrukcja funkcji y = sinx.  

 

Animacja została zatrzymana dla przykładowego kąta 57o.  

Wartość sin57o jest obliczona jako iloraz 
r

y
 Ponieważ r = 1, więc sin57o = y. Wartość 

ta jest przeniesiona na główny układ współrzędnych dla argumentu 57o i  powstaje 
odpowiedni punkt wykresu. Wykonując taką konstrukcję dla wszystkich kątów, 
otrzymujemy sinusoidę.  

Animacja 2: konstrukcja funkcji y = cosx.  

 

Konstrukcja ta polega na przeniesieniu wartości cosinusa z osi poziomej koła 
trygonometrycznego, na główny układ współrzędnych. Rysunek wyjaśnia to dla 

kąta 147o. Wartość cos147o jest obliczona jako iloraz.
r

y
 Ponieważ r = 1, więc cos147o 

= x. Wartość ta jest przeniesiona na główny układ współrzędnych dla argumentu 147 
i  powstaje odpowiedni punkt wykresu. Wykonując taką konstrukcję dla wszystkich 
kątów, otrzymujemy cosinusoidę.  
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Animacja 3: konstrukcja funkcji y = tgx. 

 

W tej konstrukcji najpierw dla danego kąta budowany jest trójkąt prostokątny, 
którego jedna z przyprostokątnych umieszczona jest na osi Oy, zaś druga 
przyprostokątna ma długość 1 i jest umieszczona na osi Ox. Punkty wykresu 
powstają z przeniesienia współrzędnej y na główny układ współrzędnych. Pionowe 
linie dla kątów 90o i 270o, w których wartość tangensa nie jest określona, nazywamy 
asymptotami. Rysunek wyjaśnia konstrukcję dla kąta 76o.  

Wartość tg76o jest obliczona jako iloraz 
r

y
. Ponieważ x = r = 1, więc tg76o = y. 

Wartość ta jest przeniesiona na główny układ współrzędnych dla argumentu 76o 
i  powstaje odpowiedni punkt wykresu. Wykonując taką konstrukcję dla wszystkich 
kątów, otrzymujemy tangensoidę.  

Animacja 4: konstrukcja funkcji y = ctgx. 

 

W tej konstrukcji najpierw dla danego kąta budowany jest trójkąt prostokątny, 
którego pionowa przyprostokątna ma długość 1, zaś druga przyprostokątna 
umieszczona jest na osi Ox i ma początek w środku koła. Konstrukcja  polega na 
przeniesieniu wartości cotangensa z osi poziomej na główny układ współrzędnych, 
jako wartości funkcji. Pionowe linie dla kątów 0o, 180o i 360o, w których wartość 
cotangensa nie jest określona, nazywamy asymptotami. Rysunek wyjaśnia 
konstrukcję cotangensa dla kąta 335o.  
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Wartość ctg335o jest obliczona jako iloraz
r

y
. Ponieważ y = r = 1, więc ctg335o = x. 

Wartość ta jest przeniesiona na główny układ współrzędnych dla argumentu 335o 
i  powstaje odpowiedni punkt wykresu. Wykonując taką konstrukcję dla wszystkich 
kątów, otrzymujemy cotangensoidę.  

Klasa 3. liceum. 

Ekstrema funkcji. 

Na lekcji uczniowie poznają pojęcie ekstremum (minimum i maksimum) funkcji. 
Intuicyjne rozumienie pojęć minimum i maksimum funkcji zostaje wprowadzone na 

przykładzie funkcji y = 44
23

4

4

234

x
xxx

. 

 

Uwaga: Program wyznacza ekstrema funkcji tylko dla takiego fragmentu wykresu 
funkcji, który jest widoczny na ekranie. Końce przedziałów można zmieniać, 
wpisując odpowiednie wartości do okienek oznaczonych symbolami: " < x < "  i   "< y 
<". 

Dla x = -1 funkcja ma minimum równe 
12

13
1,0833. Oznacza to, że w małym 

otoczeniu punktu x = -1 wartość ta jest najmniejsza. Zauważ, że po lewej stronie tego 
punktu funkcja maleje, zaś po prawej rośnie.   

Dla x = 1 funkcja ma maksimum równe 
12

77
6,4167. W tym przypadku jest to 

największa wartość w otoczeniu punktu x = 1. Po lewej stronie tego punktu funkcja 
rośnie, po prawej maleje.   

Dla x = 4 funkcja ma drugie minimum o wartości 
3

28
-9.3333. Po lewej stronie tego 

punktu funkcja maleje, po prawej rośnie.   

Ponieważ funkcja nigdzie nie przyjmuje wartości mniejszych niż
3

28
, więc jest to 

globalnie najmniejsza wartość funkcji. Największej wartości funkcja ta nie przyjmuje. 

Za pomocą programu uczniowie poznają minima i maksima innych funkcji. 
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Dla x = 2 funkcja  y = 542 xx  ma maksimum, ponieważ z obu stron tego punktu 

wartości funkcji są mniejsze niż 9. To maksimum nie jest jednak największą 
wartością funkcji.  

Dla x = -1 i x = 5 funkcja ma minima równe 0. 

 

Funkcja y = x nie ma ekstremum. Dla punktu x = 0 funkcja osiąga wprawdzie 

najmniejszą wartość równą 0, ale nie jest to minimum, ponieważ z lewej strony 
punktu funkcja nie jest określona. Nie istnieje więc otoczenie, w którym wartość ta 
jest najmniejsza.  

 

Funkcja  y = || x  ma w punkcie x = 0 minimum. Z obu stron punktu wartości są 

większe niż 0. 

Po serii przykładów intuicyjnego rozumienia pojęć minimum i maksimum funkcji 
wprowadza się ich definicje. 

Funkcja f(x) ma w punkcie x0 minimum równe f(x0), jeżeli istnieje otoczenie punktu 
x0, w którym  f(x0) jest najmniejszą wartością funkcji. 
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Funkcja f(x) ma w punkcie x0 maksimum równe f(x0), jeżeli istnieje otoczenie punktu 
x0, w którym  f(x0) jest największą wartością funkcji. 

Literatura 

1. Podręczniki: "Matematyka przyjemna i pożyteczna" - liceum, klasa 1, 2, 

3,  Wydawnictwo Szkolne PWN - 2002. 
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Skalary, wektory i co dalej? 

Bernard Jancewicz 
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Wektory 

W podstawowym nauczaniu fizyki mówimy, że wielkości fizyczne są dwóch typów. 
Jeśli do określenia potrzebna jest tylko liczba (dodatnia lub ujemna) i jednostki, to 
taką wielkość nazywamy skalarem. Jeśli oprócz tego trzeba podać kierunek, to taką 
wielkość uznajemy za wektor. Czasem wielkości wektorowe nazywa wielkościami 
skierowanymi. 

Tutaj uwaga natury terminologicznej. Przy określaniu wektora swobodnego 
w podręcznikach szkolnych wymienia się trzy jego cechy: kierunek, zwrot i wartość. 
Przy tym kierunek rozumie się jako prosta, na której leży wektor. Po ustaleniu 
kierunku można jeszcze wybierać jeden z dwóch możliwych zwrotów zwanych 
przeciwnymi. Według tej definicji nie może być kierunków przeciwnych. Takie 
rozumienie słowa „kierunek” jest jednak sprzeczne ze znaczeniem w języku 
ogólnym 1  i z intuicją kojarzoną z tym słowem. Zresztą i fizycy nauczający na 
poziomie akademickim używają tego słowa na pojęcia obejmujące również zwrot, co 
przejawia się w mówieniu czy pisaniu o kierunkach przeciwnych. Konkretne 
przykłady na to znalazłem w dwóch podręcznikach autorów polskich, zob. [2, 3]. 
Warto też wiedzieć, że takie odrywanie kierunku od zwrotu występuje tylko 
w polskiej oświacie. Nie ma tego w literaturze niemieckiej, rosyjskiej ani 
angielskojęzycznej. Wobec tego w niniejszym wykładzie będę się trzymać definicji, 
według której wektor ma dwie istotne cechy: kierunek i wartość, a kierunek to prosta 
ze zwrotem. 

Na pierwszych latach studiów wprowadza się rozróżnienie wektorów na dwa 
podtypy: wektory zwyczajne zwane biegunowymi i pseudowektory zwane też 
osiowymi. Wektorami biegunowymi są: wektor wodzący, przemieszczenie, prędkość, 
pęd, siła, dipolowy moment elektryczny, a osiowymi: prędkość kątowa, moment 
pędu, moment siły, dipolowy moment magnetyczny. Te dwa podtypy zachowują się 
różnie przy odbiciach i przy inwersji przestrzennej – wektory biegunowe odbijają się 
tak, jak tego oczekujemy, a wektory osiowe oprócz odbijania w wybranej 
płaszczyźnie trzeba pomnożyć przez minus jeden; natomiast przy inwersji wektory 
biegunowe zmieniają zwrot na przeciwny, a osiowe zachowują swój kierunek (ze 
zwrotem). Teraz trochę więcej o wektorach osiowych. Przy rozważaniu równowagi 

na dźwigni posługujemy się momentem siły FrM


, gdzie r


 jest wektorem 

wodzącym, a F


 siła. Obydwa czynniki tego iloczynu wektorowego są wektorami 
biegunowymi, więc przy inwersji zmieniają zwrot na przeciwny – to oznacza, że 
dwa razy występuje czynnik – 1, zatem całość nie zmienia znaku. W takim razie 
moment siły jest wektorem osiowym. Z definicji iloczynu wektorowego wiemy, że 

wektor M


 jest prostopadły do r


 i F


, czyli do płaszczyzny, w której obraca się 

                                                      

1 „Kierunek – strona, w którą ktoś lub coś się zwraca, kieruje, porusza; także: droga, linia 
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dźwignia. Kto uczył tych zagadnień w szkole – wie, że to właśnie sprawia pewne 
kłopoty. Pojawia się bowiem pytanie: czemu warunek równowagi na dźwigni 
opisuje się przez wektory wychodzące poza płaszczyznę samej dźwigni? Zazwyczaj 
odpowiada się, że to wiąże się z osią obrotu dźwigni, a ta oś musi być prostopadła 
do dźwigni i płaszczyzny jej obracania. To może jeszcze być przekonujące.  

Weźmy inny przykład: wirujące ciało sztywne. Przypisujemy mu prędkość kątową 


 i moment pędu (kręt) L


. Obie te wielkości są wektorami osiowymi i mają 
kierunek prostopadły do płaszczyzny obracania bryły. Co do zwrotu przyjęło się 
powoływanie na śrubę prawoskrętną, ale przecież śruba lewoskrętna byłaby równie 
dobra. Musimy chyba przyznać, że nie ma naturalnego sposobu przypisywania 

zwrotu wektorom 


 czy L


. 

Jeszcze inny przykład: pole magnetyczne. Dwie wielkości służące do jego opisu: 

natężenie pola magnetycznego H


 i indukcja magnetyczna B


 są też wektorami 
osiowymi. Analogicznie do pola elektrycznego fizycy posługują się liniami sił pola 

magnetycznego jako krzywymi stycznymi do wektorów B


. Należy zadać pytanie: 
jakich sił? Tradycyjna odpowiedz, jaką można znaleźć w bardzo starych 
podręcznikach – są to siły działające na bieguny magnetyczne. Taka odpowiedź nie 
może zadowalać, bo jak dotąd nie wykryto pojedynczych biegunów magnetycznych. 
Pole magnetyczne wyznaczamy badając jego działanie na prądy elektryczne albo 
ruchome ładunki elektryczne. Siła działająca na pojedynczy ładunek elektryczny 

w ruchu jest zawsze prostopadła do wektora indukcji magnetycznej B


, a więc i do 
tzw. „linii sił”. Zatem nazywanie owych krzywych liniami sił nie jest na miejscu, gdy 
odwołujemy się do działania pola magnetycznego na ładunki elektryczne. 

W przytoczonych dotąd przykładach wielkości fizycznych są one wielkościami 
skierowanymi, ale przypisywany im – jak wektorom biegunowym – kierunek 
„jednowymiarowy” sprawia pewne kłopoty pojęciowe, nie jest więc do końca 
naturalny. Aby przekonać się o istnieniu innych możliwości, zapoznajmy się 
z wielkościami od dawna znanymi matematykom, mającymi kierunek 
„dwuwymiarowy”. 

Przedtem jednak przypomnijmy, że obrazem geometrycznym wektora jest odcinek 
skierowany ze strzałką przy wyróżnionym punkcie, który uznajemy za koniec 
odcinka, zob. Rys. 1 po lewej. Strzałka może też być umieszczona gdzieś między 
punktami brzegowymi, zob. Rys. 1 po prawej. 

 

Rys. 1 Wektor z różnie zaznaczonym zwrotem. 

Wektor ma jako istotne cechy kierunek i wartość. Ale kierunek składa się z linii 
prostej, która za Lounestem [4] nazywam nastawieniem wektora, oraz z grotu na tej 
prostej, którą wszyscy nazywamy zwrotem. Dwa wektory o tym samym nastawieniu 
nazywamy równoległymi. Dla ustalonego nastawienia możliwe są tylko dwa zwroty 
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– nazywają się one przeciwnymi. Dwa wektory o tym samym kierunku możemy 
nazwać zgodnie równoległymi. 

Wielowektory 

Inna wielkość skierowana to dwuwektor (bivector), którego nastawieniem jest 
płaszczyzna, a zwrotem zakrzywiona strzałka leżąca na tej płaszczyźnie. Powinno 
być oczywistym, że dla ustalonego nastawienia możliwe są tylko dwa różne zwroty, 
które nazwiemy przeciwnymi. (Po zamknięciu owej zakrzywionej strzałki do okręgu 
zwrot jest zgodny z ruchem zegara albo przeciwny – patrz Rys. 2.) Wartość 
dwuwektora to pole powierzchni. W ten sposób możemy przedstawiać dwuwektory 
jako figury płaskie z zakrzywionymi strzałkami na nich, patrz Rys. 1.3 po lewej. 
Zwrot można też zobrazować jako strzałkę umieszczoną na brzegu figury, patrz Rys. 
3 po prawej. Kształt figury nie jest ważny, istotny jest tylko jej zwrot i pole 
powierzchni. 

 

Rys. 2 Dwa zwroty dwuwymiarowe. 

 

Rys. 3 Dwuwektor z różnie zaznaczonym zwrotem. 

Podsumujmy cechy dwuwektora: 

1. kierunek: 

(a) nastawienie – płaszczyzna, 

(b) zwrot – zakrzywiona strzałka na płaszczyźnie, 

2. wartość – pole powierzchni. 

 

Rys. 4 Iloczyn zewnętrzny wektorów. 

Dwuwektor można otrzymać z dwóch wektorów a


 i b


 następująco: wybieramy 
jeden z wektorów jako pierwszy, niech to będzie a


. Potem przez przesuniecie 
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równoległe przykładamy początek wektora b


 do końca wektora a


 otrzymując dwa 
boki równoległoboku i wykreślamy dwa równoległe odcinki aby otrzymać cały 
równoległobok, zob. Rys. 4 po lewej. Równoległobok jest figura mającą obrazować 

szukany dwuwektor B . Wektory a


 ib


 leżące na brzegu figury wyznaczają zwrot 

B  (na rysunku jest to zwrot przeciwny do ruchu wskazówki zegara). Dwuwektor B  
otrzymany w wyniku tego przepisu nazywa się iloczynem zewnętrznym wektorów 

a


 i b


, a jako znak mnożenia wybrano klin: 

baB


     (1) 

Wartość otrzymanego dwuwektora to pole powierzchni równoległoboku wyrażone 

wzorem sin|||||| baB


, gdzie  jest kątem między wektorami. Jest to taka sama 

wartość jak dla iloczynu wektorowego, więc możemy uznać, że iloczyn zewnętrzny 
powinniśmy wykorzystywać tam, gdzie do tej pory mieliśmy iloczyn wektorowy 

wektorów biegunowych. Iloczyn wektorowy baB


jest wektorem prostopadłym 

do dwuwektora B  i spełniającym regułę śruby prawoskrętnej. 

Przedstawienie dwuwektora w postaci (1) (zwane także rozkładem na czynniki 

w iloczynie zewnętrznym) oczywiście nie jest jednoznaczne, bo jego czynniki a


 i b


 
mogą być inne, byleby wyznaczały tę samą płaszczyznę i to samo pole powierzchni 

figury. Po przyłożeniu do siebie wektorów b


i a


 w innej kolejności (patrz Rys. 4 po 
prawej) widzimy zmianę zwrotu na przeciwny, co wyrażamy tożsamością 

abba


     (2) 

oznaczającą, że iloczyn zewnętrzny wektorów jest antyprzemienny. Właśnie 
z możliwości przedstawienia dwuwektorów przez dwa wektory wzięła się ich 
nazwa. 

Warto jeszcze zobaczyć, jak działa inwersja przestrzenna na dwuwektory. Weźmy 
dwuwektor z lewej części Rys. 4 i poddajmy go inwersji względem środka 
równoległoboku, co pokazuje Rys. 5. Widzimy, że po inwersji wektory stały się 
przeciwne, ale dwuwektor jest taki sam jak przedtem, bo jego zwrot jest nadal 
przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Rozumiemy więc, dlaczego dwuwektory 
zachowują się względem inwersji inaczej niż wektory. 

 

Rys. 5. Inwersja działająca na dwuwektor. 

Można pójść dalej i wprowadzić wielkości trójwymiarowe z naturalnym 
nastawieniem jako przestrzenią trójwymiarowa. Trzeba jednak zdefiniować zwrot 
trójwymiarowy – otóż jest połączenie ruchu okrężnego z nierównoległym do niego 
ruchem postępowym. Rysujemy go w postaci dwóch splecionych strzałek, z których 
jedna jest prostoliniowa, jak na Rys. 6. Zwrot jest uważany za taki sam, jeśli oba 
ruchy zostają jednocześnie obrócone, to też widać na Rys. 6. Dlatego możliwe są 
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tylko dwa różne zwroty trójwymiarowe w przestrzeni trójwymiarowej – drugi zwrot 
ukazany jest na Rys. 7 – zwane przeciwnymi. Tym dwóm zwrotom odpowiadają 
dwa rodzaje śrub (które łączą ruch postępowy z obrotowym): lewoskrętna 
i prawoskrętna, albo dwa typy linii śrubowych pokazane na Rys. 8. Z tych powodów 
zwrot trójwymiarowy nazywany jest też skrętnością prawą albo lewą. 

 

Rys. 6 Jeden zwrot trójwymiarowy. 

 

Rys. 7 Drugi zwrot trójwymiarowy. 

 

Rys. 8 Dwa zwroty trójwymiarowe. 

Jesteśmy teraz gotowi zdefiniować trójwektor (trivector) jako obiekt geometryczny 
o następujących cechach: 

1. kierunek: 

(a) nastawienie – przestrzeń 3-wymiarowa, 

(b) zwrot – skrętność; 

2. wartość – objętość. 

Obrazem geometrycznym trójwektora jest bryła z dwiema splecionymi strzałkami 
albo fragmentem linii śrubowej w środku, patrz Rys. 9. Na tym rysunku pokazany 
jest trójwektor o zwrocie prawoskrętnym. 
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Rys. 9 Trójwektor ze zwrotem w środku. 

 

Rys. 10 Trójwektor ze zwrotem na powierzchni. 

Można też przesunąć zakrzywioną strzałkę w stronę wskazaną przez strzałkę 
prostoliniową i umieścić tę zakrzywioną na brzegu bryły, jak to pokazuje Rys. 10. 
Oba Rysunki 8 i 9 ukazują trójwektory o tej samej skrętności prawej, ale różnie 
zaznaczonej. 

Trójwektor można zbudować z wektora c


 i dwuwektora B  następująco. Koniec 

wektora c


 przykładamy do brzegu B  i przesuwamy go równolegle po tym brzegu, 

aby otrzymać ukośny walec o podstawie B , patrz Rys. 11 

 

Rys. 11 Iloczyn zewnętrzny dwuwektora z wektorem. 

W ten sposób otrzymuje się wszystkie potrzebne cechy trójwektora T: jego zwrotem 

jest zakrzywiona strzałka dwuwektora B  połączona z prostoliniową strzałką 
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wektora c


; w przykładzie ukazanym na rysunku otrzymujemy skrętność prawą. 
Nastawienie jest tylko jedno w przestrzeni trójwymiarowej, a wartość jest naturalnie 

dana jako objętość walca. Przedstawione działanie przypisujące trójwektor T  

czynnikom c


 i B  nazywa się iloczynem zewnętrznym i oznaczane jest klinem: 

BcT


. Określamy też iloczyn zewnętrzny w odwrotnej kolejności czynników 
zakładając przemienność tego iloczynu: 

BccB


    (3) 

Trójwektor można też przedstawić jako iloczyn zewnętrzny trzech wektorów po 

rozkładzie dwuwektora na czynniki baB


, co daje ),( bacT


patrz Rys. 12. 

Właśnie z tej możliwości przedstawiania trójwektorów wzięła się ich nazwa. 

 

Rys. 12 Iloczyn zewnętrzny trzech wektorów. 

Zadanie 1. 

Pokazać na rysunkach, że trzy trójwektory ),( bac


 )( cba


 i )( acb


 są równe. 

W ten sposób wyrażenie )( bac


 jest symetryczne względem cyklicznej zamiany czynników. 

Udowodniona w Zadaniu 1 równość )()( baccba


w połączeniu z (3) daje 

,)()( cbacba


 co oznacza, że iloczyn zewnętrzny wektorów jest łączny. 

Zadanie 2. 

Sprawdzić na rysunkach, że zachodzi łączność cbacba


)()( . 

Omówione dotąd dwuwektory i trójwektory, a także znane dobrze skalary i wektory obejmuje się łączną 
nazwą wielowektorów (multivectors). Przy tym skalar to wielowektor zerowego rzędu, wektor – 
pierwszego, dwuwektor – drugiego, trójwektor – trzeciego rzędu. Są do pomyślenia również twory 
czwartego i wyższych rzędów, ale do tego nie wystarczy już przestrzeń trójwymiarowa. 

Wielkości dwuwektorowe w mechanice 

Wielkości fizyczne opisywane dotąd przez pseudwektory warto obrazować przez 
dwuwektory, dzięki czemu wielkości te stają się bardziej poglądowe. Otóż moment 

siły M , prędkość kątowa  i kręt L  przyjmiemy za dwuwektory. Ich wartości 
zostawiamy bez zmian, a dwuwymiarowy kierunek pojawia się naturalnie ze 
zjawisk opisywanych przez te wielkości. W przypadku momentu siły i krętu 
wystarczy napisać wzory wyrażające je przez zwykłe wektory: 

,FrM


 prL


    (4) 

Wiadomo, że kolejność czynników jest ważna, ale tutaj zadana jest ona przez samo 

zjawisko. Dla momentu siły wektor siły F


 jest zaczepiony na końcu wektora 
wodzącego ,r


 bo tak rozumie się ramię siły (odcinek skierowany poprowadzony od 
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punktu odniesienia do punktu przyłożenia siły). Dla krętu jest podobnie: wektor 

pędu p


 jest umiejscowiony na końcu wektora wodzącego r


 opisującego położenie 

cząstki o pędzie p


. 

Przy interpretacji momentu siły jako powierzchni skierowanej można prosto wyrazić 
warunek równowagi dźwigni, zob. Rys. 13. Dwuwektory przedstawione przez dwa 

równoległoboki skierowane 11 Fr


 oraz 22 Fr


 powinny być przeciwne. 

 

Rys. 13 Warunek równowagi dźwigni dwustronnej. Wierzchołek trójkąta jest punktem podparcia. 

W przypadku prędkości kątowej  kierunkiem jest płaszczyzna, w której odbywa 
się obracanie, a zwrot jest zadany przez obrót. Nawet sam kąt obrotu  możemy 

uważać za wielkość dwuwektorową, bo zawsze wiąże się z pewną płaszczyzną, 
w której się go mierzy. Wartość dwuwektora  będzie oczywiście równa wartości 

skalarnej kąta. Zauważmy, że  i  są przykładami dwuwektorów, których nie 

musimy określać przez iloczyn zewnętrzny wektorów. W szczególnie prostym 
przypadku obracania w stałej płaszczyźnie prędkość kątowa i kąt są związane 
prostym wzorem 

,
dt

d
     (5) 

analogicznym do związku między wektorem wodzącym a prędkością liniową. 

Przyjrzyjmy się bliżej ruchowi cząstki po okręgu. Oprócz prędkości liniowej 
i kątowej wprowadza się jeszcze prędkość polową. Jeśli wektor wodzący r


 

zaczepiony jest w środku tego okręgu, to jest to pochodna pola powierzchni 
zakreślanej przez wektor wodzący względem czasu. Pole s  powierzchni 
zakreślanej w czasie ,t  to pole trójkąta o bokach r


 oraz tvr


, patrz Rys. 14. 

W takim razie dwuwektor tej powierzchni zapiszemy 

tvrrrs


2

1

2

1
    (6) 

Stosownie do tego dwuwektor prędkości polowej wynosi 

vr
t

s

t



2

1
lim

0
.     (7) 
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Rys. 14 Powierzchnia zakreślana w ruchu po okręgu. 

W tradycyjnym języku znany jest związek między prędkością kątową  
a prędkością liniową v


 i wektorem wodzącym: 

.
2r

vr



     (8) 

Przy dopuszczeniu dwuwektorów należałoby ten związek zapisać jako 

.
2r

vr



     (9) 

Znowu nie ma dowolności w kolejności czynników iloczynu zewnętrznego, bo to 
właśnie wektor v


 jest zaczepiony w punkcie r


, a nie na odwrót. Sytuacje opisana 

wzorem (9) zilustrowaliśmy na Rys. 15. 

 

Rys. 15 Prędkość kątowa w ruchu po okręgu. 

W podanych przykładach zastąpienie wektorów osiowych przez dwuwektory 
sprzyja poglądowości w przedstawianiu wielkości fizycznych. Trzeba tylko uznać, 
że kierunki owych wielkości są wyznaczone przez płaszczyzny istotne dla 
rozważanych zjawisk. Są to więc wielkości skierowane, ale o kierunku 
dwuwymiarowym. 

Wielkości dwuwektorowe w magnetostatyce 

Pole magnetyczne jest wytwarzane przez prądy elektryczne. Najlepszym modelem 
fizycznym dwuwektora jest płaski obwód elektryczny. Jego wartością jest właśnie 
pole powierzchni objętej przez obwód, jego nastawieniem jest płaszczyzna obwodu, 
a zwrot jest zadany przez kierunek płynącego prądu. Ten dwuwektor można nazwać 
powierzchnią skierowaną s  obwodu. Związana z nim jest następna wielkość 

dwuwektorowa, mianowicie moment magnetyczny sIm  obwodu, gdzie I  jest 
natężeniem prądu. 

Wielkości opisujące pole magnetyczne, tzn. natężenie pola magnetycznego H


 

i indukcja magnetyczna B


 tradycyjnie uważano za wektory osiowe. Teraz uznamy 

je za dwuwektory H


 i B


. Jeśli już się na to zgodzimy, to możemy się zastanowić 
nad tym, czym zastąpić używane dotąd pojęcie linii pola magnetycznego. Otóż 
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zamiast linii należy teraz posługiwać się powierzchniami, które w każdym swoim 
punkcie będą styczne do dwuwektorów pola magnetycznego. Wprowadzam więc 
pojęcie tzw. powierzchni pola magnetycznego według następującej definicji – są to 
powierzchnie gładkie, do których w każdym punkcie są styczne dwuwektory 

natężenia H


 pola magnetycznego. Zauważmy, że ta definicja jest analogiczna do 
określenia linii pola elektrycznego. Owym powierzchniom trzeba jeszcze nadać 

zwrot zgodny ze zwrotem dwuwektora H


. Warto podać kilka przykładów 
powierzchni pola magnetycznego dla najprostszych układów wytwarzających pola 
magnetyczne. 

Skoro wektory H


 są prostopadłe do dwuwektorów H , to nasze powierzchnie są 
prostopadłe do tradycyjnych linii pola magnetycznego. To spostrzeżenie pomaga 
znaleźć powierzchnie pola magnetycznego wokół nieskończonego przewodu 
prostoliniowego, w którym płynie prąd elektryczny. Przypomnijmy, że linie pola są 
wtedy współśrodkowymi okręgami prostopadłymi do samego przewodu, jak 
pokazuje Rys. 16. Po chwili zastanowienia dojdziemy do przekonania, że rodzina 
powierzchni prostopadłych do tych linii to półpłaszczyzny przechodzące przez sam 
przewód i odchodzące do nieskończoności, jak na Rys. 17. Po nadaniu tym 
półpłaszczyznom zwrotów przekonujemy się, że są to zwroty zgodne ze zwrotem 
prądu płynącego w przewodzie, jeśli sam przewód uznamy za brzeg każdej 
półpłaszczyzny. 

 

Rys. 16 Linie pola magnetycznego dla prądu prostoliniowego. 

 

Rys. 17 Powierzchnie pola magnetycznego dla prądu prostoliniowego. 

Innym przykładem jest kołowa pętla z prądem (obwód kołowy). W tym przypadku 
linie pola magnetycznego są krzywymi zamkniętymi, leżącymi w płaszczyznach 
prostopadłych do pętli i przychodzących przez jej środek, patrz Rys. 18. Na Rys. 19 
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po lewej ukazano ich więcej w jednej z takich płaszczyzn. Przekroje powierzchni 
pola z ową płaszczyzną są widoczne na Rys. 19 po prawej. 

 

Rys. 18 Linie pola magnetycznego wokół obwodu kołowego. 

Potrzebne powierzchnie pola otrzymuje się przez obracanie tych krzywych wokół osi 
symetrii obwodu, zob. Rys. 20. Są one swoistymi „bąblami” przechodzącymi przez 
przewodnik kołowy. Jedna z powierzchni pola jest płaszczyzna samej pętli 
z przeciwnymi zwrotami wewnątrz i na zewnątrz pętli. Ta płaszczyzna jest 
zaznaczona na Rys. 20 mocniejszym szarym kolorem. 

 

Rys. 19 Pole magnetyczne obwodu kołowego ukazane w płaszczyźnie przechodzącej przez środek. Po 
lewej: linie pola. Po prawej: powierzchnie pola, przecięte z płaszczyzną. 

 

Rys. 20 Powierzchnie pola magnetycznego wokół obwodu kołowego. 

Pamiętamy, że linie pola elektrycznego zaczynają się i kończą na ładunkach (jeśli 
w ogóle mają jakiś koniec). Interpretujemy tę cechę mówiąc, że ładunki elektryczne 
są źródłami pola elektrycznego. Omówione dotąd przykłady prądów elektrycznych 
(linia prosta i okrąg) ukazują analogiczną cechę pola magnetycznego: powierzchnie 
pola mają swoje brzegi na prądach, które są źródłami pola magnetycznego. Ponadto 
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zwroty tych powierzchni są zgodne ze zwrotami prądów płynących na ich brzegach. 
Widać to bardzo ładnie na następnym przykładzie, mianowicie polu magnetycznym 
w solenoidzie. Tam powierzchnie pola są prostopadłe do osi solenoidu, przez co 
kończą się na prądach, a zwroty mają zgodne z prądami, co ilustruje Rys. 21 dla 
solenoidu o przekroju kołowym. 

 

Rys. 21 Powierzchnie pola magnetycznego w solenoidzie kołowym. 

Warto jeszcze pokazać powierzchnie pola magnetycznego wytwarzanego przez dwa 
równoległe nieskończone przewody prostoliniowe. Na Rys. 22 prądy o jednakowym 
natężeniu płyną w kierunkach przeciwnych, a na Rys. 23 w zgodnych. W obydwu 
przykładach powierzchnie pola w punktach bardzo bliskich przewodom są podobne 
do sytuacji ukazanej na Rys. 17, gdyż w pobliżu jednego przewodu jego pole 
przeważa nad polem od drugiego przewodu. W przypadku zgodnych prądów 
powierzchnie pola bardzo daleko od pary przewodów znowu są podobne do 
sytuacji z Rys. 17, ponieważ w dużej odległości dwa przewody stają się 
nieodróżnialne i można je traktować jak jeden przewód z prądem o podwojonym 
natężeniu. 

 

Rys. 22 Powierzchnie pola magnetycznego dla dwóch równoległych prądów prostoliniowych, 
płynących w przeciwnych kierunkach. 
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Rys. 23 Powierzchnie pola magnetycznego dla dwóch równoległych i zgodnych prądów 
prostoliniowych. 

Udało mi się jeszcze znaleźć [5] powierzchnie pola dla superpozycji (złożenia) dwóch 

pól magnetycznych: jednego pochodzącego od prądu prostoliniowego o natężeniu 
1I  

i drugiego od prądu kołowego o natężeniu 
2I , patrz Rys. 24. Na Rys. 25 jest ukazana 

jedna taka powierzchnia dla 
21 II , a na Rys. 26 dla 

12 2II . Pozostałe 

powierzchnie otrzymuje się przez obracanie tej jednej wokół przewodu 
prostoliniowego. 

 

Rys. 24 Konfiguracja dwóch prądów: prostoliniowego i kołowego. 

 

 

Rys. 25 Powierzchnia pola magnetycznego dla konfiguracji z Rys. 19, gdy 1
1

2

I

I
. 
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Rys. 26 Powierzchnia pola magnetycznego w przypadku, gdy 2
1

2

I

I
. 

Na zakończenie chcę zaznaczyć, że nie postuluje całkowitego usunięcia wektorów 
osiowych z fizyki. Mają one wszak swoje zalety rachunkowe czy graficzne (trudniej 
jest narysować powierzchnie niż linie). Uważam tylko, że w procesie nauczania 
powinno się znaleźć miejsce na wskazanie dwuwektorowej natury pewnych 
wielkości fizycznych. Potem można stwierdzić, że istnieje równoważny opis 
matematyczny pozwalający zastąpić je przez wektory osiowe, co czasem upraszcza 
pewne obliczenia czy przedstawienie graficzne. 
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Sumowanie szeregów za pomocą MuPADa 

Jerzy Kołodziejczyk 

 jkolodz@wmf.univ.szczecin.pl 

Streszczenie 

Celem referatu jest prezentacja wybranych elementów teorii szeregów przez 
pryzmat możliwości obliczeniowych promgramu MuPAD.   

Wstęp  

W kursie analizy matematycznej znajduje się m. innymi teoria szeregów. W ramach 
tych zajęć kształcona jest umiejętność badania zbieżności szeregów, obliczania (choć 
znacznie rzadziej) sum szeregów zbieżnych. Programy komputerowe typu CAS 
(Computer Algebra System), a w szczególności MuPAD, dają dobrą okazję na 
„eksperymentowania” z szeregami. Dzięki takim rozważaniom możemy 
doprowadzić do lepszego rozumienia pojęcia szeregu, badanie tempa zbieżności, itp. 
Dodatkową korzyścią z takiego eksperymentowania jest kształcenie umiejętności 
interpretowania wyników otrzymywanych za pomocą programu komputerowego, 
poddawania ich weryfikacji, doskonalenia procedur obliczeniowych. Ponadto 
zyskujemy okazję do kształcenia umiejętności uogólniania pojęć.  

Przed podjęciem próby uogólnienia danego pojęcia, należy się zastanowić nad 
ogólnymi warunkami, które podczas uogólniania powinny być zachowane. 
W przypadku uogólniania pojęcia sumy szeregu na klasę niektórych szeregów 
rozbieżnych, będziemy oczekiwali, że: 

1) suma szeregu zbieżnego w zwykłym sensie będzie równa sumie uogólnionej, 

2) operacja uogólnionego sumowania szeregu (tj. obliczania sumy uogólnionej) 

jest liniowa, czyli jeśli szeregi oraz  a bn n  mają sumy uogólnione A i B, to 

szereg ( )ka lbn n  ma sumę kA lB .  

Wszystkie omawiane niżej metody posiadają własności 1) oraz 2), ale odpowiednie 
dowody pominiemy.  

Szeregi zbieżne  

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych wiadomości o szeregach. Dla danego 

szeregu  
1

a
i

i
  rozpatrzmy ciąg ( )A

n
 jego  sum częściowych ...

1 2
A a a a
n n

. Jeżeli 

istnieje granica limA A
n

n
, to szereg an  nazywamy zbieżnym do sumy A. 

W przeciwnym wypadku szereg nazywa się rozbieżnym. Istnieje wiele kryteriów 
pozwalających sprawdzić, czy szereg jest zbieżny czy nie. Zwykle znacznie łatwiej 
zbadać zbieżność szeregu niż wyznaczyć jego sumę. Program MuPAD dostarcza 
nam procedur ułatwiających obliczanie skończonych sum, sprawdzenie zbieżności 
i obliczenie sum wielu szeregów zbieżnych.  
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Prezentację sposobów obliczania sum szeregów zbieżnych rozpoczniemy od 

obliczenia sumy szeregu 
1

21
i

i
. W tym celu definiujemy ciąg (funkcję) 1

2
an n

 oraz 

ciąg jego sum częściowych An  wpisując polecenia: 

a:=n->1/2^n; A:=n->(sum(a(i), i = 1..n)) 

Otrzymamy potwierdzenie ich przyjęcia przez program komputerowy w postaci 
funkcyjnej 

1
,

2

( ).
1

n
n

n
n a i

i  

Teraz możemy obliczyć granicę ciągu an  oraz granicę ciągu sum częściowych 

(sumę danego szeregu). 

limit(a(n), n = infinity); limit(A(n), n = infinity) 

0 
1 

Zwróćmy uwagę, że polecenie hold pozwoli na zachowanie znaku sumy:  

hold(sum(1/2^i, i = 1..n)); sum(1/2^i, i = 1..n) 

1

21

1
1

2

n

i
i

n

 

Podobnie zbadamy zbieżność i obliczymy sumę jeszcze kilku szeregów.  

delete a: a:=n->(-1)^(n+1)/n; limit(A(n), n = infinity) 

1( 1)

ln(2)

n

n
n

 
delete a: a:=n->1/n^2: limit(A(n), n = infinity) 

1

2

2

6

n
n

 
delete a: a:=n->1/n^3; limit(A(n), n = infinity), float(%) 

1

3

(3)

1.202056903

n
n

 

Szereg harmoniczny 
1

ni n
 jest rozbieżny do nieskończoności: 

delete a: a:=n->1/n: limit(A(n), n = infinity) 

 

a szereg naprzemienny 1( 1)

1

n

n
 -  rozbieżny  
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delete a: a:=n->(-1)^(n+1): limit(A(n), n = infinity) 

undefined 

Rozpatrzmy jeszcze jeden zbieżny szereg 
!

1

n

nnn
. Bezpośrednie powtórzenie procedur 

opisanych wyżej, tym razem nie pozwoli rozstrzygnąć o zbieżności tego szeregu. 
Mamy, bowiem  

delete a: a:=n->n!/n^n;limit(A(n), n = infinity)  

!

1

n

nnn .  

Sytuacji nie poprawi nawet dodatkowe określenie typu zmiennej n. 

limit(A(n), n = infinity) assuming(n, Type::Integer) 

!

1

n

nnn  

Mimo tych trudności możemy dowieść zbieżności danego szeregu za pomocą 
granicznego kryterium D’Alemberta oraz programu MuPAD. W tym celu wystarczy 
wykonać następujące polecenia:  

d:=n->a(n+1)/a(n): limit(d(n), n = infinity) 

1e  

Sumowalność szeregów w sensie Cesaro 

Tw. Cesaro: Jeżeli ciąg ( )a
n

jest zbieżny do a, to ciąg jego sum częściowych ( )A
n

jest 

również zbieżny do a. Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe. Dla przykładu ciąg 

naprzemienny ( 1)na
n

 ma ciąg średnich sum częściowych 
( 1)

1

n
i

i

n
 zbieżny do zera, 

choć sam nie jest zbieżny.  

Powyższe twierdzenie wykorzystano do wprowadzenia pojęcia sumowalności 
szeregu i uogólnionej sumy szeregu.  

Szereg 
1

ai
i

nazywamy sumowalnym w sensie Cesaro (lub krócej C-sumowalnym), jeśli 

szereg 
1

Ai

ni
 jego średnich arytmetycznych sum częściowych 1 2A a a an n  jest 

zbieżny. Sumę szeregu średnich arytmetycznych sum częściowych nazywamy 

uogólnioną (w sensie Cesaro) sumą szeregu 
1

ai
i

.   

Można wykazać, że dowolny szereg zbieżny jest również C-sumowalny, a suma 
i suma uogólniona tego szeregu są równe.  

Zobaczmy kilka przykładów szeregów C-sumowalnych. 

Istnieją szeregi rozbieżne, które są sumowalne w sensie Cesaro. Na przykład, szereg 
1( 1)

1

i

i

 nie jest zbieżny. Ten sam fakt MuPAD wyjaśni swoimi obliczeniami: 

limit((-1)^(n+1), n = infinity) 

1lim ( 1)n

n  
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Sytuacje nie zmieni się nawet wtedy, gdy sprecyzujemy zakres zmiennej n: 

limit((-1)^(n+1), n = infinity) assuming(n, Type::Integer)  

1lim ( 1)n

n  

Rozpatrywany szereg jest jednak sumowalny w sensie Cesaro, a uogólnioną jego 

sumą jest 1

2
. 

delete a: a:=n->(-1)^(n+1): A:=n->sum(a(i), i = 1..n): 

AA:=n->sum(A(i), i = 1..n)/n 

1

n
Ai

in
n  

i dalej 

limit(AA(n), n = infinity) 

1

2  

Szereg harmoniczny 
1

1 ii
 nie jest sumowalny w sensie Cesaro.  

delete a: a:=n->1/n; A:=n->sum(a(i), i = 1..n): 

AA:=n->sum(A(i), i = 1..n)/n; 

limit(AA(n), n = infinity)assuming(n, Type::Integer) 

EULER ( 1)

1lim

n
n psi i

i

nn



 

gdzie psi(i) oznacza wartość logarytmicznej pochodnej 
' ( )

( )

i

i
. 

Sumowalność w sensie Höldera  

Jeśli kilkukrotne iteracyjne zastosowanie metody Cesaro do danego szeregu 
1

an
n

, 

utworzy nowy szereg zbieżny do A, to mówimy, że szereg 
1

an
n

 jest sumowalny 

w sensie Höldera (lub też H-sumowalny), a liczbę A nazywamy sumą uogólnioną w sensie 

Höldera. Szeregiem sumowalnym w sensie Höldera jest np. 1( 1)

1

n n

n
. Dwukrotne 

zastosowanie metody Cesaro daje  

delete a: a:= n->(-1)^(n+1)*n:  
A:=n->sum(a(i), i = 1..n): 

AA:=n->sum(A(i), i = 1..n)/n  

1

n
Ai

in
n  

skąd  

limit(AA(n), n = infinity) assuming(n, Type::Integer) 

1

4  
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Dwukrotne zastosowanie metody Cesaro pozwala zsumować szereg 1 3( 1)
1

n n
n

. 

delete a: a:=n->(-1)^(n+1)*n^3:  
A:=n->sum(a(i), i = 1..n): 

AA:=n->sum(A(i), i = 1..n)/n: 

limit(AA(n), n = infinity) assuming(n, Type::Integer) 

1

8  

Sumowalność w sensie Poissona 

Dla danego szeregu 
1

an
n

 tworzymy szereg potęgowy  
1

na xn
n

. Jeżeli szereg 

potęgowy jest zbieżny dla 0 1x , a jego suma ( )f x  ma granicę lim ( )
1

f x A
x

, to 

szereg 
1

an
n

 nazywamy sumowalnym w sensie Poissona (P-sumowalnym), a liczbę A – 

jego sumą uogólnioną w sensie Poissona.  

Szereg 1( 1)
1

n

n
 jest  P-sumowalny, gdyż szereg potęgowy 1( 1)

1

n nx
n

jest zbieżny 

dla 0 1x  do sumy 
1

2
. 

delete a: a:=n->(-1)^(n+1):  
f:=x->sum(a(n)*x^n, n = 1..infinity): 

limit(f(x), x = 1, Left) 

1

2  

Szereg 1( 1) 2

1

n n

n
 jest sumowalny w sensie Poissona, a jego uogólnioną sumą jest 

2

3
. 

delete a:  

assume(x,Type::Interval(0,1)): 

a:=n->(-1)^(n+1)*2^n; 

f:=x->sum(a(i)*x^i, i = 1..infinity); 

limit(f(x), x=1, Left); 

1
( 1) 2

( )

1

2

3

n n
n

ix a i x

i

 

Szereg 1( 1) 2

1

n n

n
  (różniący się od poprzedniego zakresem indeksów) jest również 

P-sumowalny, ale w tym przypadku uogólniona suma jest równa  
1

-
3

. 

delete a:  

assume(x,Type::Interval(0,1)): 

a:=n->(-1)^(n+1)*2^n; 

f:=x->sum(a(i)*x^i, i = 0..infinity); 
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limit(f(x), x=1, Left); 

1
( 1) 2

( )

0

1

3

n n
n

ix a i x

i

 

Podobnie naprzemienny szereg kwadratów kolejnych liczb naturalnych, tj. 

1 2( 1)
1

n n
n

jest sumowalny w sensie Poissona, a jego uogólnioną sumą jest 0. 

delete a: assume(x,Type::Interval(0,1)): 

a:=n->(-1)^(n+1)*n^2; 

f:=x->sum(a(i)*x^i, i = 1..infinity); 

limit(f(x), x=1, Left); 

1 2
( 1)

2( )

0

0

n
n n

x a i x

i

 

Czytelnik zechce sprawdzić, że tę samą uogólnioną sumę Poissona ma szereg 

o innym zakresie indeksów:  1 2( 1)
0

n n
n

 

Proszę sprawdzić, czy naprzemienny szereg czwartych potę kolejnych liczb 
naturalnych jest sumowalny w sensie Poissona. Jeśli tak, to jaka jest jego uogólniona 
suma?   

Uwaga. Istnieje związek między sumowalnością w sensie Cesaro i sumowalnością 
w sensie Poissona: Każdy szereg C-sumowalny jest również P-sumowalny, a obie 
uogólnione sumy są równe. Fakt ten oznacza, że sumowalność w sensie Poissona jest 
pojęciem ogólniejszym niż sumowalność w sensie Cesaro. 

Sumowalność w sensie Borela 

Dla danego szeregu 
1

an
n

 o sumach częściowych An  tworzymy funkcję 

( )
!1

nxx
f x e An

nn
. Jeżeli szereg 

!1

nx
An

nn
 jest zbieżny dla dużych x , a jego sumy dążą 

do A gdy x  dąży do nieskończoności, to szereg 
1

an
n

nazywamy sumowalnym 

w sensie Borela (krótko B-sumowalnym), zaś liczbę A – sumą uogólnioną w sensie 
Borela tego szeregu.  

Przykładem szeregu B-sumowalnego jest szereg naprzemienny ( 1)
1

n

n
, a jego 

uogólnioną w sensie Borela sumą jest 
1

2
. 

delete a: 

a:=n->(-1)^(n+1): 

A:=n->sum(a(i), i = 1..n): 

f:=x->(sum(A(n)*x^n/n!)/E^(-x), n = 1..infinity) 
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( )
0 !

nA n x
n n

xE
x

 

i dalej  

limit(f(x), x = infinity) 

1

2  

Literatura 
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Kryptarytmy z MuPADem 

Zygmunt Krawczyk 

zkraw@poczta.onet.pl 

Streszczenie 

Kryptarytm (ang. cryptarithm) to bardzo ciekawa i popularna łamigłówka 
matematyczna. W niniejszej pracy przedstawiam krótką historię kryptarytmów oraz 
sposoby ich rozwiązywania za pomocą MuPADa. Pojawią się także zadania podobne 
do kryptarytmów.  

Krótka historia kryptarytmów. 

Kryptarytm powstaje z zastąpienia większości lub wszystkich cyfr wyrażenia 
arytmetycznego (np. sumy, iloczynu) przez litery lub inne symbole. Oczywiście 
takim samym literom (symbolom) muszą odpowiadać identyczne cyfry, a różnym 
literom (symbolom) różne cyfry. Ponadto żadna liczba nie może zaczynać się zerem. 
Klasyczny kryptarytm ma dokładnie jedno rozwiązanie i zawiera co najmniej raz 
każdą z 10 cyfr. Na przykład z równości 1047 + 5283 = 6336 możemy otrzymać 
następujący kryptarytm:  

   a b c d  

+ e f  g h 

    i j  j  i.  

Rozwiązanie kryptarytmu polega na znalezieniu cyfr ukrytych pod literami 
(symbolami). Powyższy kryptarytm ma 336 rozwiązań i zupełnie nie nadaje się na 
zadanie logiczne. 

Zadania tego typu są dosyć stare i trudno wskazać ich pierwszego autora. Pierwszy 
kryptarytm opublikowany został w USA w czasopiśmie „American Agriculturist” 
w 1864 roku. Znanym twórcą kryptarytmów był amerykański autor łamigłówek Sam 
Loyd. Najbardziej znany jest kryptarytm:  

     S E N D  

+  M O R E 

M O N E Y,  

którego autorem jest mistrz łamigłówek Henry Dudeney. Po raz pierwszy 
opublikowany był w dziale łamigłówkowym brytyjskiego miesięcznika „Strand 
Magazine” w 1924 roku pod nazwą „słowna arytmetyka” („verbal arithmetic”). 
Następnie w roku 1931 M. Vatriquant (ps. Minos) w belgijskim czasopiśmie „Sphinks” 
wprowadził nazwę „crypt-arithmetic”. Później słowo to zostało skrócone do słowa 
„cryptarythm”. W roku 1945 Alan Wayne opublikował po raz pierwszy 
w czasopiśmie „American Mathematical Monthly” interesujący „podwójnie 
prawdziwy” kryptarytm postaci:  
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 F O R T Y  

        T E N  

   +   T E N  

 S  I  X T Y.  

Tutaj oprócz sumy liczb zapisanych cyframi prawdziwa jest również suma liczb 
zapisanych słownie. J. A. H. Hunter w roku 1955 zastosował słowo „alfametyk” 
(„alphametic”) do oznaczenia kryptarytmu, w którym litery tworzą słowa lub 
zwroty.  

Na świecie kryptarytmy stały się modne w latach 60 ubiegłego wieku. W Polsce 
zadebiutowały na łamach „Życia Warszawy” w rubryce „Rozkosze łamania głowy” 
redagowanej przez Lecha Pijanowskiego. Najprawdopodobniej pierwszy polski 
kryptarytm miał postać:  

   C H M U R A  

+ C H M U R A  

   D E  S  Z C  Z.  

Oczywiście jest to kryptarytm klasyczny.  

W ostatnich latach kryptarytmy znowu stały się popularne. Pojawiają się 
w podręcznikach do matematyki, czasopismach szaradziarskich i matematycznych, 
różnorodnych konkursach i mistrzostwach o tematyce matematyczno-logicznej. Oto 
krótki przegląd kryptarytmów: 

– finał I Pucharu Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek (2004 r.): 

   UCHO 

+ UCHO 

 SŁUCH 

– finał II Pucharu Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek (2005 r.): 

       LEW 

    x LEW 

     ?FKS 

SF?F 

SFINKS 

– finał III Pucharu Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek (2006 r.): 

3 x SZARIK = 4 * RIKSZA 

– finał XI Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek (2007 r.): 

WYRAZ + WYRAZ + WYRAZ = ZDANIE 

– finał XII Mistrzostw Polski w Łamaniu Głowy (2008 r.): 

GONG+GONG+GONG+GONG+GONG+GONG+GONG = DZWON 

– finał IV Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych 

 (2006 r.): 
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         ABC 

     x  ABC 

      * * * * 

  * * A 

* * * B 

* * * * * * 

– finał V Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych (2007 r.): 

    a b 

  x   c 

    d e 

    f g 

    h i 

– Magazyn Miłośników Matematyki (4/2007) 

     W I L K 

         N I E 

             J E 

  L U D Z I 

Rozwiązujemy kryptarytmy z MuPADem.  

Kryptarytmy możemy rozwiązywać stosując różne algorytmy, w zależności od 
rodzaju kryptarytmu i własnych upodobań. Na początku rozwiążmy następujący 
prosty kryptarytm: 

TAK 

TKA 

KAT 

Ponieważ mamy tutaj tylko trzy różne litery, więc wystarczy zastosować pętlę for do. 

// TAK + TKA = KAT 

for i from 102 to 987 do //i=TAK 
k:=i mod 10; a:=(i div 10) mod 10; t:=i div 100; 

  if k<>a and k<>t and a<>t and k<>0 then 

    j:=100*t+10*k+a; s:=100*k+10*a+t; //j=TKA, s=KAT 

    if i+j=s then print(i,j,s) end_if 

  end_if 

end_for: 

Kryptarytm ten ma jedno rozwiązanie: 459 + 495 = 954. 

Przejdziemy teraz do kryptarytmu z finału V Mistrzostw Polski w Grach 
Matematycznych i Logicznych (2007 r.). Zastosuję tutaj pętlę for in, dzięki której 
można łatwo wybierać różne cyfry. 

// ab ∙ c = de + fg = hi 
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A:={1,2,3,4,5,6,7,8,9}: 

for a in A do 

  for b in A minus {a} do 

    for c in A minus {a,b} do 

      for d in A minus {a,b,c} do 

        for e in A minus {a,b,c,d} do 

          for f in A minus {a,b,c,d,e} do 

            for g in A minus {a,b,c,d,e,f} do 

              for h in A minus {a,b,c,d,e,f,g} do 

                for i in A minus {a,b,c,d,e,f,g,h} do 

                  x:=10*a+b; y:=10*d+e; //x=AB, y=DE 

                  z:=10*f+g; t:=10*h+i; //z=FG, t=HI 

                  if x*c=y and y+z=t then 

                    print(x,c,y,z,t) 

                  end_if 

                end_for 

              end_for 

            end_for 

          end_for 

        end_for 

      end_for 

    end_for 

  end_for 

end_for 

Kryptarytm ten ma również jedno rozwiązanie: 17 ∙ 4 = 68, 68 + 25 = 93. 

Gdyby w rozwiązaniu mogła występować cyfra zero, to kryptarytm ten miałby trzy 
dodatkowe rozwiązania: 

17 ∙ 2 = 34, 34 + 56 = 90;  

18 ∙ 2 = 36, 36 + 54 = 90 

38 ∙ 2 = 76, 76 + 14 = 90. 

Rozwiążmy teraz nieco inny kryptarytm: eeddifeudalizm . 

Do sprawdzenia, czy cyfry w słowie feudalizm są różne wykorzystam dwie 
struktury MuPADa, listę i zbiór. Jak wiadomo, elementy w liście mogą się powtarzać, 
a w zbiorze nie. 

// eeddi2 = feudalizm 

for e from 1 to 3 do 

  for d from 0 to 9 do 

    for i from 0 to 9 do 

    if e<>d and e<>i and d<>i then 

      n:=(11000*e+110*d+i)^2; // n=eeddi 

      A:=numlib::g_adic(n,10); a:=nops(A); 

      B:=A[j] $ j=1..a; b:=nops({B}); 

      if a=b then 

        print(n,sqrt(n)) 

      end_if 

    end_if 

    end_for 

  end_for 

end_for: 

Otrzymaliśmy jedno rozwiązanie: 22887523814769 .  
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Sprawdźmy, czy można utworzyć podobny kryptarytm zawierający pod 
pierwiastkiem liczbę dziesięciocyfrową o różnych cyfrach. W tym celu wystarczy 
w powyższym programie zwiększyć zakres zmiennej e do 9.  

Otrzymamy znów jedno rozwiązanie: 554463074258916 . Wystarczy teraz 

znaleźć wyraz dziesięciocyfrowy o różnych literach i mamy nowy kryptarytm, np.:

aattmneutralizm .  

Zadania podobne do kryptarytmów. 

Istnieje wiele zadań logicznych podobnych do kryptarytmów. Poniższe pochodzi 
z finału paryskiego XXII Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych 
i Logicznych: 

   p n p 

  x  n p 

   p n p 

n p n 

n n p p 

Tutaj p oznacza cyfrę parzystą a n cyfrę nieparzystą. 

Oto program rozwiązujący to zadanie. 

// pnn x np = nnpp 

pp:={2,4,6,8}: pp0:=pp union {0}: nn:={1,3,5,7,9}: 

for i0 in pp do 

  for i1 in nn do 

    for i2 in nn do 

      for i3 in nn do 

        for i4 in pp do 

          x:=100*i0+10*i1+i2; 

          y:=10*i3+i4; 

          a:=x*i4; b:=x*i3; z:=x*y; 

          if a<1000 and b<1000 and z<10000 then 

            A:=numlib::g_adic(a,10); 

            B:=numlib::g_adic(b,10);  

            Z:=numlib::g_adic(z,10); 

            P1:={A[1],A[3],B[2],Z[1],Z[2]}; 

            N1:={A[2],B[1],B[3],Z[3],Z[4]}; 

            if P1 intersect nn={} and  

            N1 intersect pp0={}then 

              print (x,y,a,b,z) 

            end_if 

          end_if 

        end_for 

      end_for 

    end_for 

  end_for 

end_for: 

Otrzymujemy jedno rozwiązanie: 235 ∙ 32 = 7520. 

Rozwiążmy teraz podobne zadanie z finału VI Mistrzostw Polski w Grach 
Matematycznych i Logicznych: 
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      p p p 

    x   p p 

   p p p p 

p p p p 

p p p p p . 

Tym razem p oznacza cyfrę będącą liczbą pierwszą. 

// ppp x pp = ppppp 

P:={2,3,5,7}: 

for i1 in P do 

  for i2 in P do 

    for i3 in P do 

      for i4 in P do 

        for i5 in P do 

          x:=100*i1+10*i2+i3; 

          y:=10*i4+i5; 

          a:=x*i5; b:=x*i4; z:=x*y; 

          if a>1000 and b>1000 and z>10000 then 

            A:=numlib::g_adic(a,10); 

            A1:=A[i] $ i=1..nops(A); 

            B:=numlib::g_adic(b,10); 

            B1:=B[i] $ i=1..nops(B);  

            Z:=numlib::g_adic(z,10); 

            Z1:=Z[i] $ i=1..nops(Z); 

            X:=_union({A1},{B1},{Z1}); 

            if X subset P then 

              print (x,y,a,b,z) 

            end_if 

          end_if 

        end_for 

      end_for 

    end_for 

  end_for 

end_for: 

Rozwiązanie zadania jest następujące: 775 ∙ 33 = 25575. 

Postaramy się teraz odtworzyć dzielenie, znane pod nazwą „problemu czterech 
czwórek”: 

         * 4 * * 

* * * * * * 4 : * * * 

   * * * 

   * * 4 * 

   * * * * 

      * * * * 

         * 4 * 

         * * * * 

         * * * * 

Poniższy program rozwiązuje ten problem. 
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// problem czterech czwórek 

for i from 100 to 999 do 

  for i1 from 1 to 9 do 

    for i2 from 1 to 9 do 

      for i3 from 1 to 9 do 

        x:=1000*i1+400+10*i2+i3; z:=i*x; 

        a:=i1*i; b:=4*i; c:=i2*i; d:=i3*i; 

        a1:=(z div 1000)-a;  

        b1:=10*a1+((z div 100) mod 10)-b; 

        c1:=10*b1+((z div 10) mod 10)-c;  

        if a<1000 and b>999 and c<1000  

        and d>999 and z>999999 then 

          if a1<1000 and a1>100 and b1<1000  

          and b1>100 and c1<1000 and c1>100 then 

            if z mod 10=4 and a1 mod 10=4  

            and (c div 10) mod 10=4 then 

              print(x,i,z) 

            end_if 

          end_if 

        end_if 

      end_for 

    end_for 

  end_for 

end_for: 

Tym razem zadanie ma cztery rozwiązania: 

1200474 : 846 = 1419; 1202464 : 848 = 1418; 1337174 : 943 = 1418; 1343784 : 949 = 1416. 

Podsumowanie 

Powyższe rozważania pokazują, że MuPAD doskonale nadaje się do rozwiązywania 
kryptarytmów i innych zadań logicznych. Struktury MuPADa pozwalają na 
zastosowanie różnorodnych algorytmów. Wydaje się, że opinia mówiąca o zgubnym 
wpływie programów komputerowych na kryptarytmy jest nieuzasadniona. Na 
wspomnianych konkursach nie ma możliwości rozwiązywania za pomocą 
komputerów. Natomiast programy komputerowe mogą służyć np. do układania 
kryptarytmów i sprawdzania ilości ich rozwiązań.  

Na zakończenie proponuję rozwiązać nietypowy kryptarytm: 

CHŁOP potęgą jest i BASTA. 

Literatura 
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Jak unowocześnić lekcje matematyki przy pomocy 
MuPADA? 

Jerzy Kubis 

jerzy.kubis@marynka.edu.pl 

Streszczenie 

Nauczanie matematyki w liceum przy pomocy tradycyjnych metod (kreda i tablica) 
w wielu przypadkach tylko częściowo umożliwia rozwiązanie jakiegoś problemu lub 
zadania. Dużo czasu na lekcjach poświęca się na przekształcanie wyrażeń, obliczenia 
rachunkowe. a nie skupia się na istocie problemu. Mając do dyspozycji na lekcji  
matematyki komputer z odpowiednim oprogramowaniem takim jak MuPAD 
możemy znacznie rozszerzyć rozwiązanie naszych zadań. Część żmudnych i nic nie 
wnoszących, a znanych już dobrze uczniom,  przekształceń możemy zlecić 
MuPADowi  Jest to szczególnie ważne gdy pracujemy z młodzieżą zdolną w klasach 
z rozszerzoną matematyką.   

Celem mojego artykułu jest pokazanie na kilku przykładach wykorzystania  
MuPADa  na lekcjach matematyki.  

Wstęp 

Uważam, że nauczanie matematyki przy pomocy odpowiednich programów 
komputerowych, a w szczególności MuPADa, znacznie ułatwia prowadzenie zajęć. 
W czasie takiej lekcji można zapoznać uczniów z większą partią materiału, rozwiązać 
zadania o wyższym poziomie trudności oraz na każdym etapie rozwiązywanego 
zadania dokonywać jego wizualizacji. Taki sposób prowadzenie zajęć przyczynia się  
w znacznym stopniu do lepszego zrozumienia przez uczniów danej partii materiału 
lub samego zadania. Stosując komputer na lekcji  zauważam większe 
zainteresowanie matematyką przez uczniów 

To unowocześnienie lekcji matematyki, w moim pojęciu,  polega głównie na tym, że 
cały czas pracuję z MuPadem pokazując, o ile to możliwe,  poszczególne etapy 
rozwiązywanego zadania.. 

„Konstrukcja liczby ” 3 n  

Pierwszym zadaniem, które chciałbym zaprezentować jest pokazanie na osi 

liczbowej  3 n , gdzie n ε N  

W klasie pierwszej w trakcie omawiania liczb rzeczywistych pokazujemy położenie 

na osi liczbowej liczby 2  lub innej zawierającej pierwiastek stopnia drugiego. Przy 

tej okazji wyjaśniamy uczniom, że liczby 3 2  nie można skonstruować przy pomocy 
cyrkla i liniału, tak jak to uczyniliśmy z liczbą  

2 . Jak wiadomo konstrukcja tej liczby znana jest w matematyce jako problemem 
delijski (podwojenie sześcianu). Rozwiązanie tego problemu można otrzymać 

mailto:jerzy.kubis@marynka.edu.pl
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metodami analitycznymi. Liczbę tę można między innymi otrzymać jako 
rozwiązanie układu równań:   y = x2 i y2 = 2x  

co graficznie można pokazać uczniom na wykresie. W wyniku przecięcia się tych 

krzywych na osi odciętych otrzymujemy wartość 3 2 , a na osi rzędnych 3 4 . 

Zadanie to można uogólnić i znaleźć graficznie liczbę   3 n  i  
2

3 n . Zapisując 

odpowiednie instrukcje w MuPADzie otrzymujemy rodzinę funkcji y = nx  

i parabolę  y=x2 

f:=x->x^2:  

g:=x->sqrt(n*x): 

plotfunc2d(f(x), g(x) $ n=2..8 ,x=0..3,YRange=-1..6,Scaling=Constrained 

,LegendVisible=FALSE) 

 

Posługując się powyższym układem równań można rozwiązanie problemu 
delijskiego sprowadzić do przecięcia się paraboli z rodziną okręgów: 

y = x2  

(x - 
2

n
)2  + (y - 

2

1
)2 = 

4

12n
 

Graficzne rozwiązanie tego układu przedstawiono poniżej. 
O2:=plot::Implicit2d((x-3/2)^2+(y-1/2)^2=5/2 ,x=-1..1,y=-
2..10,Scaling=Constrained): 

O3:=plot::Implicit2d((x-2)^2+(y-1/2)^2=17/4 ,x=-1..10,y=-
2..10,Scaling=Constrained): 

O4:=plot::Implicit2d((x-5/2)^2+(y-1/2)^2=13/2 ,x=-1..10,y=-
3..10,Scaling=Constrained): 

O5:=plot::Implicit2d((x-3)^2+(y-1/2)^2=37/4 ,x=-1..10,y=-
3..10,Scaling=Constrained): 

O6:=plot::Implicit2d((x-7/2)^2+(y-1/2)^2=25/2 ,x=-1..10,y=-
4..10,Scaling=Constrained): 
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O7:=plot::Implicit2d((x-4)^2+(y-1/2)^2=65/4 ,x=-1..10,y=-
4..10,Scaling=Constrained): 

plot(O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,P) 

 

Funkcje z parametrem 

Innym zagadnieniem, do którego MuPad nadaje się doskonale są funkcje i równania 
z parametrem. Sformułujmy następujące zadanie. Dana jest funkcja kwadratowa 
o równaniu f(x)= x2 +2(m+1)x – m+4 z parametrem m ε R. Wyznaczy równanie 
krzywej, na  której znajdują się wierzchołki wszystkich parabol tej rodziny. 

Wykorzystując MuPada możemy sporządzić wykres rodziny tej funkcji, który wraz 
z odpowiednimi instrukcjami przedstawiono poniżej łącznie z rozwiązaniem y = -x2 
+ x +5. Na lekcji pokazuję dwa oddzielne rysunki. Najpierw uczniowie zapoznają się 
z wykresem parabol, dzięki MuPadowi mają możliwość zobaczyć rodzinę krzywych, 
następnie rozwiązują zadane, które nanosimy do programu i sprawdzamy czy 
dobrze obliczyliśmy. 

f:=:x->x^2+2*(m+1)*x-m+4: 

plotfunc2d(f(x) $ m=-6..6,-x^2+x+5, x=-6..8,YRange=- 
0..20,LegendVisible=FALSE) 
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Interpretacja geometryczna ilorazu różnicowego 

Przy pomocy MuPada możemy pokazać kolejne etapy znajdowania ilorazu 
różnicowego. Jako przykład  nich nam posłuży funkcja y = x2  dla x0 = 2 przy 
zmieniającej się wartości xn = 4, 3, 2.5, 2.1. Poniżej przedstawiłem wykres funkcji 
wraz z kolejnymi prostymi będącymi kolejnymi równaniami ilorazu różnicowego. 
Chcąc uzyskać wykresy ilorazu dla innej funkcji wystarczy zmienić nazwę funkcji 
punkt x0 oraz przyrosty zmiennej x. Na powyższym rysunku zamieściłem kilka 
ilorazów różnicowych funkcji y = x2 . Na lekcji pokazuję je oddzielnie w ten sposób 
uczniowie widzą jak zmienia się wykres gdy xn dąży do x0. Poniżej przedstawiam 
instrukcje w MuPADzie. W każdej chwili można zmienić funkcję oraz wartości x0 i xn 
i naszkicować wykres innej funkcji. 

f:=x->x^2: 

x0:=2: 

x1:=4: 

x2:=3: 

x3:=2.5: 

x4:=2.1: 

G:=plot::Function2d(f(x),x=-1..4.5,LineColor=RGB::Blue): 

G1:=plot::Function2d(f(x0)+(x-x0)*(f(x1)-f(x0))/(x1-x0),x=-1..4.5, 

LineColor=RGB::Red): 

G3:=plot::Function2d(f(x0)+(x-x0)*(f(x3)-f(x0))/(x3-x0),x=-1..4.5, 

LineColor=RGB::Blue): 

G2:=plot::Function2d(f(x0)+(x-x0)*(f(x2)-f(x0))/(x2-x0),x=-1..4.5, 

LineColor=RGB::Green): 

G4:=plot::Function2d(f(x0)+(x-x0)*(f(x4)-f(x0))/(x4-x0),x=-1..4.5, 

LineColor=RGB::Black): 

plot(G,G1,G2,G3,G4) 

 

Zadania optymalizacyjne 

Do tego typu zadań MuPad jest bardzo pomocny, gdyż umożliwia nam wykreślenie 
funkcji będącej przedmiotem naszego zadania. Funkcje, które są rozwiązaniem 
zadania optymalizacyjnego są przeważnie bardzo złożone i sporządzenie wykres bez 
pomocy w tym przypadku MuPada byłoby praktycznie niemożliwe. W tym 
przypadku wybrałem dwa zadania. 
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Na okręgu o promieniu długości r opisano trójkąt równoramienny. Wyznacz 
ekstremum i przedziały monotoniczności funkcji R = f(x), gdzie z jest miarą kąta 
przy podstawie trójkąta, a R długością promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. 
Rozwiązaniem tego zadania dla r=1 jest funkcja przedstawiona poniżej: 

cot
2

sin(2 )

x

x
x

 

Narysowanie wykresu tej funkcji bez pomocy odpowiedniego oprogramowania 
byłoby wręcz niemożliwe. Na lekcjach odbywających sie bez pomocy komputera 
oblicza się pochodną funkcji, szuka ekstremum i sprawdza się czy jest to minimum 
funkcji. Wykres ten wnosi dodatkowe elementy do rozwiązania tego zadania. 
Uczniowie widzą, jak zmienia się stosunek R/r w całej dziedzinie tego zadania. 
Mogą zaobserwować, że w przedziale (0.5 ,1.4) stosunek ten nie wiele się zmienia.   

r:=x->cot(x/2)/sin(2*x) 

plotfunc2d(r(x),x=0..PI/2,YRange=0..12) 

 

Zakończenie 

W niniejszej pracy przytoczono tylko niewielkie fragmenty zastosowania MuPADa 
na lekcji matematyki. Najczęściej wykorzystywanymi procedurami, jak można było 
zauważyć, są procedury graficzne, procedura solve, obliczanie granic i pochodnej 
funkcji oraz pelni rolę bardzo rozbudowanego kalkulatora. MuPADa stosuję do 
wszystkich działów matematyki w liceum. Uważam, że program ten jest 
doskonałym narzędziem dydaktycznym i prowadzi do lepszego zrozumienia 
matematyki przez uczniów.  
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Przykłady rozwiązywania zadań z użyciem MuPADa  

Krzysztof Leśniak 

Krzysztof.Lesniak@mat.umk.pl 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie w jaki sposób można wykorzystać 
system algebry komputerowej (tutaj: MuPAD) do rozwiązywania zadań. Dla 
ilustracji możliwej metodologii postępowania wybrano kilka przykładów 
charakterystycznych dla nauki w szkole średniej. Starano się przy tym (nie zawsze 
wystarczająco skutecznie) unikać trywialnego podejścia polegającego na 
automatyzacji rachunków i rysunków. Dlatego też zadania typu ,,rozwiąż równanie”, 
rozwiązywane natychmiast przez komputer za sprawą pojedynczej komendy, nie 
stanowią tu głównego celu, a służą jedynie jako narzędzie rozwiązywania bardziej 
rozbudowanych zagadnień.   

Jedno z ważniejszych obecnie stawianych pytań w dziedzinie użytkowania 
komputerów brzmi: jak wiarygodnie prowadzić obliczenia? Model obliczeń 
numerycznych nie zawsze wystarcza, szczególnie w matematyce, gdzie wykonuje się 
obliczenia w sposób symboliczny, a komputerów używa nie tylko do stawiania 
hipotez, ale coraz częściej również do przeprowadzania dowodów. Do jakiego 
stopnia symboliczny model obliczeń oferowany przez  systemy algebry 
komputerowej można wykorzystywać w matematyce szkolnej wspierając ucznia 
w jego poszukiwaniach? Tego nie sposób szybko i jednoznacznie ocenić, ale warto 
próbować. Ktoś kiedyś powiedział: ,,w matematyce nie ma specjalnej drogi dla 
królów”. Można by jednak dodać: ,,ale nic nie przeszkadza temu, abyśmy zaczęli 
budować autostradę dla wszystkich”. 

Komendy MuPAD-a eksponowane są zawsze w oddzielnym wierszu; w tekście 
poprzedzone są pionową kreską, podczas gdy w działającym na komputerze 
programie — nawiasem kwadratowym ,,[”. Opis wykorzystywanych komend 
znajduje się w systemie pomocy programu. Zakłada się u czytelnika znajomość 
elementów programowania w środowisku MuPAD w zakresie np. [2]. Jak zwykle, 
można również uruchomić program, wprowadzić podane niżej rozwiązania 
i ,,pobawić się” modyfikując kod. W trakcie dłuższej sesji dobrze jest pamiętać 
o zwalnianiu zawartosci już niepotrzebnych zmiennych komendą delete . 

Zadanie 1 
Znaleźć współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji wybuchu nitrogliceryny 

x C3H5N3O9 → y CO2 + z H2O + t N2 + u O2 . ( [4]).  

Nadmiar zmiennych i rozwiązań 

Wypisujemy zależności 

uklad := {3*x=y, 5*x=2*z, 3*x=2*t, 9*x=2*u} 

Rozwiązujemy układ równań liniowych 

solve(uklad, {x,y,z,t,u}) 
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3 1 9 1 2 1 6 1

, , , , 1
5 5 5 5

z z z z
t u x y z z  

Dorzucamy wartość zmiennej z  funkcjonującej jako parametr  (na podstawie 
wartości mianownika) 

uklad2 := uklad union {z=5} 

Rozw := solve(uklad2, {x,y,z,t,u}) 

 {[ 3, 9, 2, 6, 5]}t u x y z  

Chcemy się jeszcze dostać do wartości zmiennych 

Rozw[1] 

 [ 3, 9, 2, 6, 5]t u x y z  

Rozw[1][4] 

 6y  

rhs(Rozw[1][4]) 

 6  

Największy wspólny dzielnik? 

gcd( rhs(Rozw[1][1]), rhs(Rozw[1][2]), rhs(Rozw[1][3]), rhs(Rozw[1][4]), 
rhs(Rozw[1][5]) ) 

 1 

Dodatnie? 

for i from 1 to 5 do is( rhs( Rozw[1][i] )>0 ) end_for 

 TRUE  

Zatem znaleźliśmy minimalny układ dodatnich współczynników całkowitych. 

Samodzielnie obieramy zmienną na parametr 

Zmienna x  jako parametr wolny  

solve( uklad,{y,z,t,u} ) 

 
3 9 5

, , 3 ,
2 2 2

x x x
t u y x z  

Widać, że 2x skutkuje.  

Zmienna y jako parametr wolny 

Rozw := solve( uklad,{x,z,t,u} ): Rozw; 

Obieramy za y  najmniejszy wspólny mianownik (NWW mianowników) 

y := lcm(2,2,3,6) 

 6  

for i from 1 to 4 do print( Rozw[1][i] ) end_for;  
print( text2expr("y")=y ) 

 

3

9

2

5

6

t

u

x

z

y
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Podobne zadania 

Znaleźć współczynniki w równaniu reakcji: 

1) hydrolizy węgliku glinu (przy produkcji metanu dla celów laboratoryjnych) 

x Al4C3 + y H2O → z CH4 + t Al(OH)3 

2) wyżerania przez metanol powierzchni antyoksydacyjnej na aluminium 

x CH3OH + y Al2O3 → z Al(OCH3)3 + t H2O 

3) utleniania alkoholu w organizmie (reakcja w uproszczeniu) 

x C2H5OH + y O → z CH3COOH + t H2O 

4) utleniania naftaliny 

x C10H8 + y O2 => z CO2 + t H2O 

Zadanie 2 
Stolarz produkuje 2 rodzaje stolików: szachowy i nocny. Stolik szachowy kosztuje 440 zł, ale wymaga 
zużycia materiałów za 200 zł i wykonywany jest przez 6 godzin, podczas gdy stolik nocny kosztuje 260 
zł, pochłania materiały o wartości 100 zł, a jego wykonanie zabiera 5 godzin pracy. Stolarz pracuje 
tygodniowo przez 5 dni po 8 godzin każdego dnia i nie może wydać na materiały więcej niz 1000 zł na 
tydzień. Wyznaczyć optymalny (najbardziej zyskowny) plan produkcji. 

 
koszt 

materiałów 
czas 

wykonania 
cena 

produktu 

Stolik 
szachowy 

200 zł 6 h 440 zł 

Stolik 
nocny 

100 zł 5 h 260 zł 

max. 1000 zł 40 h ? 

(Źródło: [5]). 

Przygotowania 

Wypisujemy zależności dla zmiennych decyzyjnych:  

x  - liczba stolików szachowych, y  - liczba stolików nocnych 

koszt := 200*x + 100*y 

czas := 6*x + 5*y 

ograniczenia jawnie podane w zadaniu: 

ograniczenia := [koszt <= 1000, czas <= 40] 

dołączamy warunki nieujemności (ograniczenia naturalne) 

ograniczenia := append( ograniczenia, x>=0, y>=0 ) 

i określamy funkcję celu 

cena := 440*x + 260*y 

zysk := cena - koszt 

Niekonieczna acz użyteczna ilustracja graficzna 

Szkicujemy obszar decyzyjny z użyciem gotowej komendy 

ObszarD := linopt::plot_data([ograniczenia,zysk], [x, y]): 

plot(ObszarD); 
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Następnie szkicujemy wykres funkcji celu (zysku) przy uwzględnieniu ograniczeń (na 

potrzeby wizualizacji poza obszarem decyzyjnym zerujemy funkcję celu): 

zysk_ogr :=  

proc(x,y)  

local zogr;  

begin  

 if (x>=0) and (y>=0) and (200*x+100*y<=1000) and (6*x+5*y<=40)  

 then  

 zogr:=240*x+160*y:  

 else  

 zogr:=0:  

 end_if:  

return(zogr);  

end_proc: 

plotfunc3d(zysk_ogr, x=0..7, y=0..10, Mesh=[200,200]) 

 

Rachunki poświadczające obserwacje geometryczne 

Znajdujemy wierzchołki obszaru decyzyjnego (wielokąta): 

W := linopt::corners([ograniczenia,zysk],[x,y]): 

Wierzcholki := W[1]; 

 
5

[0,0],[0,8], ,5 ,[5,0]
2

 

Niejako przy okazji wyszukiwania wierzchołków  system zbadał  gdzie realizuje się 
maksimum 

W;  
print(Unquoted, "Punkt realizacji maksimum (x,y)= ".W[3]); 
print(Unquoted, "Wartość maksymalna = ".W[2]); 

 
5 5

[0,0],[0,8], ,5 ,[5,0] ,1400, ,5
2 2

 

Punkt realizacji maksimum 
5

( , ) ,5
2

x y  

Wartość maksymalna = 1400 
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Suche rozwiązanie 

Nie stosując żadnych wizualizacji bezpośrednio rozwiązujemy zagadnienie PL (tj. 
programowania liniowego) polegające na maksymalizacji zysku (wyrażonego funkcją 
celu) przy zadanych ograniczeniach:  

linopt::maximize([ograniczenia, zysk]) 

 
5

, 5, ,1400
2

OPTIMAL y x  

Interpretacja wyniku: w przeciągu tygodnia należy produkować 5 stolików nocnych 
i 2 stoliki szachowe oraz dodatkowy stolik szachowy raz na 2 tygodnie. 

Zadanie 3 
Bank proponuje następujący plan oszczędzania: 

- w 1 miesiącu oprocentowanie 5,1%,  

- w 2 miesiącu oprocentowanie 5,2%  

i  

- w każdym następnym miesiącu oprocentowanie o 0,1% wyższe aż do 8 miesiąca,  

natomiast  

- w 9 miesiącu oprocentowanie 10% (oprocentowania w skali rocznej).  

Wyznaczyć wartość odsetek przy lokacie 10000 zł. (Źródło: [6] oferta banku BPH w 2008 r). 

Przygotowania 

Tworzymy funkcje naliczające odsetki i wartość lokaty po miesiącu przy zadanym 

oprocentowaniu rocznym %p . 

odsetki := (x,p) -> (p/100 * x) / 12 

lokata := (x,p) -> x + odsetki(x,p) 

lokata(10000,5); float(%) 

 

30125

3

10041.66667

 

Bezpośrednia iteracja 

Zobaczmy jak narasta lokata 10000 zł w przeciągu 8 miesięcy przy stałym 
oprocentowaniu 5,45%. 

w:= 10000: 
p:= 5+45/100: 
for i from 1 to 8 do  
 w := lokata(w,p): 

print(i,float(w)); 
end_for: 
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1,  10045.41667

2,  10091.0396

3,  10136.86974

4,  10182.90802

5,  10229.1554

6,  10275.61281

7,  10322.28122

8,  10369.16158

 

A teraz przy oprocentowaniu rosnącym co miesiąc o 0,1% począwszy od 5,1% 

w:= 10000:  
p:= 5.1:  

for i from 1 to 8 do  

w := lokata(w,p):  

p:=p+1/10:  

print(i,float(w));  

end_for: 

 

1,  10042.5

2,  10086.0175

3,  10130.56408

4,  10176.15162

5,  10222.79231

6,  10270.49867

7,  10319.28354

8,  10369.16008

 

Zwróćmy uwagę na to, że symulowane wcześniej stałe oprocentowanie 5.45% 
stanowi średnią oprocentowań w systemie narastającego oprocentowania. 

_plus(5+k/10 $ k=1..8)/8: float(%) 

 5,45 

Jak widać oba systemy (oprocentowanie narastające i ze średnią oprocentowań) 
praktycznie się nie różnią. Uwzględnijmy jeszcze 9 miesiąc, jak w treści zadania: 

w:=10000: 
p:=5+1/10:  
for i from 1 to 8 do  

w := lokata(w,p): 

p:=p+1/10: 

print(i, float(w)); 

end_for: 
i:=9: 
p:=10: 

w:=lokata(w,p): 

print(i,float(w)); 
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1,  10042.5

2,  10086.0175

3,  10130.56408

4,  10176.15162

5,  10222.79231

6,  10270.49867

7,  10319.28354

8,  10369.16008

9,  10455.56975

 

Dla porównania system ze średnią oprocentowań daje 

p:= ( _plus(5+k/10 $ k=1..8) +10 )/9: float(%) 

 5.955555556 

w:= 10000: 
for i from 1 to 9 do 

w:= lokata(w,p): print(i,float(w)); 
end_for: 

 

1,  10049.62963

2,  10099.50557

3,  10149.62904

4,  10200.00127

5,  10250.6235

6,  10301.49697

7,  10352.62292

8,  10404.0026

9,  10455.63728

 

Policzmy jeszcze średnie oprocentowanie za okres 9 miesięcy (średnie 
oprocentowanie to nie to samo co średnia oprocentowań!). Względny przyrost 
odsetek w stosunku do wartości wkładu początkowego: 

dw:= (w-10000)/10000: float(%) 

 0.04556372793 

Procentowy przyrost odsetek w stosunku do wkładu początkowego: 

pdw := dw*100: float(%) 

 4.556372793 

Procentowy przyrost odsetek w stosunku rocznym (9:12) - tzw. średnie oprocentowanie: 

ypdw:= solve( pdw=(9/12)*y, y ); float(ypdw[1]) 

 6.075163724  

Ogólny model ze zmiennym oprocentowaniem 

Zacznijmy od procentu składanego (ze stałym oprocentowaniem rocznym). Chcemy 
znaleźć odsetki od wkładu złożonego na lokacie dającej procent od sta w stosunku 
rocznym za okres czasu liczony w miesiącach przy kapitalizacji comiesięcznej 
(z dołu). 
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NaliczOdsetki :=  

proc(wklad,procent,czas)  

local odsetki, lokata; 
begin 

lokata:=wklad;  

for i from 1 to czas do 

// odsetki przy jednorazowej kapitalizacji 

odsetki := lokata * (procent/100) /12:  

lokata := lokata + odsetki: 

end_for; 

// suma odsetek za caly czas 

odsetki := lokata - wklad;  

return(odsetki); 
end_proc 

NaliczOdsetki(100,5,12): float(%) 

 5.116189788 

NaliczOdsetki(10000, 6.075, 9): float(%) 

 464.961225  

Jak widać w systemie z narastającym oprocentowaniem dostajemy wyraźnie mniej 
niż sugeruje średnie oprocentowanie, gdyby je przyjąć jako stałe oprocentowanie 
w stosunku rocznym. Teraz chcemy naliczać odsetki wg planu z narastającym 
oprocentowaniem. 

NaliczOdsetkiWgPlanu :=  

proc(wklad,planOproc)  

local odsetki, lokata; 

begin 

lokata:=wklad; 

 for p in planOproc do 

 // odsetki przy jednorazowej kapitalizacji 

  odsetki := lokata * (p/100) /12:  

  lokata := lokata + odsetki: 

 end_for; 

 // suma odsetek za caly czas 

 odsetki := lokata - wklad;     
    return(odsetki); 

    end_proc 

Plan := [5+1/10,5+2/10,5+3/10,5+4/10]: float(%) 

 [5.1,5.2,5.3,5.4] 

NaliczOdsetkiWgPlanu(10000,Plan): float(%) 

 176.1516156  

PlanBPH := [5+k/10 $ k=1..8, 10]: float(%) 

 [5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,10.0] 

NaliczOdsetkiWgPlanu(10000,PlanBPH): float(%) 

 455.5697478  

Zadanie 4 
Znaleźć z dokładnością do 1 miejsca po przecinku rozwiązanie układu równań liniowych 

 
9,03 9,04 8

1,05 1,03 1

x y

x y
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Rozwiązanie bezpośrednie 

Podajemy układ równań  

uklad := [9.03*x + 9.04*y = 8, 1.05*x + 1.03*y = 1] 

i go rozwiązujemy 

Rozw := solve(uklad,[x,y]); 

 [ 4.186289901, 3.296703297]x y  

Pomocniczo definiujemy funkcję obcinania liczby do 1 miejsca po przecinku 

obetnij := wartosc –> float(trunc(10*wartosc)/10) 

aby podać rozwiązanie zadania 

x := rhs(Rozw[1][1]):  
x := obetnij(x):  
print(Unquoted, "x = ".x); 
y := rhs(Rozw[1][2]):  

y := obetnij(y):  

print(Unquoted, "y = ".y); 

 
4.1

3.2

x

y
 

Upraszczamy współczynniki układu 

Skoro chcemy rozwiązać układ z dokładnością do 1 miejsca po przecinku 
zaokrąglmy jego współczynniki 

ukladUprosz := [9*x + 9*y = 8, 1*x + 1*y = 1] 

Rozw := solve( ukladUprosz, [x,y] ); 

  

Hmm... rozwiązanie zniknęło. Rozwiążmy nasz uproszczony układ graficznie. 

zakrx := 3..5: zakry := -4..-2: 
Prosta[1] := plot::Implicit2d(ukladUprosz[1], x=zakrx, y=zakry):  
Prosta[2] := plot::Implicit2d(ukladUprosz[2], x=zakrx, y=zakry): 
plot(Prosta[1],Prosta[2]); 

 

Wygląda na to, że po uproszczeniu układ jest sprzeczny (proste są równoległe). 
Łatwo to widać odejmując stronami równania 

ukladUprosz[1];  
ukladUprosz[2], 9*ukladUprosz[2]; 
ukladUprosz[1] - 9*ukladUprosz[2]; 

 

9 9 8

1,9 9 9

0 1

x y

x y x y  

Przyjrzyjmy się bliżej zanikaniu rozwiązań przy zaokrąglaniu współczynników 
w równaniach. Wykorzystamy do tego zmiany parametru d  odzwierciedlającego 
stopień zaokrąglenia współczynnika rzeczywistego do wartości całkowitej ( 10d  
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- sztucznie powiększony współczynnik na 1 miejscu po przecinku, 1d  - pełna 
zgodność z wyjściowym współczynnikiem, 0d  - zaokrąglenie współczynnika do 
liczby całkowitej). Rozwiązania algebraiczne w zależności od parametr d

uzyskujemy następująco: 

ukladParam :=  

[(9+(-d)*0.03)*x + (9+(-d)*0.04)*y = 8,  

(1+(-d)*0.05)*x + (1+(-d)*0.03)*y = 1] 

Otrzymany wynik ma nieco skomplikowaną postać (którą tu pomijamy). Animacja 
rozwiązania graficznego w zależności od parametru d  (obrano przebieg d od -10 do 
0 zamiast od -1 do 0 żeby uwypuklić obserwatorowi zachodzące zmiany) lepiej 
ilustruje omawianą sytuację niż formalny wynik ilościowy. 

zakrx := -10..10: zakry := -10..10: zakrd := -10..0: 

Prosta[1] := plot::Implicit2d(ukladParam[1], x=zakrx, y=zakry, d=zakrd): 

Prosta[2] := plot::Implicit2d(ukladParam[2], x=zakrx, y=zakry, d=zakrd): 

plot(Prosta[1],Prosta[2]); 

  

Jak widać (na odpowiednio powiększonej animacji) rozwiązanie ,,ucieka w prawy 
dolny róg" w miarę zaburzania dokładnych współczynników aż do ,,zniknięcia 
w nieskończoności", gdy współczynniki zaokrąglą się do całkowitych. (Powyżej 
ujęcia animowanego wykresu dla trzech wartości d ). 

Rozwiążmy to jeszcze raz 

Baczniej przyjrzawszy się rozwiązaniom widzimy, że od samego początku miały one 
charakter numeryczny. Pouczeni ,,fenomenem znikających rozwiązań" 
rozwiązujemy nasz układ jeszcze raz, tym razem symbolicznie, a zaokrągleń 
dokonujemy dopiero na dokładnych wartościach otrzymanego rozwiązania. 

uklad := [(9+3/100)*x + (9+4/100)*y = 8, (1+5/100)*x + (1+3/100)*y = 1]; 
Rozw := solve(uklad, [x,y]); 
print(Unquoted, "Z dokładnością do 1 miejsca po przecinku ".  

"x = ".float( obetnij(rhs( Rozw[1][1] )) ).", ".  

"y = ".float( obetnij(rhs( Rozw[1][2] )) )); 

 

903 226 21 103
8, 1

100 25 20 100

8000 300
,

1911 91

x y x y

x y
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Z dokładnością do 1 miejsca po przecinku 4.1, 3.2x y  

Otrzymany bezpośrednio na początku wynik został potwierdzony w sposób 
wiarygodny. 
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Elementy kinematyki z programem MuPAD 

Leon Magiera 

leon.magiera@pwr.wroc.pl  

Wprowadzenie 

Kinematyka zajmuje się geometrycznym opisem ruchu (przemieszczaniem się ciał 
względem siebie) i jest właściwie działem matematyki. Jeśli rozmiary poruszającego 
się ciała są małe w porównaniu z długością drogi jaką pokonuje to ciało, wówczas 
poruszające się ciało nazywamy punktem materialnym. Poruszający się punkt 
materialny zakreśla linię (tor ruchu). Tor opisujemy zależnością wektora położenia 
(wektora wodzącego)  od czasu ( )r r t

 
. Wektory prędkości i przyspieszenia są 

pochodnymi wektora położenia względem czasu [1] 

2

2
,     

dr dv d r
v a

dt dt dt

  
 

. 

We współrzędnych kartezjańskich  wektor położenia zapisujemy tak  

( , , ).r r x y z
 

 

Stąd składowe kartezjańskie prędkości  

,   ,   .x x x

dx dx dx
v v v

dt dt dt
 

Podobnie wyrażają się składowe kartezjańskie wektora przyspieszenia (pochodne po 
czasie składowych wektora prędkości)  

x ,   ,   .
yx z

y z

dvdv dv
a a a

dt dt dt
 

Wartości wektorów, czyli ich długości,  obliczamy korzystając z twierdzenia 
Pitagorasa.  

2 2 2

x y zv v v v ,  2 2 2 .x y za a a a  

Zatem dla zadanej zależności wektora położenia od czasu wiemy już, w jaki sposób 
obliczyć składowe kartezjańskie wektorów prędkości i przyspieszenia oraz długości 
tych wektorów. 

Wektor położenia punktu materialnego może być zadany w innych układach 
współrzędnych. Najpopularniejszymi są układy: kulisty, biegunowy i cylindryczny. 
Wtedy po przejściu do współrzędnych  kartezjańskich można skorzystać z podanych 
zależności i obliczyć np. wartości prędkości czy przyspieszenia. 

1. Składowe prędkości i przyspieszenia  

W niektórych problemach kinematyki interesować nas będą  składowe styczna 
i normalna przyspieszenia oraz składowe radialna i poprzeczna wektorów prędkości 
i przyspieszenia.  
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Składowa styczna wektora przyspieszenia to rzut tego wektora na kierunek wektora 
prędkości,  a składowa poprzeczna wektora przyspieszenia to rzut tego wektora na 
kierunek prostopadły do wektora prędkości.  

Składowa radialna wektora to rzut tego wektora na kierunek wektora położenia, 
a składowa poprzeczna wektora to rzut tego wektora na kierunek prostopadły do 
wektora położenia.  

Przyjmijmy, że wektor położenia jest zadany we współrzędnych biegunowych ,  r . 

Wzory opisujące składowe radialne i transwersalne są dla wielu studentów trudne 
do zapamiętania. Oto one:  

2,    v ,    ,   2 .r rv r r a r r a r r       

gdzie symbol kropki nad literą oznacza różniczkowanie po czasie.  

Pokażemy w jaki sposób - korzystając z MuPADa [2] - można otrzymać powyższe 
wzory. Podstawowe czynności prowadzące do ich wyznaczenia obejmują 
zdefiniowanie wektorów jednostkowych  i obliczenie odpowiednich iloczynów 
skalarnych. 

W obliczeniach korzystać  będziemy z biblioteki algebry liniowej linalg 

export(linalg): 

Wprowadzamy: 

a) wektor położenia  

x(t):=r(t)*cos(`&phiv;`(t)): 

y(t):=r(t)*sin(`&phiv;`(t)): 

r_:=matrix([x(t),y(t)]): 

Funkcje ( ),  ( )r t t  są współrzędnymi biegunowymi wektora położenia.  

b) definicje prędkości i przyspieszenia 

v_:=diff(r_,t): 

a_:=diff(v_,t): 

Chcemy otrzymać składowe radialne prędkości i przyspieszenia, więc potrzebny 
nam będzie wektor jednostkowy równoległy do wektora położenia  

.r

r
e

r




 

Dla MuPADa zapiszemy to tak  

er_:=r_/dlugoscr_:  // wektor jednostkowy 

dlugoscr_:=Simplify((transpose(r_)*r_)^(1/2)): // długość wektora 
położenia 

Teraz możemy już obliczyć składową radialną prędkości  (jako iloczyn skalarny)   

vr:=Simplify(transpose(v_)*er_) 

 

2)(

)()(

tr

tr
t

tr
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Współrzędna  radialna wektora położenia jest dodatnia (r(t) >0), dlatego powyższy 

wynik można uprościć do postaci rv r . 

W analogiczny sposób obliczamy składową radialną przyspieszenia 

ar:=Simplify(transpose(a_)*er_) 

2 2
2

2

2

( ) ( ) ( ) ( )

( )

r t t r t r t
t t

r t
 

Pamiętamy, że  r(t)>0, dlatego  powyższy wynik można zapisać w prostszej postaci
2 rr  

Wyznaczymy teraz składowe transwersalne wektora prędkości i wektora 
przyspieszenia. W tym celu zbudujemy wektor jednostkowy w kierunku 
transwersalnym (prostopadłym do wektora położenia). Wychodzimy z iloczynu 

skalarnego wektorów jednostkowych.  

1.r re e


 

Po zróżniczkowaniu tego równania względem czasu otrzymujemy 

2 0.r r r
r r r

e e e
e e e

dt dt dt

 


 

Z ostatniej równości widać, że wektory  ,   r
r

e
e

dt


 są wzajemnie prostopadłe .  

Interesujący nas  wektor jednostkowy otrzymujemy jako wynik dzielenia wektora 
przez jego długość  

dt

ed

dt

ed

e 





 

W postaci zrozumiałej dla MuPADa  zapisujemy powyższą zależność tak 

ephi_:=Simplify(diff(er_,t)/(transpose(diff(er_,t))*diff(er_,t))^(1/2)): 

Kolejne kroki obliczeniowe obejmują: 

a)  obliczenie składowej transwersalnej prędkości  .v v e


 

vphi:=Simplify(transpose(v_)*ephi_) 

2

2( ) ( )t r t
t

. 

Powyższy wynik można zapisać jako  

.v r   

b)  obliczenie składowej transwersalnej przyspieszenia  .a a e
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aphi:=Simplify(transpose(a_)*ephi_) 

2 2
2

2
( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

t r t t r t t r t
t t t t

r t t
t

 

Powyższy  wynik można zapisać  w zwartej postaci  

2 .a r r   

Otrzymamy teraz zależności opisujące składowe styczną i normalną przyspieszenia. 

W tym celu wykonujemy proste przekształcenia 

,

.

v

v v
v

v v e

dv v e dedv dv
a e v

dt dt dt dt

 

 
   

Pierwszy składnik powyższej sumy jest wektorem przyspieszenia stycznego. Czyli 
składową styczną przyspieszenia można obliczyć jako pochodną wartości prędkości 
względem czasu 

.t

dv
a

dt
 

Drugi składnik  sumy opisuje przyspieszenie normalne ponieważ wektory  

ve


oraz ve
  są wzajemnie prostopadłe (ich iloczyn skalarny znika). Widać to w po 

wykonaniu prostych przekształceń 

1

2 0.

v v

v v v v v

e e

e e e e e e

 

       
 

Oczywiście składową styczną przyspieszenia można również obliczyć jako rzut 
wektora przyspieszenia na kierunek wektora prędkości 

.t v

v
a a ae

v


 

  

Składową normalną przyspieszenia obliczamy korzystając z tw. Pitagorasa  

2 .n ta aa a


 

Zapiszemy zależności prowadzące do wyznaczenia składowych stycznej i normalnej 
przyspieszenia w postaci zrozumiałej dla muPADa: 

v:=(transpose(v_)*v_)^(1/2): 
at:=diff(v,t): 

lub jako rzut wektora przyspieszenia na kierunek prędkości 

ev_:=v_/v: //wektor jednostkowy równoległy do wektora prędkości 

at:=transpose(a_)*ev_: //składowa styczna przyspieszenia 

oraz   

an:=(transpose(a_)*a_-at^2)^(1/2): 
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lub inaczej (jako rzut wektora  na kierunek normalny do wektora prędkości) 

en_:=diff(ev_,t)/(transpose(diff(ev_,t))*diff(ev_,t))^(1/2): 

an:=transpose(a_)*en_: 

Uwaga 

Do obliczania iloczynów skalarnych można także korzystać z funkcji scalarProduct 

2. Przykłady  

Po tym krótkim wprowadzeniu rozwiążemy dwa zadania przykładowe. 

Przykład 1 

Ruch jest opisany parametrycznymi równaniami toru 

2

cos( ) ,     sin( ) .
2

gt
x Vo t y Vo t  

Wyznaczyć składowe styczną i normalną przyspieszenia oraz promień krzywizny 
toru.  

Rozwiązanie: 

W zadaniach dotyczących ruchu niejednowymiarowego warto korzystać z zapisu 
wektorowego. Rozwiążemy więc nasze zadanie korzystając z rachunku 
wektorowego.  

Zapisujemy wektor położenia w postaci macierzy 

x:=v0*cos(`&alpha;`)*t: 

y:=v0*sin(`&alpha;`)*t-g*t^2/2: 

r_:=matrix([x,y]): 

Teraz zapisujemy wektory prędkości i przyspieszenia 

v_:=diff(r_,t): 

a_:=diff(v_,t): 

Do obliczenia wartości prędkości i wartości przyspieszenia skorzystamy z biblioteki 
linalg, w której znajduje się procedura obliczania iloczynu skalarnego 

export(linal): 

assume([v0,`&alpha;`,g,t],Type::Real): 

v:=sqrt(scalarProduct(v_,v_)) 

2 2 2 2 2 20 sin( ) 2 0 cos( ) 0 sin( ) .g t g t v v v  

Prostszą postać wyniku otrzymamy wydając  polecenie Simplify 

Simplify(v) 

2 2 2sin( ) 0 2 0 .g t g t v v  

Uwaga  

Długość wektora można obliczyć bez korzystania z procedury scalarProduct. 
Przykładowo dla długości  wektora  prędkości można  zapisać również tak 

sqrt(transpose(v_). v_): 

Obliczamy wartość przyspieszenia 
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2g  

a:=sqrt(scalarProduct(a_,a_)) 

Widać tu potrzebę zadeklarowania dziedziny dla parametru g. 

Wprowadzamy dziedziny dla wszystkich parametrów występujących w zadaniu  

assume(v0>0): 

assume(g>0): 

assume(`&alpha;`,Type::Interval(0,PI/2)): 

i obliczamy interesujące nas składowe przyspieszenia  

at:=Simplify(diff(v,t)); 

2 2 2

0 sin( )

sin( ) 0 2 0

g g t v

g t g t v v
 

an:=Simplify(sqrt(a^2-at^2));  // z tw. Pitagorasa 

2 2 2

2 2 2

1
0 cos( )

sin( ) 0 2 0
g v

g t g t v v
 

Simplify(an); 

2 2 2

1
0 cos( ) .

sin( ) 0 2 0
g v

g t g t v v
 

Zauważmy, że procedura obliczenia pierwiastka nie została wykonana do końca. 

Dla promienia krzywizny mamy. 

R:=Simplify(v^2/an); 

3

2

2 2 2

1

1
0 cos( )

sin( ) 0 2 0
g v

g t g t v v

 

Otrzymany  wynik (ułamek) można jeszcze uprościć  

Pozostał jeszcze do obliczenia promień krzywizny toru.  Obliczenie  wykonamy 
poprzez wyznaczenie składowych przyspieszenia 

at:=diff(v,t): 

an:=sqrt(Simplify(a^2-at^2)): 

`&rho;`:=v^2/an: 

Simplify(`&rho;`) 

2

4 cos
2

t
R  

Uwagi 

Promień krzywizny toru można również wyznaczyć  ze znanych  z matematyki   
zależności  

2 2 (3/2) 3( )x y v
R

xy xy v a

 
  

, 
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gdzie kropka nad symbolem funkcji oznacza różniczkowanie po parametrze. 
Zauważmy jeszcze, że ostatnią zależność można zapisać tak  

3

r
R

r r



  
. 

a dla MuPADa  tak 

v^3/sqrt(scalarProduct(crossProduct(v_,a_),crossProduct(v_,a_))): 

Wynik obliczeń jest bardzo rozbudowany, dlatego pomijamy  jego wyświetlenie. 
Radykalnie uproszczoną   postać wyniku otrzymujemy poprzez  zastosowanie 
polecenia Simplify  dla wyrażeń cząstkowych 

`&rho;`:=Simplify(v^3/ 

sqrt(Simplify(scalarProduct( 

Simplify(crossProduct(v_,a_)), 

Simplify(crossProduct(v_,a_)))))): 

Przykład 2 

Współrzędne biegunowe poruszającego się punktu  materialnego mają postać 

22

0 3
2

,      
1

btr t e
r b c t

t
, 

gdzie 0 ,  ,  r b c - stałe. 

a) Sporządzić wykres  trajektorii ruchu dla  przykładowych wartości parametrów:

0 1, 0.2, 2.1r b c   

b) Obliczyć składowe radialną i transwersalna prędkości oraz wartość prędkości. 

c) Wyznaczyć długość wektora przyspieszenia. 

d) Sporządzić wykresy zależności prędkości i przyspieszenia od czasu dla 
powyższych danych 

Rozwiązanie 

Wpisujemy współrzędne trajektorii 

r:=r0*t^2*E^(-b*t)/(1+t^2): 

`&phiv;`:=b+c*t^(2/3): 

a) Do wykreślenia trajektorii ruchu korzystamy z funkcji Polar 

plot(plot::Polar(subs([r,`&phiv;`],r0=1,b=0.2,c=2.1),t=0..6)) 
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b) Rozpoczynamy od obliczenia składowych prędkości 

vr:=Simplify(diff(r,t)) 

3

2
2

0 2

1

b tr t e b t b t

t
 

vphi:=r*diff(`&phiv;`,t) 

5

3

2

2 0

3 1

b tc r t e

t
 

Obliczenie wartości prędkości poprzedzimy zdefiniowaniem dziedzin dla 
parametrów  

assume(r0>0): 

assume(t>=0): 

v:=Simplify(sqrt(vr^2+vphi^2)) 

102
2 2 2 3 2 2 23

4 2
2 2

0 2 4 0

1 9 1

b t b tr t e b t b t c r t e

t t
 

Łatwo zauważyć, że powyższy wynik można zapisać w prostszej postaci (wyłączenie 

przed pierwiastek wyrażenia 
2

2 2 2

0 / 1btr e t  

c) Obliczamy długość wektora przyspieszenia (poprzez obliczenie jego składowych) 

ar:=Simplify(diff(r,t,t)-r*diff(`&phiv;`,t)^2): 

aphi:=Simplify(r*diff(`&phiv;`,t,t)+2*vr*diff(`&phiv;`,t)): 

a:=sqrt(Simplify(ar^2+aphi^2)): 

Wynik obliczeń jest tu bardzo rozbudowany, dlatego rezygnujemy z jego 
wyświetlenia. 

d) Sporządzamy wykresy wartości prędkości i przyspieszenia 

plotfunc2d(subs(v,r0=1,b=0.2,c=1.3),t=0..6,YAxisTitle="v") 
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plotfunc2d(subs(a,r0=1,b=0.2,c=1.3),t=0..6,YAxisTitle="a") 

 

Podsumowanie 

Do rozwiązywania zadań z kinematyki nie trzeba pamiętać wzorów, wystarczy 
znajomość definicji wielkości występujących w zadaniach oraz dostęp do programu 
algebry komputerowej np. MuPADa i umiejętność korzystania z jego możliwości. 

Literatura 

1. Lucjan Jacek, Krótki wykład z fizyki ogólnej, Oficyna Wydawnicza 
Polotechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, str. 7-14. 
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Trzy równoważne definicje okręgu – konstrukcje 
przy pomocy programu Geometry Expressions. 

Kamila  Majewska 

majewska.camila@gmail.com 

Streszczenie 

Wiele współczesnych definicji i twierdzeń matematycznych narodziło się już 
w starożytności. Niektóre z nich pomimo długiego upływu lat nadal są „żywe” 
i chętnie stosowane, inne nieco odeszły w zapomnienie. Sytuacja ta ma miejsce 
również w przypadku definicji okręgu przedstawianej uczniom już w szkole 
podstawowej. Artykuł ma na celu prezentację trzech różnych, aczkolwiek 
równoważnych sobie definicji okręgu. Praca jest także ukłonem w stronę 
współczesnych środków dydaktycznych - prezentuje możliwość wprowadzenia 
pewnych pojęć za pomocą programu Geometry Expressions. 

Wprowadzenie 

Grecja była jedną z pierwszych, a zarazem głównych kolebek rozwoju starożytnej 
cywilizacji. Już wówczas dbano o rozwój wszelkich aspektów życia - zarówno 
cielesnych, jak i umysłowych. Skutkiem takiej postawy był ciągły rozwój sztuki, 
kultury, a także nauki. To starożytność dała podwaliny wielu współczesnym 
dziedzinom nauki, także matematyce. W uczonych głowach postawały intuicje 
matematyczne, twierdzenia, a także definicje aktualne do dnia dzisiejszego . W tym 
czasie rozwinęły się również trzy różne, aczkolwiek równoważne definicje okręgów. 
Najstarsza z nich pochodzi z VI wieku p.n.e. jej sformułowanie przypisuje się 
Talesowi2. Druga definicja jest dziełem Euklidesa3( III wiek p.n.e.), zaś trzecia należy 
do Apoloniusza4 (II wiek p.n.e. ). Najczęściej używaną, a co za tym idzie najbardziej 
znaną definicją jest definicja Euklidesa, popularyzowana przez współczesne 
podręczniki szkolne. Oczywiście środki jakie w swojej pracy wykorzystywał 

                                                      

2 Tales z Miletu( ur. ok. 624 p.n.e., zm. ok. 545 p.n.e. ), starożytny grecki filozof, matematyk, 
astronom, inżynier, polityk, podróżnik i kupiec, zaliczany do siedmiu mędrców starożytnej 
Grecji, uznawany za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej. Tales prowadził badania 
nad udowodnieniem swoich twierdzeń oraz twierdzeń wcześniej postawionych przez 
matematyków egipskich, dając podstawy nauce przez zapoczątkowanie systematycznej 
rozbudowy pojęć i twierdzeń geometrycznych. Przypisuje się mu wiele twierdzeń z geometrii 
współczesnej. 

3  Autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki. Główne jego dzieło to Elementy 
( traktat arytmetyczny i geometryczny, obejmujący swym zakresem podstawowe zagadnienia 
obu tych nauk). Elementy są pierwszą próbą aksjomatycznego ujęcia geometrii i były 
podstawowym podręcznikiem geometrii do XIX wieku. 

4 Apoloniusz z Pergi , żył ok. 260 p.n.e. - ok. 190 p.n.e., matematyk i astronom grecki, 
interesował się głównie geometrią a zwłaszcza krzywymi stożkowymi. Napisał traktat 
Κωνικά (Konika - "Stożkowe"), w którym opisuje i nadaje nazwy takim krzywym jak elipsa, 
parabola i hiperbola, już w starożytności nazywano go "Wielkim Geometrą". 

mailto:majewska.camila@gmail.com
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Rys. 1 

 

Euklides znacznie odbiegają od tych używanych w dzisiejszej szkole. Współczesny 
nauczyciel ma szeroką gamę wyboru. Jedną z możliwości jest oczywiście komputer z 
odpowiednim oprogramowaniem. Koncepcja jaką prezentuję bazuje na programie 
Geometry Expressions umożliwiającym dynamiczną wizualizację rozważań 
geometrycznych. Program Geometry Expressions został opracowany przez grupę 
Saltire Software, umożliwia on pracę zarówno pod systemem Windows jak 
i w rodzinie systemów Linux. 

Trzy różne spojrzenia na definicję okręgu 

Z uwagi na przyzwyczajenia szkolne zrezygnujmy z chronologii historycznej 
i rozpocznijmy od definicji szkolnej. 

Definicja 1 (okrąg Euklidesa)  

Okręgiem o danym środku C i promieniu r 
nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny 
P, których odległość od środka C jest równa 
długości r danego odcinka.  

Program Geometry Expressions umożliwia  
prezentację tej definicji okręgu.  

1. Korzystając z opcji Elementy  zaznaczmy punkt 
C – środek przyszłego okręgu. 

2. Prowadzimy odcinek o początku w punkcie C, 
zaś końcowi odcinka przypisujemy punkt P. 

3. Zaznaczmy odcinek CP i korzystając z podmenu 
Deklaracje określamy długość odcinka równą r. 

Aby narysować dowolny punkt okręgu Euklidesa 
o środku C i promieniu r można postąpić 
następująco. 

4. Korzystając z podmenu Elementy zaznaczamy 
dowolny punkt Q na płaszczyźnie. 

5. Prowadzimy odcinek CQ o początku w punkcie 
C, zaś końcowi odcinka przypisujemy punkt Q . 

6. Zaznaczmy odcinek CQ i korzystając 
z podmenu Deklaracje określamy długość odcinka 
równą r, program samodzielnie dopasuje długość 
odcinka CQ. 

Aby narysować cały okrąg ( wszystkie punkty) 
można wykonać  następujące kroki. 

7. Mierzymy kąt pomiędzy odcinkiem CP i CQ, 
w tym celu korzystamy z podmenu Deklaracje. W 
wyniku tego działania program wprowadzi 
zmienną θ wyrażającą wielkość tego kąta. 

8. Dzięki opcji Miejsce geometryczne dostaniemy 
obraz drogi jaką przebędzie punkt Q w zależności 

 

 

 

Rys. 2 

 

Rys. 1 

 

Rys. 3 
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od kąta θ (Rys.2). W tym celu zaznaczamy punkt Q i definiujemy wartości, jakie θ 
może przyjmować (patrz Rys.3) 

Program umożliwia  także animację ruchu punktu Q (mamy komputerowy cyrkiel), 
co wśród uczniów budzi największe zainteresowanie. W tym celu należy w opcji 
Zmienne zaznaczyć zmienną Ѳ i za pomocą intuicyjnych strzałek uruchomić animację. 

Definicja 2 (okrąg Talesa)  

Okręgiem o średnicy AB nazywamy zbiór utworzony z punktów A i B oraz 
wszystkich punktów P płaszczyzny takich i tylko takich, dla których kąt APB jest 
kątem prostym.  

 

Na początek spróbujmy narysować pojedynczy 
punkt P okręgu Talesa o średnicy AB. 
W Geometry Expressions można zrobić to 
w następujący sposób.  

1. Odkładamy odcinek AB korzystając z  opcji 
Odcinek w podmenu Elementy. 

2. Z dowolnie wybranego punktu P prowadzimy 
odcinki PA i PB. 

3. Za pomocą menu Deklaracje ustalamy kąt 
pomiędzy tymi odcinkami jako kąt prosty. 
Program samodzielnie dostosuje długości 
odcinków PA oraz PB. 

4. Aby narysować cały okrąg jako miejsce 
geometryczne punktów wystarczy zmierzyć kąt 
pomiędzy odcinkami AB  i AP. 

5. Zaznaczamy punkt P i rysujemy jego miejsce 
geometryczne, w zależności od kąta θ podając 

zakres jego zmienności (wystarczy że θ zmienia się od 0 do 180°). 

Konstrukcję punktu P okręgu Talesa o średnicy AB można przeprowadzić nieco 
inaczej (podejście konstrukcyjne). 

1. Przez koniec A średnicy prowadzimy dowolną prostą. 

2. Obliczamy kąt pomiędzy średnicą AB i tą prostą. 

3. Konstruujemy prostopadłą przechodzącą przez drugi koniec B średnicy.   

4. Punkt przecięcia tych dwóch prostopadłych prostych jest szukanym punktem 
P okręgu Talesa. 

W tym przypadku okrąg Talesa jako miejsce geometryczne punktów P rysujemy jak 
poprzednio. w obu przypadkach można pokazać animację rysowania okręgu. 

Co ma wspólnego okrąg Talesa o średnicy AB z okręgiem Euklidesa? Oczywiście 
prawdziwe jest następujące twierdzenie. 

Okrąg Talesa o średnicy AB jest okręgiem Euklidesa, którego środkiem jest środek 

C odcinka AB, a promień r jest równy  .  

Rys. 3  Droga punktu 
P’  

 

 

 

 

 

Rys. 3 

Rys. 4 

Rys. 5 
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Fakt ten można wykazać metodami geometrii szkolnej. Istotnie, jeśli dowolny punkt 
P płaszczyzny (różny zarówno od A jak i od B)  jest odległy od C o r , to kąt PAC jest 
równy kątowi APC, zaś kąt CPB jest równy  kątowi CBP, bo kąty naprzeciw równych 
boków w trójkącie są sobie równe. Zatem kąt APB jest kątem prostym, gdyż suma 
kątów w trójkącie APB wynosi 180°, co dowodzi, że punkt P jest punktem okręgu 

Talesa o średnicy AB. 

Odwrotnie, załóżmy że punkt P 
płaszczyzny jest takim punktem, 
że kąt APB jest kątem prostym. 
Prowadząc przez punkty A i B 
proste równoległe odpowiednio 
do PB i PA otrzymamy czworokąt 
który jest prostokątem ( patrz 
Rys.6 ). A ponieważ przekątne 
prostokąta połowią się to punkt P 
jest punktem okręgu Euklidesa  
o środku w punkcie C i promieniu 

długości  r =   .  

 

Rys. 6 

Oczywiście przedstawione tu rozumowanie można zweryfikować eksperymentalnie 
w programie Geometry Expressions. 

Definicja 3 (okrąg Apoloniusza).  

Okręgiem wyznaczonym przez odcinek AB oraz punkt M nie leżący na jego 
symetralnej ( równoważnie dwa pomocnicze odcinki różnych długości a = |AM| 
oraz b = |BM| ) nazywamy zbiór wszystkich  punktów P płaszczyzny takich,  że 
stosunek ich odległości od końca A do odległości od końca B danego odcinka jest 

równy stosunkowi   (= ). 

Na początek spróbujmy narysować 
w Geometry Expressions 
pojedynczy punkt P okręgu 
Apoloniusza wyznaczonego przez 
odcinek AB i punkt M.  Można 
zrobić to następująco. 

1. Korzystając z menu Elementy 
odkładamy odcinek AB, rysujemy 
symetralną t tego odcinka 
i wybieramy punkt M nie należący 
do tej symetralnej. 

2. Mierzymy długości odcinków 
AM i BM, nadając im wartości 
odpowiednio a i b. 

Rys. 7 

 

 

 

t 
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3. Zaznaczamy dowolny punkt P, rysujemy odcinek AP i mierzymy jego długość x. 

4.  Rysujemy odcinek PB i nadajemy mu długość  y =    (wtedy oczywiście     =  

  ). Program automatycznie dopasuje położenie punktu P.  

Aby narysować cały okrąg Apoloniusza ( wszystkie punkty P ) wystarczy zmieniać 
wartości x długości odcinka AP ( patrz Rys. 8). Można także obserwować animację 
rysowania okręgu dobierając zakresy x. 

 

Rys. 8  

Co okrąg Apoloniusza ma wspólnego z poprzednimi okręgami ?  

Z eksperymentu widzimy, że okrąg Apoloniusza przecina prostą AB w dwóch 
punktach. Punkty te łatwo skonstruować. Niech K będzie punktem przecięcia 
dwusiecznej kąta wewnętrznego przy wierzchołku M trójkąta AMB z prostą AB, zaś 
L punktem przecięcia dwusiecznej kąta zewnętrznego tegoż trójkąta przy tym 
samym wierzchołku. Wtedy, odpowiednio z twierdzenia o dwusiecznej kąta 

wewnętrznego i zewnętrznego w trójkącie mamy  =  =   i  =  =  . 

Oznacza to, że punkty K i L są punktami okręgu Apoloniusza, leżącymi na prostej 
AB. Co więcej, dwusieczne te są do siebie prostopadłe, a zatem punkt M jest 
punktem okręgu Talesa o średnicy KL. Jeśli P jest dowolnym punktem naszego 
okręgu Apoloniusza, to możemy dla niego powtórzyć analogiczne rozumowanie jak 
dla punktu M. Odpowiednie dwusieczne przetną prostą AB w tych samych 
punktach K i L (wynika to z jednoznaczności podziału w danym stosunku). A zatem 
każdy punkt naszego okręgu Apoloniusza jest punktem okręgu Talesa o średnicy KL.  

Można udowodnić, że wynikanie odwrotne jest także prawdziwe, co z uwagi na 
konieczność prowadzenia dłuższych rozważań tu pominiemy. Ostatecznie mamy 
więc twierdzenie. 

Okrąg Apoloniusza wyznaczony przez odcinek AB i punkt M jest okręgiem Talesa 
o średnicy KL.  
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Twierdzenie to daje wiele technicznych możliwości rysowania okręgu Apoloniusza, 
wystarczy zastosować to co robiliśmy wcześniej. 

Zakończenie 

Na zakończenie warto także wspomnieć o podejściu analitycznym, które umożliwia 
program. Zilustrujemy to właśnie w najbardziej skomplikowanym przypadku 
okręgu Apoloniusza. 

1. Dzięki możliwości wykonywania rachunków symbolicznych w programie można 
szybko wyznaczyć wzór okręgu, a także jego środek i promień. W tym celu  
wprowadzamy współrzędne punktów A i B. Dla uproszczenia przyjmijmy, że 
współrzędne punktu A = (0,0) zaś B = (v,0). 

2. Zaznaczamy miejsce geometryczne wyznaczone przez punkt P, a następnie 
korzystamy z podmenu Wyliczenia. Przy pomocy opcji Równanie uwikłane 

wyznaczmy równanie okręgu (Rys.9). 

3. Korzystając z opcji Deklaracje 
rysujemy okrąg o równaniu 
wcześniej wyznaczonym (dla 
przejrzystości, aby rysunek był cały 
czas czytelny zostały ukryte pewne 
jego elementy ) ( Rys. 10)  

4. Program samodzielnie wyznaczy 
nam środek C okręgu. 

Zauważmy, że do wyznaczonego 
w ten sposób koła należy 
odpowiednio punkt A lub punkt B – 
zależy to od położenia punktu M 
(jeżeli punkt M znajduje się po lewej 
stronie prostej t – czyli długość 
odcinka |AM| < |BM| to do koła 
należy punkt A (rys. 10), jeśli 
natomiast |AM| > |BM| to koło zawiera 

punkt B). 
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O pożyczkach, długach i przewidywaniu przyszłości 
z Excelem w tle 

Mirosław Majewski 

majewski@mupad.com 

Wprowadzenie 

Niewiele mamy programów komputerowych tak bardzo użytecznych i tak mało 
docenianych przez nauczycieli matematyki jak Excel. Mamy go na każdym 
komputerze, jest więc zawsze dostępny do użycia, a stosujemy go niezmiernie 
rzadko lub wcale.  

Głównym celem tego krótkiego tekstu jest pokazanie jak Excel może być 
wykorzystany w nauczaniu matematyki w szkole średniej, również na uczelni 
wyższej, i do jakich problemów możemy go stosować. Tekst ten nie jest 
przewodnikiem po Excelu czy samouczkiem Excela. Nie pokazuję tu jak używać 
programu. Pokazuję natomiast jaką matematykę możemy w nim uprawiać i z jakim 
skutkiem.  

Drugim, niejako ubocznym celem tego tekstu jest pokazanie pewnych zagadnień 
matematyki stosowanej, które zyskują w zachodnich szkołach dużą popularność jako 
tzw. quantitative reasoning, czyli po polsku umiejętność wnioskowania ilościowego. 
W wielu szkołach na średnim poziomie, gdzie uczniowie są bardzo słabi lub ze 
względu na ich specjalność nie potrzebują tradycyjnej matematyki, wnioskowanie 
ilościowe uważa się za najbardziej niezbędny i bardzo praktyczny kawałek 
matematyki, którą uczeń powinien opanować.  

O istocie Excela 

Excel jest narzędziem o dość wyrafinowanej i zarazem przedziwnej koncepcji. Mamy 
tu kolumny i wiersze komórek, z których każda może służyć do przechowania liczb, 
wzorów lub po prostu tekstu. Jeśli komórka zawiera wzór, to to co widzimy na 
ekranie nie jest wzorem, ale wartością tego wzoru obliczoną dla aktualnych wartości 
jego składników. Tu warto zwrócić uwagę na to, że w Excelu mamy zawsze do 
czynienia z obliczeniami na liczbach i nigdy nie mamy do czynienia z operacjami 
symbolicznymi.  

Każda z komórek w Excelu ma swój adres, np. A7, B34, HH1245, co oznacza 

odpowiednio komórkę w kolumnie A i 7 wierszu, komórkę w kolumnie B i wierszu 

o numerze 34 oraz komórkę w kolumnie HH i wierszu 1245. Adresy komórek mogą 

być używane we wzorach, np. w komórce A1 możemy mieć wzór =(A2+B3)*D4, co 

oznacza dodaj zawartość komórek A2 i B3, a otrzymany wynik pomnóż przez to co 

jest w komórce D4. Wynik otrzymany z użyciem tego wzoru będzie pokazany 

w komórce A1, czyli tam gdzie jest nasz wzór. Jeśli takowy wynik nie istnieje, gdyż 
np. zawartość jednej z komórek jest tekstem, to pokazane zostanie wyrażenie  

#VALUE! sugerujące, że coś się nie dało policzyć. Domyślamy się już, że komórki do 
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których odnosi się nasz wzór w A1 mogą zawierać odniesienia5 do innych komórek, 
tamte do jeszcze dalszych, itd. W ten sposób mogą się tworzyć nawet bardzo długie 
łańcuchy odniesień. Istotne jest jednak to, że za każdym razem jak zmienimy wartość 
lub wzór w jednej z komórek takiego łańcucha, to Excel przelicza zawartość 
wszystkich komórek, aby uwzględnić poczynione zmiany. Ta bardzo interesująca 
własność pozwala na prowadzenie interaktywnych eksperymentów, co za chwilę 
zobaczymy w dalszych częściach tego artykułu.  

Drugą, niezwykle ważną cechą Excela jest to, w jaki sposób program wykonuje 
kopiowanie zawartości jednej komórki do innej. Jeśli kopiowana komórka zawiera 
odniesienia do innych komórek, to Excel nie zachowuje adresów tych komórek, 
a zamiast tego zachowuje kierunki i odległości. Przypuśćmy dla przykładu, że nasz 
wzór zawierał odniesienie do komórki znajdującej się o 2 rzędy powyżej i trzy 
kolumny w lewo. Po skopiowaniu takiego wzoru na inne miejsce, ten sam wzór 
w nowym miejscu będzie odwoływał się dalej do komórki znajdującej się o 2 rzedy 
powyżej i trzy kolumny w lewo względem nowego miejsca. Dla przykładu, wzór 

=A23+A17 po przeniesieniu go o 2 rzędy w dół i dwie kolumny w prawo będzie 

miał następującą postać =C25+C19. Ta ważna własność pozwala utworzyć wzór 
i potem go skopiować w inne miejsca ale tak, aby cały czas zachowywał relacje 
z otoczeniem. Dla przykładu, jeśli nasz wzór jest sumą liczb z jakiejś kolumny tabeli, 
to skopiowanie go do sąsiednich komórek utworzy wzory sumujące inne kolumny 
tej samej tabeli.  

O stałych i zmiennych 

We wzorach tworzonych w Excelu możemy mówić o dwóch typach podstawowych 
składników: stałe i zmienne. Stała jest niczym innym jak odwołaniem do komórki 

posiadającej własną nazwę lub wtedy, gdy odwołujemy się z użyciem znaku $, np. 

$A$23. Każde odwołanie do innej komórki bez użycia znaku $ tworzy zmienną. 
Możemy również mówić o jakby zmiennych ograniczonych, czyli sytuacjach kiedy 

używany tylko jednego znaku $, np. $A23, lub A$23. Co to wszystko znaczy? Wzór 
zawierający odniesienie z podwójnym znakiem $ zachowa to odniesienie, bez 

względu na to, gdzie go skopiujemy. Dla przykładu wzór =3*x+2*y lub 

=3*$A$2+2*$C$5 pozostanie tym samym wzorem po skopiowaniu. Natomiast 

wzór bez użycia nazw lub nie zawierający odwołania z podwójnym $ zmieni 
odwołania tak, aby zachować relacje z otoczeniem, czyli zachowa kierunki 

i odległości. Odwołania z jednym znakiem $ są zmiennymi o ograniczonej 
swobodzie. Oto kilka przykładów: 

=A1+B1  - w tym przypadku A1 i B1 są zmiennymi,  

=x+A1 – w tym przypadku x jest stałą a A1 zmienną, 

=$A1+B$1 – w tym przypadku $A1 jest zmienną, która może przyjmować dowolne 

odwołania w zakresie kolumny A, natomiast B$1 może przyjmować odwołania do 
komórek znajdujących się w rzędzie o numerze 1.  

                                                      

5 Odniesienia często nazywa się referencjami lub odwołaniami. 
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Rysunek 1. pokazuje jak to wygląda w praktyce. Na rysunku pokazano trzy wzory 
zdefiniowane z użyciem stałych i zmiennych oraz ich kopie w dwóch różnych 
miejscach – obok z prawej strony i poniżej. W ten sposób możemy sprawdzić jak się 
zachowują stałe i zmienne o ograniczonej swobodzie. Na tymże rysunku komórka 
oznaczona żółtym tłem została nazwana jako „x”. To do niej kierują się wszystkie 

odwołania zawierające tę nazwę, np. =x+A1.  

 

 

Rys 1. Zmienne i stałe we wzorach Excela (komórka C1 jest stałą x) 

Modele ciągów i funkcji 

Zanim zajmiemy się rzeczami, które zostały zapowiedziane we wstępie, przyjrzyjmy 
się jeszcze przez chwilę koncepcji ciągów i funkcji w Excelu. Na początek zauważmy, 
że będziemy rozróżniać pomiędzy obiektami matematycznymi, takimi jak ciągi czy 
funkcje, i ich implementacjami w Excelu. To co reprezentuje obiekt matematyczny w 
Excelu nazywać będziemy modelem danego obiektu. A więc będziemy mówić 
o modelu ciągu czy funkcji. Dlaczego tak jest zaraz zobaczymy na przykładach.  

Na początek zauważmy, że ponieważ Excel zawsze operuje na wartościach 
liczbowych dyskretnych, to funkcja w Excelu jest reprezentowana przez dyskretny 
ciąg swoich wartości dla wybranych elementów z dziedziny funkcji. W ten sposób 
modele funkcji w Excelu będą bardzo podobne do modeli ciągów. Jedyna subtelna 
różnica może polegać na tym, że modele ciągów bedą zawsze używały jako 
argumentów liczb całkowitych, podczas gdy modele funkcji mogą używać jako 
argumentów dowolnych liczb wymiernych przedstawionych w postaci dziesiętnej. 

Rysunek 2. pokazuje przykład modelu ciągu 2nan oraz funkcji xxy 3cos2sin

w Excelu. Obok, z prawej strony, pokazano wzory użyte do stworzenia tych modeli.  
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Rys 2. Model ciągu i funkcji utworzony w Excelu 

Zrobienie wykresu dla każdego z tych modeli jest identyczną procedurą. W każdym 
przypadku używamy tego samego typu wykresu (scatter plot). Rysunek 3. 
przedstawia wykresy obu modeli. Ze względu na to, że wyrazy ciągu szybko 
osiągają duże wartości, wykres został ograniczony do przedziału 60 x . 

 

Rys 3. Wykres ciagu an=n2 i funkcji y=sin2x+cos3x 

Oczywiście o modelowaniu ciągów i funkcji w Excelu można powiedzieć dużo 
więcej i my to zrobimy za chwilę, ale na konkretnych zastosowaniach.  
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Przychody i wydatki 

Zacznijmy na początek od prostego przykładu.  

Przykład 1 

Pewnego dnia Jaś Malutki, uczeń szkoły podstawowej,  zastanawiał się jak zdobyć pieniądze na 
smakołyki. Zauważył w klasie, że różni uczniowie używają zakładek do książek. Mama poradziła więc 
Jasiowi, aby zaczął robić takie zakładki i sprzedawać je w klasie. W ten sposób Jaś mógłby zarobić na 
łakocie. Tu pojawił się jednak problem – czy takie zakładki to rzeczywiście dobry interes? Jak to 
sprawdzić?  

Jaś wziął się systematycznie do analizy przedsięwzięcia. Oczywiście robił to w Excelu, bo tam są takie 
wygodne kratki.  

No więc mamy na początek wydatki: 

1. Nożyczki: 6 zł 

2. Kredki do malowania zakładek: 12 zł 

3. Karton na wyprodukowanie 10 zakładek: 0.80 zł 

Dalej następuje to co dobre, czyli zyski.  

1. Sprzedaż 10 zakładek: 5 zł 

A teraz pojawia się najważniejsze pytanie – od jakiego momentu Jaś zacznie rzeczywiście zarabiać? W 
tym celu Jaś stworzył dwa wzory: 

Wzór wydatków: 6+12+0.80n, gdzie n jest liczbą wykonanych zakładek liczonych w dziesiątkach.  

Wzór zysków: 5n, gdzie n jest liczbą wykonanych zakładek liczonych w dziesiątkach. 

Teraz wystarczy zrobić wykres i zobaczyć jak wyglądają obie funkcje.  

 
Rys 4. Model i wykres wydatków i przychodów Jasia 

Teraz Jaś wiedział już, że po wykonaniu około 40 zakładek przychody będą większe niż wydatki i 
zacznie się zarabianie pieniędzy. No dobrze, a dokładnie kiedy? A ile trzeba zarobić zakładek, aby 
została kwota 5.50 zł potrzebna na lody? Tu Jaś poszperał w Excelu i znalazł dość ciekawe narzędzie – 
goal seek. Należało gdzieś na boku utworzyć sobie pomocniczy warsztat i zastosować goal seek (w 
polskiej wersji Excela narzędzie to ma nic nie znaczącą nazwę „szukaj wyniku”). Wynik pokazuje, że po 
wykonaniu 43 zakładek wytwarzanie zakładek zacznie przynosić zysk. 
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Natomiast na pierwsze lody Jaś zarobi, gdy wykona 56 zakładek, co znowu goal seek policzył w 
mgnieniu oka.  

 

Komentarz 

Zauważmy ilu rzeczy uczniowie nauczą się z tak prostego przykładu. Mamy tu 
umiejętności zarówno natury ekonomicznej – poznajemy co to są koszty stałe, koszty 
zmienne, funkcja kosztów, funkcja przychodów i funkcja zysku. Poznajemy również 
bardzo istotne pojęcie ekonomiczne, tzw. break-even point, czyli punkt w którym 
zaczyna się rzeczywisty zysk.  

Z umiejętności matematycznych uczniowie dowiedzą się jak zbudować model 
funkcji w Excelu, jak znaleźć punkt przecięcia się dwóch takich funkcji.  

Do tego dochodzą jeszcze umiejętności innej natury – model utworzony w Excelu, 
w zależności od tego jak zostanie skonstruowany, może posłużyć do wielu 
ciekawych eksperymentów. W naszym przykładzie, Jaś może sprawdzić co się stanie 
jak uda mu się kupić tańsze nożyczki, lepszy ale droższy karton, kredki innej firmy. 
Każda taka zmiana w modelu pokaże co się stanie z obiema funkcjami, gdzie przetną 
się w nowych warunkach. Tylko obliczenia wykonane za pomocą narzędzia goal 
seek trzeba będzie powtórzyć, bo Excel ich nie przeliczy ponownie.  

Z dydaktycznego punktu widzenia możemy zaobserwować funkcjonowanie zasady 
białej i czarnej skrzynki, tym razem nawet w różnych odcieniach. To co się dzieje 
w Excelu, gdy tworzymy funkcje i experymentujemy z nimi, jest bardzo 
przezroczystą skrzynką – możemy obserwować mechanizmy działania procesów 
obliczeniowych. Gdybyśmy  tu zastosowali zwykłe matematyczne rozwiązanie 
równania  

nn 55.0)126(  

to otrzymamy znacznie mniej przezroczystą skrzynkę niż model w Excelu. Wreszcie 
to co zrobi dla nas goal seek jest już typową czarną skrzynką, ale w tej sytuacji raczej 
nie ma lepszego rozwiązania, jeśli nie chcemy wyjść z obliczeniami poza Excel. Tu 
zdecydowanie warto zaznaczyć, że z dydaktycznego punktu widzenia Excel jest 
znacznie mniej kłopotliwy dla nauczyciela w użyciu niż np. dowolny CAS. Tam 
większość poleceń to typowe czarne skrzynki i nauczyciel musi się nieźle 
napracować, aby process nauczania nie stracił na wartości.  

Ciągi rekurencyjne 

Pójdźmy teraz kawałek dalej. 

Przykład 2 

Po jakimś czasie Jaś Malutki stwierdził, że ma w szufladzie 1000zł zarobionych na zakładkach i zaczął 
się zastanawiać co zrobić, aby te pieniądze też przynosiły mu zysk. Słyszał od rodziców o inflacji i 
wiedział już, że jego zarobki tracą na wartości, jeśli leżą w szufladzie. Przy kolacji rozmawiając z 
rodzicami i bratem dostał od nich następujące propozycje: 

Brat zaoferowal Jasiowi, że pożyczy od niego te pieniądze na rower, a po 3 latach zwróci Jasiowi jego 
pieniądze i dołoży mu jeszcze 120 zł za każdy rok pożyczki.  

Tata zaproponował Jasiowi podobny układ, również na 3 lata, z tym że co roku dołoży Jasiowi 12% 
aktualnej wartości pożyczki. 
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Mama zaproponowała nieco zmienioną ofertę taty, dokładając Jasiowi co miesiąc 1% aktualnej wartości 
pożyczki.  

Którą ofertę Jaś powinien wybrać? Każda z tych ofert wygląda bardzo podobnie, prawie identycznie.  

Jak przedtem, tak i teraz, Jaś postanowił sprawdzić w Excelu, która oferta jest lepsza. Po utworzeniu w 
arkuszu trzech kolumn z odpowiednimi wzorami, Jaś otrzymał model problemu wraz z rozwiązaniem. 
Poniżej pokazujemy to rozwiązanie oraz wzory w nim użyte (lewy górny róg modelu, ten z kwotą 1000, 
ma położenie A1). Model pokazuje, że oferta mamy była najlepsza.  

Komentarz 

Zauważmy, czego tym razem nauczą się uczniowie? Mamy tu do czynienia 
z ciągami zadanymi w postaci rekurencyjnej. Pojęcie rekursji jest dość trudne do 
wytłumaczenia w szkolnej matematyce, podczas gdy tutaj występuje w sposób 
zupełnie naturalny i właściwie niczego nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zwrócić 
uwagę jak te trzy ciągi zostały utworzone, aby uczeń zrozumiał istotę rzeczy.  

Jak w prawie każdym przypadku, wykres pokazuje jak nasz model funkcjonuje. 
Możemy naocznie przekonać się, że pozornie ten sam procent liczony w skali rocznej 
i miesięcznej, daje zupełnie różne wyniki.   

  
Rys 5. Model zysków Jasia z pożyczki (z prawej strony wzory użyte w tym modelu) 
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Rys 6. Wykres zysków Jasia z pieniędzy pożyczonych rodzicom i bratu 

Ile to będzie warte w przyszłości? 

Z tego miejsca możemy pójść jeszcze kawałek do przodu i skomplikować nasz 
problem jeszcze bardziej.  

Przykład 3 

Po zastanowieniu się Jaś uznał, że żadne z proponowanych przez rodziców i brata rozwiązań nie 
satysfakcjonuje go w pełni. Dlaczego? Za jakiś czas, kiedy zyski z wytwarzania zakładek zaczną się 
znowu gromadzić w szufladzie, trzeba będzie ponownie zastanawiać się co z nimi zrobić. Tu Jaś zwrócił 
uwagę na okoliczne banki i zaczął zastanawiać się, jak funkcjonuje system oszczędzania pieniędzy w 
takim banku i dlaczego banki tak chętnie pożyczają pieniądze ludziom? Dość prosty model, również 
wykonany w Excelu pokazał, że systematyczne oszczędzanie przynosi zyski stronie oszczędzającej. 
Konstruując swój model, Jaś postanowił przeanalizować osobno co się będzie działo z depozytem 
początkowym i miesięcznymi wpłatami. W tym celu utworzył trzy kolumny: depozyt, wpłaty i razem. Oto 
co otrzymał analizując tylko dwa lata, przy założeniu, że oprocentowanie konta jest w skali 0.5% 
miesięcznie (czyli 6% rocznie): 
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Rys 7. Model konta bankowego za okres 24  miesięcy 

No i jeszcze wykres otrzymanych ciągów.  

 

Rys 8. Wykres stanów konta bankowego w okresie 24 miesięcy 

Komentarz 

W tym przykładzie mamy dość sporo interesujących informacji. Na początek 
zauważmy, że otrzymane tu rozwiązanie może być wyrażone wzorem: 
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gdzie: A0 oznacza wpłatę poczatkową, An -stan konta w miesiącu n, i -stopę 
procentową oraz F- wpłaty miesięczne. Prawa część wzoru zawiera sumę dwóch 
wyrażeń: pierwsze z nich odpowiada kolumnie „Depozyt” w modelu Excela, 
natomiast  drugie, to z F, odpowiada kolumnie „Wpłaty”.  Zwróćmy uwagę na to, że 
intuicje przekształcone we wzory matematyczne mogą prowadzić do znacznie 
bardziej skomplikowanych rozwiązań niż te wynikające bezpośrednio z logiki 
sytuacji. Wzory rekurencyjne zastosowane w naszym modelu są znacznie prostsze 
niż wzór matematyczny pokazany powyżej.  

Niezwykle ciekawe jest to co pokazuje otrzymany wykres. Tu widać wyraźnie, że 
stan konta bankowego jest budowany przez systematyczne oszczędzanie, a nie 
depozyt jednorazowy.  

Otrzymany tu model jest bardzo elastyczny. Praktycznie możemy użyć go w każdej 
sytuacji związanej z oszczędzaniem czy pożyczaniem pieniędzy w/z banku. Dla 
przykładu założenie, że kwota wpłacona na początku jest ujemna odpowiada 
sytuacji, kiedy pożyczamy pieniądze z banku i oddajemy je w ratach. To prowadzi 
do interesujących problemów, np. ile musimy wpłacać miesięcznie, aby spłacić dług 
w ciągu określonej liczby miesięcy lub lat? Jakie musiałoby być oprocentowanie, 
abyśmy byli w stanie spłacić dług w realnym czasie, z realnymi wpłatami? Wreszcie 
warto rozważyć jeszcze inną sytuację. Możemy założyć, że wpłacamy na początku 
określoną sumę na określony procent  i wybieramy co roku pewną stałą kwotę. 
Pytanie – na ile lat to nam starczy i ile naprawdę otrzymamy z banku?  

Wreszcie nasz model można tak zmodyfikować, aby można było za każdym razem 
wpłacać inną kwotę i uwzględnić zmieniające się oprocentowanie konta.  

Podobne modele możemy konstruować dla wielu innych sytuacji, niekoniecznie 
związanych z ekonomią. Możemy w ten sposób skonstruować modele znanych 
ciągów, np. ciągu Fibonacciego Fn, , ciągu Lucasa  Ln, i wielu innych. Mając takie 
modele możemy sprawdzać własności tych ciągów, np. Ln=Fn-1+Fn+1, 5Fn=Ln-1+Ln+1, 
itd.  

W gąszczu ograniczeń 

Na zakończenie przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi, który z punktu 
widzenia matematyki szkolnej jest uważany za bardzo skomplikowany. Modele 
budowane w Excelu pozwalają na bardzo intuicyjne rozwiązania w wielu prostszych 
przypadkach.  

Przykład 4 

Produkcja zakładek rozwijała się coraz lepiej. Jan Trochę Większy zaczął produkować dwa rodzaje 
zakładek – kartonowe, te po 5 zł za 10 sztuk oraz metalowe z wytłaczanym wzorem, po 25 zł za 10 
sztuk. Brat i koledzy pomagali w wytłaczaniu i malowaniu zakładek. Sklepy w miasteczku składały 
regularne zamówienia po co najmniej 200 zakładek  kartonowych i tyle samo metalowych – kupowanych 
głównie przez turystów. Koszt kartonu i farby na zakładki  kartonowe był 0.80 zł za 10 sztuk, natomiast 
koszt cienkiej blachy na te metalowe wynosił 3.5zł od arkusza na 10 sztuk zakładek.  

Pewnego dnia Jan Trochę Większy zastanawiał się nad ograniczeniami w produkcji zakładek. Zasoby 
pieniędzy na zakup materiałów i ograniczony czas na ich wykonywanie oraz popyt sprawiały, że trzeba 
było ostrożnie planować produkcję.  Jan mógł przeznaczyć miesięcznie 250 zł na materiały, koledzy i 
brat mogli pomagać parę razy w tygodniu, ale nie więcej niż 50 godzin tygodniowo razem. Wykonanie 
10 zakładek każdego typu wymagało około pół godziny. Problem Jana polegał tym razem na tym, aby 
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zdecydować ile zakładek każdego typu tygodniowo będzie robione, aby zapewnić sobie najwyższy zysk 
wykorzystując optymalnie pieniądze i czas pracy.  

Rozwiązanie problemu Jan rozpoczął od sformułowania równań. Zakładając, że x oznacza liczbę 
zakładek papierowych produkowanych w dziesiątkach, a y liczbę zakładek metalowych, Jan sformułował 
nierówności: 
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Dwie pierwsze odzwierciedlają zamówienia ze sklepów, trzecia nierówność opisuje ograniczenia 
finansowe Jana, a ostatnia czas Jana i kolegów na pracę.  

Wreszcie należało wyrazić zysk jako funkcję obu zmiennych: yxzysk 255 . Sformułowanie 

równań niewiele pomogło, dlatego Jan postanowił zobaczyć jak to wygląda na rysunku. To dało się 
zrobić stosunkowo prosto w Excelu. Wystarczyło zrobić wykres brzegu obszaru każdej z nierówności, 
zakładając przy tym, że obie zmienne mogą przyjmować wyłącznie wartości dodatnie. Oto dane 
liczbowe dla wykresu. 

 

A poniżej sam wykres: 
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Rys 9.  Wykres ograniczeń obszaru, w którym szukamy największego zysku 

Teraz wystarczyło zauważyć, że zysk jest funkcją liniową dwóch zmiennych, co oznacza, że największa 
wartość zysku będzie przyjmowana w jednym z wierzchołków obszaru ograniczonego przez te cztery 
linie proste. Trzy z widocznych punktów są dość proste do wyznaczenia, mają one współrzędne: 
(20,20), (20, 66.86), oraz (80,20). Pozostał do wyznaczenia punkt przecięcia się linii 3 i 4. Tu goal seek 
wystarczył do otrzymania punktu:  (37.037,62.963) 

 

Dokończenie rozwiązania było już proste:  

    

Wniosek był zatem następujący: zysk jest największy-1771.50, gdy wykonamy 200 zakładek 
kartonowych i 668 metalowych.  

Bardzo interesującą ilustracją tego i wielu podobnych przykładów może być tzw. wykres bąbelkowy. W 
naszym przykładzie będą to kółka lub sfery, których środki mają współrzędne wyliczonych punktów, a 
powierzchnia jest równa wartości funkcji „zysk” w tych punktach (jak w powyższej tabeli). Oto taki 
wykres: 
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Rys 10. Wykres funkcji zysk dla wierzchołków obszaru, w którym szukamy zysków 

Komentarz 

Powyższy przykład pokazuje, że proste przykłady optymalizacji z dwoma 
zmiennymi są w zasięgu naszych uczniów. Potrzebna jest im tylko niewielka 
znajomość geometrii analitycznej – równiania prostych na płaszczyźnie i funkcji 
liniowej w przestrzeni, umiejętność rozwiązywania prostych układów równań 
liniowych i znajomość wykonywania wykresów w Excelu. Opisany tu przykład 
pokazuje, że znajomość elementów geometrii analitycznej może pomóc 
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, które są dość istotne w planowaniu 
produkcji.  

Zadania optymalizacji liniowej z więcej niż dwoma zmiennymi mogą być również 
rozwiązywane w Excelu. Potrzebne będzie w tym celu narzędzie znane jako Solver.  

Podsumowanie 

Matematyka, której nauczamy w szkole może mieć wiele postaci. Te same 
zagadnienia mogą być nauczane na wiele sposobów. Możemy nauczać matematyki 
w sposób klasyczny, tj. tak jak jej uczono dotychczas, pokazując piękno liczb 
pierwszych, wielościanów o bardzo skomplikowanej strukturze, eleganckich 
własności klasycznej geometrii i wielu innych podobnych zagadnień. Możemy 
jednak nauczać matematyki inaczej, zwracając uwagę na bezpośrednią użyteczność 
nauczanych zagadnień, tak jak to zostało pokazane w tym artykule. Bez wątpienia, 
dla wielu uczniów zagadnienia bezpośrednio nawiązujące do ich finansów mogą być 
znacznie bardziej pomocne niż cała piękna, ale przez nich zupełnie niedoceniana 
matematyka klasyczna.  

W każdym przypadku warto jest zwrócić uwagę na ilustrację nauczanego 
zagadniania – zarówno tę graficzną jak i każdą inną, która pozwoli uczniom 
zrozumieć omawiany problem. W wielu przypadkach modele budowane w Excelu 
mogą posłużyć jako komputerowe laboratoria, gdzie uczeń może samodzielnie 
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dochodzić do rozwiązań i eksperymentować z omawianym zagadnieniem. Wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z sytuacjami, które mogą być ilustrowane przez 
użycie ciągów, Excel może być bardzo efektywnym narzędziem. Konstruowanie 
modeli w Excelu i rozwiązywanie z ich pomocą problemów, może być znacznie 
łatwiejsze niż z użyciem znacznie mocniejszych narzędzi, jak Maple, MuPAD czy 
Derive. Jest to rozwiązanie niewątpliwie tańsze zakładając, że na prawie każdym 
komputerze jest zainstalowana jakaś wersja MS Office.  

Na koniec zauważmy, że Excel nie jest narzędziem uniwersalnym i zupełnie nie 
nadaje się do rozwiązywania wielu zagadnień matematyki szkolnej. Autor jest 
przekonany, że pomysłowość nauczycieli nie ma granic i nauczyciele znający Excela 
będą w stanie skonktruować rozwiązania dla wielu zagadnień, które w tej chwili 
wydają się być poza zasięgiem możliwości tego programu.  

Literatura 

1. Quantitative Reasoning – tools for today’s informed citizen, Sevilla A., 
Somers K., Key College Publishing, 2007. 

2. Quantitative methods for business students (unpublished lecture notes) – Ma-
jewski M., http://majewski.ninehub.com 

3. Excel User, a web site for business users, http://www.exceluser.com 
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Matematyka, MuPAD i Sztuka 

Mirosław Majewski 

majewski@mupad.com 

Wprowadzenie 

Przedstawiony tu dokument jest próbą zapisania wykładu przedstawionego na  
konferencji mathPAD 2008. Ponieważ miał to być wykład zamykający konferencję, 
autor postanowił odstąpić od tematów poważnych i pokazać zastosowania MuPADa  
w sztuce – dziedzinie dość odległej od typowych zastosowań systemów algebry 
komputerowej. Z wielu powodów tekst ten jest ograniczony do kilku wybranych 
tematów i w każdym przypadku jest to tylko bardzo fragmentaryczny szkic 
zagadnienia. Temat „Matematyka, MuPAD i Sztuka” można rozwijać w wielu 
kierunkach i zakresie przekraczającym objętość dowolnie grubej książki oraz 
zakresie czasowym jednej lub wielu konferencji. Celem tego tekstu było 
przedstawienie kilku prostych szkiców nadających się do użycia w klasie na lekcji 
matematyki i zachęcenia uczniów do dalszych eksperymentów. Z tego też głównie 
powodu przedstawione tu fragmenty kodu MuPADa są dość mocno uproszczone 
i, mam nadzieję, zrozumiałe nawet dla początkującego użytkownika programu.  

Matematyka i sztuka 

Liczne dokumenty i dzieła sztuki, zarówno te odległe historycznie jak i współczesne 
pokazują związki matematyki ze sztuką. Estetyka figur matematycznych jest tak 
bliska naturze ludzkiej, że stosujemy figury matematyczne instynktownie i bez 
zastanawiania się czy używamy okręgów, elips, trójkątów czy innych figur 
matematycznych. Wpływy matematyki znajdujemy zarówno w dziełach bardzo 
wyrafinowanych cywilizacji jak i plemion pierwotnych. Załączone tu fotografie 
pokazują motywy geometryczne spotykane w sztuce plemion pierwotnych na 
Borneo. Mamy tu stary kilim (rys. 1), tkany przez kobiety plemienia Iban – jego 
głównym motywem są sześciokątne spirale przypominające narośl na dziobie 
dzioborożca. Ten rodzaj sztuki istnieje od setek lat a stare kilimy są bardzo cenione 
przez kolekcjonerów.  Niektóre z nich mają wzór tak bardzo skomplikowany, że 
analiza matematyczna takiego wzoru mogłaby posłużyć jako temat pracy doktorskiej 
z zakresu matematyka i sztuka.  
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Rys 1. Kilim wykonany przez kobiety plemienia Iban pokryty jest bogatym motywem zawierającym 
liczne elementy geometryczne 

 

Rys. 2 Drzewo życia, popularny motyw w sztuce plemion Borneo, zawiera liczne spirale i przypomina 
trochę fraktale znane matematyce współczesnej 

Rysunek 2 pokazuje drzewo życia, namalowane w 1960 roku przez członków 
plemienia Kenyah z miejscowości Long Nawas, znajdujące się obecnie w Muzeum 
Narodowym Sarawaku na Borneo. Mamy do czynienia z niezmiernie bogatym 
wzorem przypomi-nającym fraktale z licznymi spiralami, okręgami i rozetami.  
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Matematyka, a ściślej geometria, jest obecna w sztuce każdej cywilizacji poczynając 
od bardzo prymitywnych wzorów plemion afrykańskich do niezwykle 
wyrafinowanej sztuki Islamu. Spotykamy ją zarówno na przedmiotach użytku 
codziennego, takich jak naczynia kuchenne, dywany czy meble, jak również na 
domach jako dekoracje lub elementy planów budynków, ogrodów czy nawet całych 
miast.  

Oprócz sztuki, w której matematyka jest stosowana w sposób kompletnie intuicyjny, 
dość często spotykamy dzieła sztuki, w których twórca używa matematyki jako 
warsztatu do tworzenia swojego dzieła. Taką jest znana na całym świecie sztuka 
Islamu, jak również twórczość wielu artystów takich jak Maurits Cornelis Escher 
(17/6/1898 – 27/03/1972), George William Hart i wielu innych.  

Od momentu wynalezienia komputerów mamy do czynienia z nowym kierunkiem – 
komputerowej sztuki matematycznej. Na początku były to raczej próby wizualizacji 
pojedynczych obiektów matematycznych. Nieco później pojawiły się dzieła bardziej 
dojrzałe, gdzie stopień komplikacji jak i artyzm stają się celem głównym.  

Zanim zatem przejdziemy do głównego celu tego artykułu przypomnijmy krótko co 
powszechnie nazywa się sztuką matematyczną. Xah Lee, matematyk specjalizujący 
się w wizualizacji matematycznej zdefiniował to następująco – „dzieło sztuki 
wizualnej jest matematyczne jeśli oddziałuje na matematyków i posiada 
zdecydowaną strukturę matematyczną”.  Xah Lee rozróżnia pomiędzy sztuką 
matematyczną a sztuką ilustrującą koncepcje matematyczne. Jego zdaniem różnego 
rodzaju wzory posadzek w pracach Eschera są przykładem sztuki matematycznej, 
podczas gdy „mrówki na wstędze Moebiusa” są tylko przykładem sztuki ilustrującej 
koncepcję matematyczną. Wreszcie w pracach wielu współczesnych matematyków 
mówi się często o algorytmicznej sztuce, czyli takiej, która zawiera elementy 
rekurencji, symetrii, symetrii, czy jest oparta na wzorach matematycznych.  

Teraz, kiedy wiemy już coś o sztuce matematycznej, zobaczmy jakie prace 
o charakterze artystycznym możemy tworzyć z MuPADem.  

MuPAD jako studio artystyczne 

MuPAD ma wiele do zaoferowania dla kogoś, kto chce mieć własne studio 
matematyczno-artystyczne. Mamy tu niezliczoną liczbę gotowych obiektów 
matematycznych lub szablonów pozwalających tworzyć takie obiekty. Mamy bogate 
możliwości definiowania koloru i oświetlenia. Wreszcie mamy język programowania 
pozwalający na tworzenie skomplikowanych obiektów i scen. No a do tego 
wszystkiego mamy losowość pozwalającą na tworzenie, często kompletnie 
niezamierzonych, ale i niezwykłych obiektów.  Dla przykładu, możemy stworzyć 
obraz, a właściwie trójwymiarową kolekcję wielościanów, tak jak poniżej, 
a następnie zagrzebać je w piasku pustyni, zatopić w wodzie, lub powiesić je 
w sposób kompletnie dowolny w przestrzeni. To wszystko może być wykonane 
w sposób w pełni kontrolowany przez umieszczenie odpowiednich parametrów 
w kodzie, lub zmiany dokonane w kamerze wirtualnej (jak poniżej).  

Oto przykład prostej sceny z kilkoma wielościanami zatopionymi w wodzie. Pewne 
z parametrów zostały wpisane do kodu, natomiast inne zostały zmienione już 
w kamerze wirtualnej. 

A := plot::Hexahedron(Radius = 1.0, Center = [0, 0, 0]): 

B := plot::Tetrahedron(Radius = 1.5, Center = [4, 0, 0]): 
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C := plot::Octahedron(Radius = 2.0, Center = [8, 0, 0]): 

De := plot::Icosahedron(Radius = 2.5, Center = [13, 0, 0]): 

Ee := plot::Dodecahedron(Radius = 3.0, Center = [19, 0, 0]): 

F := plot::Plane([0, 0, 0], [0, 0, 1]): 

plot(A,B,C,De,Ee,F, Axes=None, ViewingBox = [-3..25, -8..8, -3..3]) 

 

Tak użyte obiekty graficzne są w dużym stopniu zdefiniowane, choć cały czas 
możemy kontrolować ich parametry i modyfikować w zależności od naszych 
potrzeb. Oprócz takich obiektów mamy bogatą kolekcję poleceń szablonów, są nimi 
te wszystkie polecenia, w których aby cokolwiek utworzyć musimy wpisać wzór 
opisujący krzywą lub powierzchnię. Takimi szablonami są dla przykładu wszelkie 
polecenia za pomocą których tworzymy krzywe i powierzchnie we współrzędnych 
biegunowych, czy parametrycznych. Wszystkie te obiekty znajdują się w bibliotece 
plot. Listę wszystkich poleceń z tej biblioteki otrzymamy za pomocą polecenia 
info(plot). Oto co można znaleźć w wersjach 4.x MuPADa. 

info(plot) 

Library ‘plot’: graphical primitives and functions for two and three-
dimensio-nal plots 
• Interface: 
plot::AmbientLight,       plot::Arc2d,              plot::Arrow2d, 
plot::Arrow3d,            plot::Bars2d,             plot::Bars3d, 
plot::Box,                plot::Boxplot,            plot::Camera, 
plot::Canvas,             plot::Circle2d,           plot::Circle3d, 
plot::ClippingBox,        plot::Cone,               plot::Conformal, 
plot::CoordinateSystem2d, plot::CoordinateSystem3d, plot::Curve2d, 
plot::Curve3d,            plot::Cylinder,           plot::Cylindrical, 
plot::Density,            plot::DistantLight,       plot::Dodecahedron, 
plot::Ellipse2d,          plot::Ellipsoid,          plot::Function2d, 
plot::Function3d,         plot::Group2d,            plot::Group3d, 
plot::HOrbital,           plot::Hatch,              plot::Hexahedron, 
plot::Histogram2d,        plot::Icosahedron,        plot::Implicit2d, 
plot::Implicit3d,         plot::Inequality,         plot::Integral, 
plot::Iteration,          plot::Line2d,             plot::Line3d, 
plot::Listplot,           plot::Lsys,               plot::Matrixplot, 
plot::MuPADCube,          plot::Octahedron,         plot::Ode2d, 
plot::Ode3d,              plot::Parallelogram2d,    
plot::Parallelogram3d, 
plot::Piechart2d,         plot::Piechart3d,         plot::Plane, 
plot::Point2d,            plot::Point3d,            plot::PointLight, 
plot::PointList2d,        plot::PointList3d,        plot::Polar, 
plot::Polygon2d,          plot::Polygon3d,          plot::QQplot, 
plot::Raster,             plot::Rectangle,          plot::Reflect2d, 
plot::Reflect3d,          plot::Rotate2d,           plot::Rotate3d, 
plot::Scale2d,            plot::Scale3d,            plot::Scatterplot, 
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plot::Scene2d,            plot::Scene3d,            plot::Sequence, 
plot::SparseMatrixplot,   plot::Sphere,             plot::Spherical, 
plot::SpotLight,          plot::Streamlines2d,      plot::Sum, 
plot::Surface,            plot::SurfaceSTL,         plot::SurfaceSet, 
plot::Sweep,              plot::Tetrahedron,        plot::Text2d, 
plot::Text3d,             plot::Transform2d,        plot::Transform3d, 
plot::Translate2d,        plot::Translate3d,        plot::Tube, 
plot::Turtle,             plot::VectorField2d,      plot::VectorField3d, 
plot::Waterman,           plot::XRotate,            plot::ZRotate, 
plot::copy,               plot::delaunay,           plot::getDefault, 
plot::hull,               plot::modify,             plot::setDefault 

Zauważmy, że w bibliotece plot, oprócz obiektów graficznych znajduje się duża 
liczba poleceń przemieszczających obiekty. Mamy więc translacje, rotacje, odbicia, 
oraz transformacje afiniczne, gdzie zadajemy macierze transformacji. Bardzo często 
jedna krzywa, powtórzona wiele razy z różnymi parametrami może posłużyć do 
stworzenia bardzo ciekawego efektu graficznego. Oto przykład, w którym krzywa 
zadana w postaci parametrycznej [2sin(t)+cos(at), cos(3t)+sin(5t)], dla t od 0 do 2π 
i a=1..19, tworzy obraz przecinających się krzywych Lissajous. Parametr a może być 
użyty, tak jak tu, do wykonania wielokrotnych kopii obiektu lub do jego animacji.  

Krzywa := plot::Curve2d( 

[2*sin(t)+cos(a*t), cos(3*t)+sin(5*t)], t=0..2*PI,  

LineColor=[10/a,10/a,10/a],  

LineWidth=a/20*unit::pt, 

Mesh=500 

) $ a=1..19: 

plot(Krzywa, Axes=None) 

 

Drugą niezwykle ważną własnością MuPADa jest to w jaki sposób definiujemy kolor 
obiektów. Sam fakt, że możemy deklarować kolor w opisie RGB, czyli z podaniem 
ilości poszczególnych składników koloru czerwonego (R), zielonego (G), 
niebieskiego (B) oraz przezroczystości koloru, sprawia, że mamy do dyspozycji 
nieskończoną liczbę kolorów. Do tego kolor może być zadany w postaci płaskiej, 
tęczy, lub za pomocą funkcji.  Różne deklaracje koloru pokażemy w kolejnych 
przykładach.  

Niewątpliwie jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi do tworzenia sztuki 
matematycznej jest programowanie. Tu warto przyjrzeć się tzw. sztuce 
algorytmicznej, t.j. takiej która da się opisać za pomocą algorytmów matematycznych.  
Jak wykazują nasze doświadczenia z uczniami, nawet w szkole podstawowej, wiele 
ciekawych rzeczy można otrzymać poprzez translacje i skalowanie obiektów 
matematycznych. Oto przykład otrzymany poprzez wielokrotne powielenie modelu 
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twierdzenia Pitagorasa, tzw. drzewo Pitagorasa.  Do utworzenia tego drzewa 
użyliśmy grafiki żółwia dzięki czemu kwadraty i trójkąty nie mają wypełnienia. 
Bardzo podobne drzewo może być utworzone z wypełnionych kwadratów 
i trójkątów.  

 

Rys. 3 Drzewo Pitagorasa otrzymane przez powielanie i skalowanie kwadratów 

Inną niezmiernie użyteczną funkcją w tworzeniu sztuki matematycznej może być 
losowość, czyli tworzenie obiektów matematycznych z losowymi parametrami, 
losowo zadanym kolorem i w losowo wybranym położeniu. Poniżej pokazuję 
przykład, w którym jedyną rzeczą stałą jest pojęcie okręgu. Wszystko inne zostało 
określone losowo. 

rand := random(0..255)/256: 

RAND := random(0..100): 

Kola := plot::Circle2d( 

   RAND()/8, [RAND()*1.4, RAND()], 

   Filled=TRUE,  

   FillPattern=Solid,  

   FillColor=[rand(),rand(),rand(),rand()/10], 

   LineColor=[rand(),rand(),rand(),rand()] 

) $ a=1..500: 

plot(Kola, Axes=None) 
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Malowanie za pomocą krzywych i odcinków  

Niewątpliwie pierwsze dzieła artystyczne człowieka składały się z kilku kresek. My 
zaczniemy podobnie.  

Obrazek ze słońcem i sinusoidami 

Powszechnie uważa się, że wykresy funkcji są stosunkowo mało ciekawe. Prawdą 
jest, że wykres pojedynczej linii prostej, paraboli czy sinusoidy nie wywoła w nikim 
zachwytu. Ale gdyby użyć kilka takich sinusoid i dołożyć do nich jakieś inne obiekty?  

Zacznijmy zatem na początek od zadeklarowania funkcji, za pomocą której będzimy 
mogli otrzymywać cosinusoidy o różnych okresach. To może wyglądać np. tak: 

Gora := n -> plot::Function2d(cos(n*x), x=-PI..PI) 

Teraz, wykonanie kilku gór da się zrobić jednym poleceniem: 

Gora(n) $ n=1..15 

Możemy również pomalować nasze góry na różne kolory, np. tak 

RandColors := random(1..10): 

KL := random(1..10): 

Gora := n -> plot::Function2d(cos(n*x), x=-PI..PI,  

   LineColor=[1/KL(),1/KL(),1/KL(), 1/KL()] 
): 

Zauważmy, że nasze kolory są zupełnie losowe i za każdym razem nasze dzieło 
będzie miało inne kolory co zachęca do eksperymentów. Nasza definicja koloru 
zawiera również czwartą współrzędną określającą przezroczystość obiektów. To 
oznacza, że musimy dołożyć jakiś dodatkowy obiekt o zdecydowanych kolorach, 
inaczej całe nasze dzieło będzie dość mdłe.  

Oto jak wygląda kod MuPADa tworzący 15 cosinusoid o różnych okresach, 
czerwone słońce i szare tło.  

KL := random(1..10): 

Gora := n -> plot::Function2d(cos(n*x), x=-PI..PI, 
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   LineColor=[1/KL(),1/KL(),1/KL(), 1/KL()] 
): 

Slonce := plot::Circle2d(0.75,[0,2],  

   Filled=TRUE, FillColor=RGB::Red,  

   FillPattern=Solid,LineColor=RGB::Red 
): 

Gory := plot::Scene2d(Gora(n) 
$ n=1..15,Slonce,BackgroundColor=RGB::Gray95): 

plot(Gory, Axes=None) 

A poniżej załączona jest jedna z wersji wykresu jaki MuPAD dla nas wykonał.  

 

Jeśli ktoś bardzo chce to może zastąpić kolor tła, obecnie RGB::Gray95, kolorem 
losowym, np.  

BackgroundColor=[1/KL(),1/KL(),1/KL(), 1/KL()]  

i wtedy otrzymamy dość eksperymentalny program do tworzenia sinusoidalnych 
krajobrazów z czerwonym słońcem. Losowy wybór parametrów może być 
zastosowany w wielu innych miejscach, np. losowe kolory słońca, losowa średnica 
słońca, itp. Podobne eksperymenty możemy przeprowadzić z innymi znanymi 
funkcjami. 

Obrazek z łąką i słońcem 

Znacznie więcej ciekawych eksperymentów możemy przeprowadzić z krzywymi 
zadanymi w postaci równań parametrycznych czy we współrzędnych biegunowych. 
Nasza cosinusoida w postaci biegunowej może kreślić kształty znane w matematyce 
jako róże a ich wielokrotne połączenie, jak w poprzednim przykładzie, utworzy 
zupełnie ciekawe wzory. Oto nasz poprzedni przykład zmodyfikowany przez 
wprowadzenie współrzędnych biegunowych i polecenia wykonującego 
transformacje afiniczne y=Ax+b, gdzie A jest macierzą kwadratową 2x2, a b jest 
wektorem przesunięcia. Oczywiście idąc z duchem poprzedniego przykładu 
używamy losowych parametrów zarówno do transformacji jak i do kolorów. 
Dodatkowo w tym przykładzie w tym przykładzie dołożyliśmy długi prostokąt 
w podstawie obrazka aby cała nasza konstrukcja nie wisiała kompletnie 
w „powietrzu”. Oto nasz kod rysujący łąkę z kwiatkami o losowych kolorach, 
z losowym ich ułożeniem i rozmiarem, oraz losowym tłem. 
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KL := random(1..10): 

Rozeta := n -> plot::Polar([cos(n*x),x], x=-PI..PI,  

   LineColor=[1/KL(),1/KL(),1/KL(), 1/KL()]): 

Kwiatek := Rozeta(n) $ n=2..8: 
 

DuzoKwiatkow := plot::Transform2d( 

   [2*KL(),KL()],[KL(),0,0,KL()], Kwiatek 

) $ i=1..9: 
 

Slonce := plot::Circle2d(4,[-8,15],  

   Filled=TRUE,  

   FillColor=RGB::Orange,  

   FillPattern=Solid, 

   LineColor=RGB::Red 

): 
 

Ziemia := plot::Rectangle(-12..30, -8..-7.4, 

   Filled=TRUE, 

   FillColor=RGB::Orange, 

   FillPattern=Solid, 

   LineColor=RGB::Orange 

): 

ObrazZKwiatkami := plot::Scene2d(Ziemia, Slonce, DuzoKwiatkow, 

   Axes=None,  

   BackgroundColor=[1/KL(),1/KL(),1/KL(), 1/KL()] 

): 
 

plot(ObrazZKwiatkami) 

 

Obrazki z pajęczyną 

Niezmiernie interesujące rzeczy można utworzyć używając zwykłych odcinków 
i funkcji trygonometrycznych. Wyobraźmy sobie zatem, że mamy krzywą w postaci 
parametrycznej lub biegunowej i łączymy punkty na niej odcinkami. Jeśli zrobimy to 
w sposób zorganizowany, to możemy otrzymać desenie pokrywające obszar 
wewnątrz krzywej. Oto jeden z takich przykładów.  Tym razem jest to kompletna 
procedura, której musimy zadawać parametry do wykonania wykresu. To wszystko, 
reszta, czyli otrzymany obrazek zależy wyłącznie od tego jakie parametry zadamy. 
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Jeśli ktoś bardzo chce to może dowolnie modyfikować procedurę zmieniając 
równanie krzywej po której się poruszamy, teraz jest to koło, lub deklaracje funkcji 
koloru. Zauważmy poczas eksperymentów jak działa tu animacja.  

SpiderNet := 

proc(move, move1, rc, gc, bc) 

local r, lines, x, y, x1, y1; 

begin 

   r := 1.0: 

   lines := [FAIL $ 361]: 

   for i from 0 to 360 do 

       theta := float(i*PI/180); 

       x     := r * cos(move  * theta); 

       y     := r * sin(move  * theta); 

       x1    := r * cos(move1 * theta); 

       y1    := r * sin(move1 * theta); 

       lines[i+1] := 

          plot::Line2d([x, y] ,[x1, y1], 

             Color = [abs(rc*sin(i*PI/360)), 

                      abs(gc*sin(i*PI/360 + PI/4)), 

                      abs(bc*sin(i*PI/360 + PI/2))], 

                      VisibleAfter = i/36 

          ); 

   end_for: 

   plot::Group2d(op(lines),Axes = None, Scaling = Constrained) 

end_proc: 

plot(SpiderNet(3,7,0.6,0.8,0.2)): 

plot(SpiderNet(198,278,0.6,0.3,0.9)): 

 

Teraz, tak utworzone elementy graficzne mogą być użyte do tworzenia bogatszych 
konstrukcji graficznych, np. jako wzory na płytkach, a dalej skalowane i przesuwane 
po płaszczyźnie w celu utworzenia barwnych posadzek. Zachęcam czytelnika do 
eksperymentowania z wykresami funkcji w różnych układach współrzędnych. Jest to 
świat niezmiernie interesujący i kryjący jeszcze wiele tajemnic. 

To wszystko to był dopiero początek, a co dalej?  

Biblioteka graficzna MuPADa, jak również inne jego cechy opisane w tym 
dokumencie zachęcają do modelowania obiektów matematycznych w nieco bardziej 
frywolnej postaci  niż ta z jaką mamy do czynienia w podręcznikach matematyki. 
Możemy zatem tworzyć całe sceny z obiektów matematycznych zwracając bardziej 
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uwagę na efekt artystyczny niż na realia matematyczne. Przykładów do takiej 
twórczości mamy wiele w Internecie (patrz literatura na końcu tego tekstu), lub 
w naszym otoczeniu (patrz rys. 4, na następnej stronie).  

Na zakończenie postawmy sobie jeszcze ważne pytanie – jaką wartość mają takie 
eksploracje dla naszych uczniów?  Czego oni nauczą się w trakcie tych 
eksperymentów? Oto niektóre, ważne moim zdaniem, aspekty poszukiwań 
artystycznych z MuPADem. 

Nasi uczniowie:  

1. Poznają różne obiekty matematyczne, ich równania i, co ważniejsze, ich własności. 

2. Nauczą się manipulowad obiektami matematycznymi poprzez odpowiedni dobór 

parametrów, dziedzin funkcji, i transformacji. 

3. Nauczą się tworzyd algorytmy graficzne i ich odpowiedniki jako programy matematyczne. 

4. Będą pogłębiad swoje umiejętności rozwiązywania problemów. 

5. Bedą poznawad wartości estetyczne obiektów matematycznych, 

6. i miejmy nadzieję, że będą umieli zastosowad tę całą wiedzę w codzienych 

zastosowaniach wizualizacji matematycznej.  
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Rys 4. Ulica w Zhou Zhuang z oknami i drzwiami zasłanianymi chińskimi kratami, które mogą być 
uważane jako bardzo praktyczne zastosowania sztuki matematycznej 
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Analogie przestrzeni 2D i 3D  

Bronisław Pabich 

www.pabich.interklasa.pl,  pabich@interklasa.pl 

Wstęp 

Spośród wielu analogii, które wykorzystujemy w dydaktyce matematyki do 
odkrywania i weryfikowania nowej wiedzy, rozszerzania jej pojęć i twierdzeń, 
można wykorzystać analogię przez rozszerzenie wymiaru. Uczniowie na lekcjach 
matematyki mają często okazję korzystać z niej przenosząc własności planimetrii do 
stereometrii. Wiedzą, że odpowiednikiem okręgu jest sfera, koła - kula, kwadratu – 
sześcian, wielokąta - wielościan, itd. Szczególnie wdzięcznym zagadnieniem do 
eksploracji z komputerem jest poszukiwanie analogii i różnic pomiędzy teorią 
trójkąta i teorią czworościanu. 

Wirtualne konstrukcje w przestrzeni 3D wykonywane przy użyciu programu CABRI 
3D otwierają szerokie możliwości badania klasycznej geometrii w trzecim wymiarze. 
Narzędzia prostej i okręgu dołączone do tego programu przypominają nam 
klasyczne konstrukcje na płaszczyźnie wykonywane przy użyciu cyrkla i linijki na 
przykład w programie CABRI II PLUS. Jest więc okazja, by wspólnie z uczniami 
podjąć się nie tylko teoretycznych badań nad porównaniem obu teorii ale poznać je 
w sposób odkrywczy a potem poszukiwać przyczyn, dla której te teorie zbliżają się 
do siebie lub są ze sobą „niekompatybilne”. 

Analogii przestrzeni 2D i 3D należy poszukiwać:  

1. w relacjach koincydencji, prostopadłości i równoległości obiektów 
odpowiadających obu przestrzeniom. Zauważamy wówczas, że obiektom 
planimetrii odpowiadają w przestrzeni 3D następujące obiekty analogiczne: 

 punktom na płaszczyźnie - punkty w przestrzeni, względnie szczególne proste, 

 prostym na płaszczyźnie - proste w przestrzeni względnie szczególne płaszczyzny, 

 bokom wielokąta - krawędzie wielościanu względnie odpowiednie jego ściany. 

2. w znanych z planimetrii własności trójkąta, które sugerują przeniesienie na 
przestrzeń trójwymiarową następujących konstrukcji: 

 symetralne boków trójkąta i ich punktu przecięcia, 

 dwusieczne kątów trójkąta i ich punktu przecięcia, 

 środkowe trójkąta i ich punkt przecięcia, 

 wysokości i ich punkt przecięcia. 

3. w zadaniach konstrukcyjnych, gdyż wiele z nich tworzonych w planimetrii 
prowokuje do analogicznej ich realizacji w przestrzeni 3d z wykorzystaniem cyrkla 
i linijki: 

 konstrukcja stycznej do okręgu (znanych jest pięd różnych konstrukcji) a stycznej do kuli, 

 styczna do dwóch okręgów o różnych promieniach a styczna do dwóch różnych kul,  

 konstrukcja kwadratu wpisanego w koło a konstrukcja sześcianu wpisanego w kulę, 

4. w izometriach, jednokładnościach, inwersjach i przekształceniach afinicznych, 

5. w znanych czynnościach wykonywanych na płaszczyźnie takich jak: 
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 tworzenie wielokątów gwiaździstych, 

 poszukiwanie przekrojów wielokątów, 

 równoważnośd pól wielokątów przez ich rozkład, 

 parkietowanie płaszczyzny, 

 ogólne własności wielokątów (ilośd przekątnych, suma miar kątów wewnętrznych, twierdze-
nie Pitagorasa, zasada Cavalieriego itd.) 

Podstawowe konstrukcje płaskie i przestrzenne 

Kurs planimetrii w edukacji szkolnej rozpoczynamy od wprowadzania jej pojęć 
pierwotnych, które potem łączymy w logiczną całość, spajając je aksjomatami, 
z których wynika możliwość konstruowania figur geometrycznych i badania ich 
własności. Faktycznie w programie współczesnej polskiej szkoły z wielu powodów 
nie realizuje się oficjalnie tego kursu geometrii w opisany sposób, choć sprytny 
nauczyciel potrafi wpleść jego elementy tak, by choć w części zdać sprawę uczniowi 
z istnienia takiego podejścia do geometrii.  

Podobnie rzecz się ma w nauczaniu stereometrii, gdzie również wprowadzamy jej 
pojęcia pierwotne. Są one jedynie rozszerzeniem zbioru pojęć pierwotnych 
planimetrii. I tu również uczeń poznaje (z założenia) aksjomaty które wykorzystuje 
później w rozwiązywaniu zadań. Zadania te jednak nie mają takiego charakteru, 
jakie noszą ze sobą zadania z planimetrii. Nie rozwiązujemy ich w taki sposób jak 
w planimetrii.  

Dla przykładu mówiąc „utwórz prostą prostopadłą do płaszczyzny z danego punktu nie 
leżącego na niej” wykonujemy na kartce papieru jedynie szkic rzutu tej sytuacji 
przestrzennej. Można też takie polecenie wykonać na modelu przestrzennym, ale 
tego w praktyce nikt nie robi. 

Teraz, dysponując programem CABRI 3D sytuacja zmienia się diametralnie. 
Wszystkie konstrukcje, szkicowane dotychczas na kartce papieru możemy teraz 
fizycznie wykonywać za pomocą „przestrzennego” cyrkla i linijki. Cyrkiel 
„przestrzenny” to zwykły cyrkiel wykonujący manipulacje na wybranych wcześniej 
płaszczyznach. Powodzenie konstrukcji zależy jedynie od wiedzy, pomysłowości 
i sprytu użytkownika programu CABRI 3D.  

Narzędzia programu CABRI 3D sprawiają, że przestrzenne konstrukcje wykonuje się 
w analogiczny sposób jak konstrukcje płaskie. Analogia ta jest wynikiem uogólnienia 

znanych pojęć planimetrii na stereometrię, np. prosta  płaszczyzna, okrąg  sfera, 

koło  kula, kwadrat  sześcian czy wreszcie trójkąt  czworościan.  

Tym sposobem podstawowe konstrukcje planimetrii można teraz powielać na 
lekcjach stereometrii.  

Kwadrat a koło, sześcian a kula 

Nie będę dalej rozwijał tych problemów – ukażą się one wkrótce w kolejnej 
książeczce z serii Cabrista. 

Chciałbym natomiast zwrócić uczestnikom Konferencji na jeden z nich i potraktować 
go jako specjalny problem „konferencyjny”, z uwagi na pewną trudność 
dydaktyczną, jaka w nim tkwi. Pragnąłbym, aby uczestnicy Konferencji rozwiązując 
go, spojrzeli na niego przez pryzmat analogii 3D do 2D i ocenili: 

 czy przeniesienie wybranej przez nich analogii utrudnił rozwiązanie zadania, 
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 czy wybór tej analogii nie był trafny, czy trzeba było go zmienid, 

 czy istnieje kilka różnych analogii które można dostrzec w tym zadaniu, 

 jeśli tak, to która z nich jest najbardziej przejrzysta i trafnie doprowadzająca do rozwiązania, 

 czy rozwiązujący problem najpierw poszukiwał rozwiązania a potem analogii czy na odwrót? 

Problem ten ni stąd ni 
zowąd pojawił się w 
trakcie XXII 
warsztatów CABRI w 
Krakowie w 
październiku 2007 r., 
gdy chciałem w 
programie CABRI 3D 
poruszać jednym 
punktem w przestrzeni 
sześcian przy 
nieruchomej 
płaszczyźnie, by 
obserwować jego 
wszystkie możliwe 
przekroje. 

Przyszedł mi wówczas 
pomysł umieszczenia 
go w kuli i poruszania 
go przez 
manipulowanie 
jednym z 
wierzchołków 
umieszczonym na 
sferze tej kuli.. 

 

rys. 1 

Zabrałem się do zadania i niestety okazało się, że nie jest ono takie banalne do 
skonstruowania. Pomysł przyszedł do głowy jeszcze tego samego wieczoru, ale 
dopiero po przypomnieniu sobie pewnych problemów związanych z…. I tu nie 
wspomnę, z czym, gdyż to ułatwiłoby to rozwiązanie zadania, a cały smak polega na 
tym, by każdy z uczestników doszedł sam do niego.  

Być może zrodzi się w ten sposób więcej metod rozwiązania tego problemu, co 
będzie kolejnym, przykładem znanego porzekadła: „lepiej rozwiązać jedno zadanie 
kilkoma sposobami, niż kilka zadań tym samym sposobem”. 

Temat zadania 

Dana jest kula o środku S i dowolny punkt A na jej brzegu. Skonstruuj sześcian, 
którego jednym z wierzchołków jest punkt A, a pozostałe wierzchołki leżą na sferze 
tej kuli. 

Proszę o rozwiązanie tego zadania przez wszystkich uczestników i odpowiedź na 
pytania postawione powyżej. 
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Zastosowanie programów CABRI w nauczaniu 
matematyki w szkole ponadgimnazjalnej 

Małgorzata Pacana-Kawalec 

mkawalec@scholaris.pl 

Wprowadzenie 

Proces nauczania matematyki w dzisiejszej szkole trudno wyobrazić sobie bez 
stosowania technologii informacyjnej wspomagającej go, bowiem umiejętne 
wykorzystanie programów komputerowych może przynieść wiele korzyści 
w nauczaniu matematyki. Szczególna uwagę chcę zwrócić na dydaktyczne aspekty 
programów Cabri II, Cabri II Plus oraz Cabri 3D, których stosowanie w nauczaniu 
matematyki pozwala zainteresować uczniów tym przedmiotem i motywuje ich do 
pracy.  

Komputery w nauczaniu matematyki ułatwiają: 

 wprowadzanie definicji i pojęć matematycznych poprzez ich dynamiczną 
wizualizację 

 przeprowadzanie rozumowania empirycznego i odkrywanie twierdzeń 

 dowodzenie twierdzeń 

 uogólnianie twierdzeń i poszukiwanie analogii  

 rozwiązywanie zadań z uwzględnieniem różnych przypadków ich rozwiązania  

 dydaktyczne wykorzystanie błędów uczniowskich spowodowanych 
schematycznym rozumowaniem  

 kształtowanie języka matematycznego  

 kształtowanie wyobraźni ucznia. 

 przygotowanie przez nauczyciela różnych materiałów do wykorzystania w 
procesie dydaktycznym  

Stosowanie komputera w nauczaniu ma też ważny aspekt psychologiczny. Uczeń 
sam staje się odkrywcą, przez co mobilizuje się do pracy, chętniej dyskutuje 
i wymienia poglądy z nauczycielem i kolegami. Potwierdza to stwierdzenie 
psychologa amerykańskiego Jerome S. Brunera: „Im bardziej dziecko potrafi 
traktować uczenie się jako odkrywanie czegoś, a nie jako uczenie się o czymś, tym 
silniej wystąpi u niego tendencja do uczenia się na zasadzie autonomicznego 
samonagradzania się, a jeszcze lepiej na zasadzie nagrody, jaką stanowi 
samoodkrycie.”   

Przedstawię kilka propozycji rozwiązań dydaktycznych, które mogą znaleźć 
zastosowanie w szkole ponadgimnazjalnej. 

Wprowadzanie definicji i odkrywanie własności funkcji 
trygonometrycznych. 

 

mailto:mkawalec@scholaris.pl
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Przedstawiony obok rysunek 
ilustruje kąt w układzie 
współrzędnych, na którego drugim 
ramieniu obrany został dowolny 
punkt o współrzędnych (x,y). 
Wykonanie w programie Cabri II 
Plus takiej konstrukcji 
i odpowiednie jej zastosowanie, 
poprzez  wykorzystanie dynamiki 
tego programu i wbudowanej opcji 
kalkulatora, ułatwia uczniom 
odkrycie definicji funkcji 
trygonometrycznych, a także 
pewnych własności tych funkcji. 

 

rys. 1 

Rola współczynników w równaniu paraboli  ,2 cbxaxy   .0a  

Realizując materiał dotyczący funkcji kwadratowej zwracamy szczególną uwagę na 
rolę  współczynnika a we wzorze tej funkcji. Skonstruowane wykresu tej funkcji 
w programie Cabri II lub Cabri II Plus daje możliwość płynnej zmiany wartości 
wszystkich współczynników, a poprzez to spostrzeżenie wpływu ich wartości na 
kształt paraboli a także dostrzeżenie innych ciekawych faktów, jak np. w jaki sposób 
zmienia się położenie wierzchołka paraboli przy zmianie kolejno współczynników a, 
b oraz c. 

 W równaniu paraboli: 

,2 cbxaxy  0a  

zakładamy, że: b, c – const,   a – 
zmienne. Konstrukcja Cabri II 
daje możliwość dostrzeżenia, że 
wierzchołek paraboli porusza się 
wzdłuż prostej – rys. 2. Można ją 
dodatkowo wykreślić dzięki 
opcjom tego programu: Ślad lub 
Miejsce geometryczne. 

Równanie tej prostej łatwo 
można wyznaczyć w oparciu o 
wzory na współrzędne 
wierzchołka paraboli. 

Mianowicie: 

w

w
x

b
a

a

b
x

22
 

 

rys. 2 
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Zatem cxby ww
2

1
 jest równaniem prostej, wzdłuż której porusza się 

wierzchołek paraboli, jeśli zmieniamy wartość współczynnika a, natomiast 
współczynniki b i c są stałe. 

 Ciekawszą sytuację mamy wtedy, gdy zmianie 
ulega współczynnik b, natomiast a oraz c są stałe. 
Program Cabri II daje możliwość 
zaobserwowania, że w tym przypadku 
wierzchołek paraboli porusza się po krzywej, 
która także jest parabolą. Jakie jest jej równanie? 
Wykonamy odpowiednie obliczenia w oparciu o 
wzory na współrzędne wierzchołka danej 
paraboli. 

a

b
xw

2
 ; 

stąd  

waxb 2  

cxa
a

xaac

a

bac

a
y w

w

w

2
222

4

44

4

4

4
 

Jak widać jest nią parabola o przeciwnym 
współczynniku a i tym samym współczynniku c, 
co pokrywa się z doświadczeniem 
przedstawionym na rysunku 3. 

 

rys. 3 

 W przypadku, kiedy zmieniamy tylko współczynnik c 
przy zachowaniu stałych wartości współczynników a i b 
obserwujemy, że wierzchołek paraboli porusza się po 
prostej równoległej do osi rzędnych – rys. 4.  

 Jej równanie ma postać: 

a

b
xw

2
 

 

 

rys. 4 
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Twierdzenie Pitagorasa w przestrzeni 

Rozważmy zadanie: 

Sześcian ABCDA’B’C’D’ rozcięto 
płaszczyzną BDA’ na dwa wielościany. 
Wyznacz pola wszystkich ścian 
otrzymanego ostrosłupa, a następnie 
oblicz sumę kwadratów pól ścian 
będących trójkątami prostokątnymi i 
porównaj z kwadratem pola ściany BDA’. 

Opisaną sytuację przedstawia rys. 5. Poniższe 
obliczenia uzasadniają równość pola kwadratu 
ściany BDA’ 

 

rys. 5 

z sumą pól ścian, które są trójkątami prostokątnymi. 

2

' '
2

ABA ADA ABD

a
P P P  

2

2

'

2 3 3

4 2
BDA

a a
P  

2 4

'

3
3

4
ABAP a  

2
2

2 4

'

3 3

2 4
BDA

a
P a  

Rysunek 6 ilustruje prawdziwość 
analogicznego twierdzenia dla 
dowolnego prostopadłościanu.  

Bardzo łatwo jest dostrzec 
opisane powyżej  zależności 
wykonując konstrukcje w 
programie Cabri 3D oraz 
wykorzystując opcje tego 
programu, m.in. opcję Kalkulator. 

 

rys. 6 
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Rozwiązywanie zadań z uwzględnieniem różnych przypadków ich 
rozwiązania 

Dynamiczna ilustracja treści zadania w programie 
komputerowym ułatwia jego analizę, interpretację, 
dostrzeżenie różnych przypadków rozwiązania, 
a także samo jego rozwiązanie. Poniżej 
przedstawiam ilustrację następującego zadania: 
„Punkty A i B leżą na płaszczyźnie . Odcinki AC 

i BD są prostopadłe do tej płaszczyzny oraz AC =a, 

BD =b, b > a. Uzasadnij, że proste AC i BC przecinają 

się oraz wyznacz odległość punktu przecięcia od 
płaszczyzny .” Jego treść pochodzi ze zbioru 
zadań „Matematyka – zbiór zadań do liceów i 
techników” klasa III, Oficyna Wydawnicza 
Krzysztof Pazdro, W-wa 2007.  

Użycie, w tym momencie, programu Cabri 3D 
uświadamia uczniom, że zadanie należy 
rozwiązać w dwóch przypadkach. Zostały one 
przedstawione na rysunkach 7 i 8. 

 

rys. 7 

 

rys. 8 

Ilustracja obiektów geometrii trójwymiarowej 

Program Cabri 3D jest znakomitym 
narzędziem kształtującym wyobraźnię 
uczniów i ułatwiającym dostrzeżenie 
pewnych obiektów przestrzennych, 
również podczas ich dynamicznej zmiany. 
Przedstawiona na rysunku 9 konstrukcja 
przedstawia przekroje sześcianu jakie 
można uzyskać przesuwając płaszczyznę 
prostopadłą do jego głównej przekątnej 
wzdłuż tej przekątnej.  

rys. 9 

Tworzenie wielościanów i ich siatek 

Wbudowane opcjonalnie narzędzia programu Cabri 3D dają możliwość budowania 
nowych wielościanów a także tworzenia ich siatek. Ilustrują to rysunki 10 oraz 11. 
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rys. 10 

 

rys. 11 

Podsumowanie 

Umiejętne stosowanie programów komputerowych na lekcji z pewnością wspomaga 
nauczanie matematyki, jednak wymaga spełnienia pewnych warunków, tj.: 

 wyposażenia pracowni matematycznej w odpowiedni sprzęt komputerowy i 
projektor, 

 posiadania oprogramowania dydaktycznego, 

 odpowiedniego przygotowania nauczyciela. 

Zadaniem nauczyciela jest nabycie umiejętności stosowania środków TI w nauczaniu, 
a także wypracowanie odpowiedniej koncepcji dydaktycznej lekcji prowadzonej 
z ich wykorzystaniem. 

Literatura 

1. B. Pabich, "Pierwsze kroki i lekcje matematyki Cabri II Plus". 

2. B. Pabich, "Pierwsze kroki z Cabri 3D". 

3. "Matematyka - zbiór zadań do liceów i techników", klasa III, Oficyna 
Wydawnicza Krzysztof Pazdro, W-wa 2007. 
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Rekurencja z MuPADem 

Danuta Rozpłoch-Nowakowska 

nowa@mat.uni.torun.pl 

Wprowadzenie 

Artykuł stanowi przegląd wybranych problemów posiadających rozwiązania 
rekurencyjne, z którymi uczeń spotyka się w szkole na lekcjach matematyki 
i informatyki. Elegancja i prostota zapisu rozwiązań rekurencyjnych są często 
niedoceniane, a rozwiązywanie zadań o tematyce rekurencyjnej nastręcza 
poważnych trudności. W rezultacie, uczniowie słabo rozumieją pojęcie rekurencji 
i w związku z tym niechętnie rozważają (nieliczne w programie szkolnym) 
zagadnienia rekurencyjne. 

Niniejszy tekst może stanowić wsparcie pracy z uczniem uzdolnionym. Znajdą się tu 
propozycje rozwiązywania ćwiczeń, a niektóre (standardowe) problemy 
rekurencyjne zostaną zilustrowane przy pomocy programu MuPAD. Chociaż pojęcie 
rekurencji jest tu pierwszoplanowe, to położony będzie również nacisk na 
zobrazowanie możliwości MuPADa oraz kształcenie umiejętności posługiwania się 
tym programem. Nadmieńmy przy tym, że jako znane zostaną tu pominięte 
formalne dowody poprawności przedstawianych rozwiązań rekurencyjnych. 

I Pojęcie rekurencji  

Rozpoczynamy od etymologii słowa rekurencja. Mały słownik łacińsko-polski pod 
redakcją J. Korpantego (Wydawnictwo Szkolne PWN , Warszawa 2005) podaje hasła 
czasownikowe ukazujące pochodzenie tego słowa: 

recurro, ere, (cu)curri, cursum vi, vabs 1. biec z powrotem, powracać (do czegoś, ku 
czemuś, gdzieś); powracać, nawracać < powtarzać> cyklicznie 2. powracać 
w myślach (do czegoś) 

recurso, are, avi, atum vi, vabs 1. ciągle powracać 2. ciągle powracać na myśl 

Rzeczywiście, wg Słownika języka polskiego Wydawnictwa Naukowe PWN 
(http://sjp.pwn.pl) rekurencyjny to „dający się wyrazić za pomocą wielkości 
uprzednio znanych”. 

Bezpośrednio w tematykę omawianą w niniejszym artykule wprowadzają nas jednak 
dopiero hasła Encyklopedii PWN (http://encyklopedia.pwn.pl): 

rekurencja [łac.], inform. sposób definiowania procedur i funkcji (w algorytmach 
i programach zapisanych w językach programowania wysokiego poziomu), 
polegający na umieszczeniu w treści procedury (funkcji) odwołań do tej samej 
procedury (funkcji); 

rekurencyjny wzór, mat. wzór wyrażający ogólny (n-ty) wyraz ciągu przez wyrazy 
go poprzedzające. 

mailto:nowa@mat.uni.torun.pl
http://sjp.pwn.pl/
http://encyklopedia.pwn.pl/
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II Rekurencja na lekcjach matematyki  

W kursie matematyki na poziomie szkolnym rekurencji nie poświęca się zbyt wiele 
uwagi. W sposób jawny pojęcie to pojawia się przy omawianiu działu poświęconego 
ciągom. Dlatego ten paragraf rozpoczniemy od wybranych ciągów określonych 
rekurencyjnie. 

II.1. Ciąg arytmetyczny czyli taki, dla którego istnieje liczba r (nazywana różnicą 

ciągu), że z wyjątkiem pierwszego wyrazu ciągu (oznaczonego jako a1), każdy 
następny wyraz otrzymamy przez dodanie r do wyrazu poprzedniego: 

a:=n->piecewise([n=1,a1],[n>1,a(n-1)+r]) 

]))1(,1[],1,1([ piecewise rnanann  

Stąd: 

a(n)$n=1..8 

rararararararaa 71,61,51,41,31,21,1,1  

Łatwo daje się udowodnić, że ogólny wzór na n-ty wyraz ciągu to: a1 + (n-1)·r. 
MuPAD w prosty sposób pozwala otrzymać wzór na sumę początkowych k wyrazów 

ciągu: 

simplify(sum((n-1)*r+a1,n=1..k)) 

2

)12( rkrak
. 

Przykład 1. Przyjmijmy: 

r:=1: 

a1:=1: 

Wówczas: 

a(n)$n=1..8 

8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  

Analogicznie można rozpatrywać ciąg geometryczny czyli taki, dla którego istnieje 

różna od zera liczba q (nazywana ilorazem ciągu), że z wyjątkiem pierwszego 

wyrazu ciągu (oznaczonego jako a1), każdy następny wyraz otrzymamy przez 
pomnożenie wyrazu poprzedniego przez q. 

Kolejne dwa przykłady są omawiane zarówno na lekcjach matematyki jaki i na 
lekcjach informatyki. I chociaż obecnie na lekcjach matematyki zazwyczaj nie 
podkreśla się możliwości „rekurencyjnego spojrzenia” na oba zagadnienia, to jednak 
podejście rekurencyjne jest naturalne, na co wskażemy poniżej. 

II.2 Algorytm Euklidesa wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch 

liczb naturalnych ba,  (przy założeniu 0ba ): 

.0 dla ),mod,(

,0 dla,
),(

bbabNWD

ba
baNWD

 

zapisujemy w MuPADzie w postaci funkcji dwóch zmiennych: 

nwd:=(n,k)->piecewise([k = 0, n], [k>0,nwd(k, n mod k)]) 

)])mod,(nwd ,0[],,0([ piecewise),( knkknkkn  
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Korzystając z tak zdefiniowanej funkcji dwóch zmiennych obliczymy np. największy 
wspólny dzielnik liczb 12 i 18:  

nwd(12,18) 

6  

Teraz zaprojektujemy w MuPADzie procedurę realizującą algorytm Euklidesa: 

nwd := proc(n,k) 

begin 

  if k=0 

    then return(n) 

    else return(nwd(k, n mod k)) 

  end_if 

end_proc: 

i z pomocą prog::trace 

prog::trace(nwd): 

prześledzimy wszystkie wywołania procedury np. dla pary liczb 12 i 18: 

nwd(12,18) 

enter 'nwd'                            with args   : 12, 18

  enter 'nwd'                            with args   : 18, 12

    enter 'nwd'                            with args   : 12, 6

      enter 'nwd'                            with args   : 6, 0

      leave 'nwd'                            with result : 6

    leave 'nwd'                            with result : 6

  leave 'nwd'                            with result : 6

leave 'nwd'                          with result : 6

6

 

Jeśli interesuje nas tylko sam wynik zwracany przez procedurę, to śledzenie można 
zakończyć: 

prog::untrace(nwd): nwd(12,18) 

6  

Bardziej przejrzyście (chociaż mniej szczegółowo) kolejność wywołań ilustruje 
drzewo wywołań procedury:  

prog::calltree(nwd(12,18),Args) 

6

0) nwd(6, -`-        

|        

6) nwd(12, -`-    

|    

12) nwd(18, -`-

|

18) nwd(12,

...  treeCreate
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II.3 Schemat Hornera 

Ten znany algorytm obliczania wartości wielomianu nn

n

n axaxaxW 1

1

1)(   

zapiszemy w postaci procedury rekurencyjnej w MuPADzie. Dla porządku ustalmy, 
że lista L będzie służyła do przechowywania współczynników wielomianu, zaś x 
będzie oznaczał argument wielomianu. Procedura jest postaci: 

hor:= proc(n) 

      begin  

        if n>1 then x*hor(n-1) + L[n] 

        else  

         L[1]  

        end_if; 

      end_proc: 

Dlatego np. przy 

n:=4; L:=[a_.i $ i=1..n]: 

mamy: 

hor(nops(L)) 

))(( 1234 axaxaxa
 

ukazujące poziomy rekurencji (i ilustrację sposobu obliczania wartości wielomianu). 
I tak dla: 

L:=[1,3,3,1]: 

oraz 

x:=1: 

mamy: 

hor(nops(L)) 

8  

III Rekurencja na lekcjach informatyki 

Na lekcjach informatyki dyskutowane są zazwyczaj omówione wyżej: algorytm 
Euklidesa i schemat Hornera. Ten paragraf rozpoczniemy od innego standardowego 
przykładu: 

III.1.  Funkcja silnia. Zdefiniujemy ją przy pomocy procedury rekurencyjnej: 

sil:= proc(n) 

      begin 

        if n < 2 then 

          1 

        else 

          n*sil(n-1) 

        end_if 

      end_proc: 

Tak jak wyżej, kolejność wywołań można zilustrować przy pomocy drzewa 
wywołań procedury. Poza tym, w analogiczny sposób, można zdefiniować 
i prześledzić wywołania funkcji podwójna silnia. 

Następny przykład to klasyczny problem wież Hanoi. Nie posiada on łatwego 
rozwiązania iteracyjnego. Z kolei rozwiązanie rekurencyjne jest niemal oczywiste. 

III.2 Wieże Hanoi 
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Dane są 3 pałeczki a, b, c oraz n krążków o różnych średnicach, zaś zadanie polega 
na przeniesieniu wszystkich krążków z pałeczki a na pałeczkę c (z wykorzystaniem 
pałeczki b), przy czym krążki należy przenosić pojedynczo i większy krążek nigdy 
nie może znaleźć się na mniejszym. Oto rozwiązanie rekurencyjne w postaci kroków 
algorytmu: 

Krok 0. Jeżeli n = 0, to zakończ algorytm. W przeciwnym wypadku wykonaj kroki 1.-
3. algorytmu. 

Krok 1. Zastosuj rozwiązanie dla n − 1 krążków, przenosząc je z a na b. 

Krok 2. Przenieś n-ty krążek z a na c. 

Krok 3. Zastosuj rozwiązanie dla n − 1 krążków, przenosząc je z b na c. 

oraz w postaci procedury w MuPADzie: 

hanoi:= proc(a,b,c,n) 

    begin 

       if n > 0 then 

hanoi(a,c,b,n-1); 

print("z ". a. " na ". c); 

hanoi(b,a,c,n-1); 

       end_if ;  

    end_proc: 

Wywołanie procedury dla n = 2: 

hanoi(a,b,c,2) 

NIL

c" na b z"

c" na a z"

b" na a z"

 

W MuPADzie zmienne lokalne procedur definiowane przez proc są inicjowane 
z wartością  NIL. Pozbędziemy się wartości NIL używając polecenia delete służącego 
do usunięcia wartości danej zmiennej. Nowa procedura będzie postaci: 

hanoi:= proc(a,b,c,n) 

     begin 

if n > 0 then 

hanoi(a,c,b,n-1); 

print("z ". a. " na ". c); 

hanoi(b,a,c,n-1);  

else delete n; 

end_if ;  

     end_proc: 

Stąd:  

prog::trace(hanoi): hanoi(a,b,c,2) 

muphlp://stdlib.muphlp/_procdef.xml#proc
muphlp://stdlib.muphlp/NIL.xml#NIL
muphlp://stdlib.muphlp/NIL.xml#NIL
muphlp://stdlib.muphlp/_delete.xml#delete
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 :result        with                    hanoi'' leave

 :result        with                    hanoi'' leave  

 :result        with                    hanoi'' leave    

0 c, b, a, :   args       with                    hanoi''enter     

c" na b z"

 :result        with                    hanoi'' leave    

0 a, c, b, :   args       with                    hanoi''enter     

1 c, a, b, :   args       with                    hanoi''enter   

c" na a z"

 :result        with                    hanoi'' leave  

 :result        with                    hanoi'' leave    

0 b, a, c, :   args       with                    hanoi''enter     

b" na a z"

 :result        with                    hanoi'' leave    

0 c, b, a, :   args       with                    hanoi''enter     

1 b, c, a, :   args       with                    hanoi''enter   

2 c, b, a, :   args       with                    hanoi''enter 

 

Po wyłączeniu śledzenia wywołań: 

prog::untrace(hanoi): hanoi(a,b,c,2) 

c" na b z"

c" na a z"

b" na a z"

 

Kolejny przykład to 

III.3 Algorytm Newtona - Raphsona obliczania przybliżenia pierwiastka 
kwadratowego z danej liczby dodatniej a. Rozwiązanie rekurencyjne okaże się 
oczywiste, jeśli zinterpretujemy a jako pole powierzchni prostokąta o bokach 
długości x oraz a/x, przy czym x będzie oznaczało szukane przybliżenie. Oczywiście, 
jeśli x = a/x, to x (będące wówczas długością boku kwadratu o polu a) jest szukanym 
pierwiastkiem. Jeśli brak równości, to ponieważ szukane rozwiązanie jest większe od 
długości krótszego boku i mniejsze od długości dłuższego boku prostokąta więc jako 
kolejne przybliżenie pierwiastka można przyjąć średnią arytmetyczną długości tych 
boków. Poszukiwanie przybliżenia można na przykład rozpocząć od rozważania 
prostokąta o bokach długości x = 1 oraz a. Ostatecznie prowadzi to do rozwiązania 
rekurencyjnego: 

b:=n->piecewise([n=1,1],[n>1,(b(n-1)+a/b(n-1))/2]) 

( 1)
( 1)

piecewise 1,  1 , 1 ,
2

a
b n

b n
n n n  

Tak więc ponownie mamy tu do czynienia z pewnym ciągiem określonym 
rekurencyjnie –ciagiem przybliżeń pierwiastka z liczby. Otrzymane w ten sposób 
kolejne przybliżenia pierwiastka z liczby 2: 
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a:=2: float(b(n))$n=1..5 

414213562.1,414215686.1,416666667.1,5.1,0.1
 

można porównać z przybliżeniem podawanym w programie MuPAD:  

float(sqrt(2)) 

414213562.1  

Jeśli nie mielibyśmy jednak w MuPADzie dostępu do funkcji sqrt(), to pojawiło by 
się w sposób naturalny pytanie o dokładność wyznaczonego rozwiązania 
otrzymanego przy pomocy algorytmu rekurencyjnego. Innymi słowy, pytamy kiedy 
należy zakończyć obliczenia. Okazuje się, że wystarczy, by dwa kolejne rozwiązania 
różniły się o mniej niż z góry przyjęte 0  (tzw. dokładność obliczeń). Pamiętajmy 
przy tym, że działania arytmetyczne występujące w kolejnych krokach algorytmu 
nie są dokładne. 

IV Rekurencja a grafika 

Ten paragraf poświęcimy rzadziej omawianym w szkole przykładom, które 
występują zazwyczaj na lekcjach informatyki poświęconym programowaniu. 

IV.1 Trójkąt Sierpińskiego. W trójkącie równobocznym łączy się środki jego boków, 
a powstały w ten sposób trójkąt usuwa. Tę operację powtarza się nieskończenie wiele 
razy w każdym z pozostałych trzech trójkątów otrzymując w rezultacie trójkąt 
Sierpińskiego. 

W MuPADzie korzystamy z plot::Line2d należącej do biblioteki plot, by otrzymać 
w uproszczoną 6  figurę powstałą w wyniku n-krotnego „usunięcia” trójkątów 
„środkowych”. W zaprojektowanej poniżej procedurze rekurencyjnej parametry xi,yi 
(i = 1,…,3) oznaczają współrzędne wierzchołków trójkąta, zaś n – krotność usuwania: 

sierp:= proc(x1,y1,x2,y2,x3,y3,n) 

begin  

if n=0 then return(plot::Line2d([x1, y1],[x2,y2]), 

plot::Line2d([x2, y2], [x3,y3]), 

plot::Line2d([x3, y3], [x1,y1]) 

); 

else 

return (sierp(x1,y1,(x1+x2)/2,(y1+y2)/2,(x1+x3)/2,(y1+y3)/2,n-1), 

sierp((x1+x2)/2,(y1+y2)/2,x2,y2,(x2+x3)/2,(y2+y3)/2,n-1), 

sierp((x1+x3)/2,(y1+y3)/2,(x2+x3)/2,(y2+y3)/2,x3,y3,n-1) 

); 

end_if; 

end_proc: 

Tak więc sześciokrotne usunięcie trójkątów „środkowych”daje: 

plot(sierp(0,0,1,sqrt(3),2,0,6),Scaling=Constrained) 

                                                      

6 W rzeczywistości przy pomocy stosownych parametrów trójkąty, które nie zostały 
wycięte należałoby wypełnić kolorem. 
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W analogiczny sposób można np. zilustrować powstawanie dywanu Sierpińskiego. 

IV.2 Spirala. Podobnie rysujemy, rozpoczynając w (x, y), „spiralę” o długości 
najdłuższego boku a i odległości ścian dist. W procedurze, o ile długość boku a nie 
przekracza podwojonej odległości ścian, rysowane są dwie pary ścian, po czym 
następuje wywołanie tej samej procedury ze zmienionymi parametrami (rysowanie 
rozpoczyna się w punkcie x+dist,y+dist, długość najdłuższego boku wynosi a-2*dist): 

lab:= proc(x,y,a) 

begin  

if a-2*dist<=0 then return(); 

else  

return(plot::Line2d([x, y],[x+a,y]), 

plot::Line2d([x+a,y],[x+a,y+a]), 

plot::Line2d([x+a, y+a],[x+dist,y+a]), 

plot::Line2d([x+dist,y+a],[x+dist,y+dist]), 

lab(x+dist,y+dist,a-2*dist) 

); 

end_if; 

end_proc: 

A więc, następujące wywołanie spowoduje narysowanie dwu pierwszych par boków: 

dist:=0.5: 

plot(lab(0,0,2), Scaling=Constrained); 

 

Natomiast po zmianie zadanej odległości ścian: 

dist:=0.1: 

i wywołaniu: 

plot(lab(0,0,2), Scaling=Constrained); 
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otrzymamy: 

 

V Ministerstwo dziwnych kroków7 

Na koniec uwagę poświęcimy zliczaniu „dopuszczalnych” ścieżek, gdy sposoby 
poruszania się (na osi liczbowej czy też w prostokątnym układzie współrzędnych) są 
określone przez pewne, z góry zadane, reguły. 

V.1 Ciąg Fibonacciego. Wyobraźmy sobie następujący sposób poruszania się po osi 
liczbowej: z punktu x można bezpośrednio przejść tylko do punktu x + 1 lub x + 2. 

Symbolem F(n) oznaczymy liczbę wszystkich dopuszczalnych dróg z 0 do n. 
Zakładać przy tym będziemy, że F(0) = 1. Oczywiście, F(1) = 1. Zauważmy, że aby 
przemieścić się do punktu n (dla n > 1) , wystarczy osiągnąć punkt n-1 (to można 
wykonać na F(n-1) sposobów) lub osiągnąć punkt n-2 (na F(n-2) sposobów). Stąd 
otrzymujemy oczywisty wzór, który w MuPADzie daje się zapisać jako: 

F:=n->piecewise([n=0,1],[n=1,1],[n>1,F(n-1)+F(n-2)]): 

Tak więc 

F(n)$n=1..15; 

987 610, 377, 233, 144, 89, 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1,
 

plot(plot::PointList2d([[n, F(n)] $ n = 1..15])) 

 

Łatwo zdefiniować procedurę obliczającą  n-ty wyraz ciągu Fibonacciego (poniższy 
przykład jest nieznaczną modyfikacją przykładu zaczerpniętego z pomocy programu 
MuPAD Pro4.0): 

                                                      

7 Tytuł tego rozdziału odwołuje się do tytułu skeczu Monty Pythona 
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fib:= proc(n) 

//option remember; 

begin 

        if n < 2 then 

          1 

        else 

          fib(n - 1) + fib(n - 2) 

        end_if 

end_proc: 

Jest to przykład "negatywny" w tym sensie, że metoda iteracyjna jest oczywista i nie 
wymaga powtarzania zbędnych obliczeń. Wykonanie poniższego polecenia pokaże 
Czytelnikowi, że w trakcie wywołania procedury rekurencyjnej wielokrotnie 
obliczane są te same wyrazy ciągu: 

prog::calltree(fib(5),Args) 

MuPAD pozwala unikać takich sytuacji dzięki zastosowaniu opcji remember, która 
powoduje, że pamiętane są wyniki wcześniejszych wywołań procedury. Korzyści, 
jakie daje ta opcja można elegancko zaprezentować przez usunięcie znaków 
komentarza // w definicji procedury fib, a następnie ponowne wywołanie 
(zmodyfikowanej) procedury. 

V.2 Liczby Catalana 

Przyjmijmy, że w układzie współrzędnych XOY dopuszczalny jest jedynie 
następujący sposób poruszania: z punktu (x, y) można bezpośrednio przejść tylko do 
punktu (x + 1, y - 1) lub do (x + 1, y + 1). 

Symbolem C(n) oznaczymy liczbę wszystkich możliwych dróg z (0,0) do (2n,0) 
zawierających się w całości w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. Zakładać 
przy tym będziemy, że C(0)=1. 

 

Zauważmy, że chcąc obliczyć C(n) dla n>0 wystarczy zsumować dla i=1,...,n liczbę 
dróg zawierających (2*(n-i),0) ale nie zawierających (2*(n-1),0), ..., (2*(n-i+1),0). Jest 
ich C(n-i)*C(i-1). 

Istotnie, dróg dopuszczalnych z punktu (0,0) do (2*(n-i),0) jest C(n-i). Wystarczy 
teraz zliczyć liczbę dróg z (2*(n-i)+1,1) do (2*n-1,1) nie „dotykających” osi OX. Po 
przesunięciu początku układu współrzędnych do (2*(n-i)+1,1) widzimy , że jest ich 
tyle samo ile dopuszczalnych dróg  z (0,0) do (2*(i-1),0) czyli C(i-1).Otrzymujemy 
w ten sposób wzór rekurencyjny: 
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C(n)=C(n-1)*C(0)+C(n-2)*C(1)+...+C(1)*C(n-2)+C(0)*C(n-1). 

Niestety, „naiwna” procedura wykorzystująca powyższy wzór (ze względu na zbyt 
dużą liczbę poziomów rekurencji) nie zwraca wyniku nawet dla n=1! 

c := proc(n) 

begin 

  if n=0 

    then return(1) 

    else return(sum(c(i-1)*c(n-i),i=1..n)) 

  end_if 

end_proc: 

  

c(1) 

W przypadku liczb Catalana na podstawie poniższego wywodu otrzymujemy 
jednak dość proste rozwiązanie iteracyjne. 

Łatwo widzieć, że wszystkich dróg z (0,0) do (2n,0) jest 
n

n2
 (spośród 2n kroków 

musimy wybrać n kroków w górę - pozostałe kroki to kroki w dół). Od tej liczby 
należy odjąć liczbę dróg, które mają co najmniej jeden punkt wspólny z prostą y = –1. 
Tych dróg jest tyle samo, ile wszystkich dróg o początku w (0,-2) i końcu (2n,0) (aby 
to wykazać, początek każdej takiej drogi – do pierwszego punktu wspólnego 
z prostą y = –1 odbija się symetrycznie względem tej prostej, por. zasadę odbicia [2]) tj. 

1

2

n

n
 (bo kroków w górę musi być o 2 więcej niż kroków w dół), co ilustruje 

poniższy rysunek wykonany z pomocą znanych poleceń MuPADa. 

plot(plot::Function2d(h(x),x=0..6,LineColor = RGB::Blue), 

plot::Function2d(h2(x),x=0..6, 

LineStyle = Dashed,LineColor = RGB::Red), 

plot::Function2d(k(x),x=0..6,LineColor = RGB::Orange), 

Scaling = Constrained 

); 

 

Stąd: 

factor(expand((binomial(2*n,n)-binomial(2*n,n+1))/binomial(2*n,n))) 

1

1

n  



164 

 

Dzięki temu uzyskujemy początkowe wyrazy ciągu Catalana: 

1/(n+1)*binomial(2*n,n)$n=0..10 

16796 4862, 1430, 429, 14,42,132, 5, 2, 1, ,1
 

Iloraz kolejnych wyrazów ciągu C(n)/C(n-1) (dla n > 0) wynosi: 

factor(expand((binomial(2*n,n)- 

binomial(2*n,n+1))/(binomial(2*(n-1),n-1)-binomial(2*(n-1),(n-1)+1)))) 

1

)12(2

n

n

 

więc prowadzi to w oczywisty sposób do prostszego niż poprzednio rozwiązania 
rekurencyjnego: 

c := proc(n) 

begin 

if n=0 

then return(1) 

else return(2*(2*n-1)/(n+1)*c(n-1)) 

end_if 

end_proc: 

dającego poprawne wyniki: 

c(j)$j=0..10 

16796 4862, 1430, 429, 14,42,132, 5, 2, 1, ,1
 

Podsumowanie 

W problemach występujących w matematyce czy informatyce „ciągłe powracanie” 
często jest równoważne z uproszczeniem opisu rozwiązania. Zawarte w artykule 
zagadnienia typowe dla kursu szkolnego posłużyły do ilustracji sposobów opisu 
(znanych) rozwiązań rekurencyjnych z wykorzystaniem programu MuPAD. Na 
uwagę przy tym zasługują możliwości MuPADa przedstawiania poziomów 
rekurencji. Stanowią one istotne ułatwienie zrozumienia pojęcia rekurencji przez 
ucznia i ukazują możliwość dalszego „eksperymentowania z rekurencją”. Nie 
podjęto tutaj prób omówienia zagadnień dotyczących złożoności (np. pamięciowej) 
przedstawianych algorytmów. Jednak o tym, jak ważny jest to element, i że nie 
należy lekceważyć tego aspektu przyjmując rozwiązania rekurencyjne można się 
było przekonać na kilku spośród przedstawionych przykładów. 

Literatura 

1. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do 
algorytmów, WN-T 2007. 
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3. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP Warszawa 2002. 

4. http://www.ujk.kielce.pl//informatyka/media/dydaktyka/2_C/pliki/w6_
rekurencja.htm 
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Cztery okręgi styczne i co z tego wynika. 

Michał Sejfried 

42810730@pro.onet.pl 

Mowa oczywiście o czterech okręgach leżących na jednej płaszczyźnie. Ale by 
powrócić do źródła zagadnienia wybierzmy na płaszczyźnie najpierw dwa rozłączne 
okręgi o środkach w punktach A i B. Nie ma znaczenia, jakie mają promienie, ani 
w jakiej odległości znajdują się ich środki. Skoro jednak założyliśmy na samym 
wstępie, że mają być rozłączne, to suma ich promieni musi być mniejsza od 
odległości ich środków. Ważne jest, by na rysunku widoczne były środki obu 
okręgów, bo na nich w sporej mierze spoczywać będzie cała konstrukcja. 

Zażądajmy teraz, by do obu tych okręgów dołączony został okrąg o pewnym 
promieniu i środku w punkcie C do nich styczny. Oczywiście może on być styczny 
na dwa sposoby. Raz może to być styczność zewnętrzna, a w drugim przypadku 
styczność wewnętrzna, gdzie oba pierwotne okręgi zostają niejako otoczone przez 
okrąg do nich styczny. Powtórzmy żądanie dołączenia do obu okręgów danych 
jeszcze jednego okręgu o środku w punkcie D stycznego do nich obu, ale innego od 
poprzednio wybranego – także o innym zadanym promieniu. Naturalnie punkty C 
i D zostaną wyznaczone jako przecięcia dwóch par okręgów pomocniczych. 
Otrzymamy w ten sposób cztery punkty styczności P1, P2, P3 i P4 położone parami na 
obu okręgach danych. 

Co jest takiego specjalnego w tej konstrukcji, że stała się ona tematem odrębnego 
wykładu? Otóż wiadomo z geometrii, że przez każde trzy punkty (leżące zawsze na 
jednej płaszczyźnie) – o ile nie są kolinearne – przechodzi dokładnie jeden okrąg. 
W opisanym powyżej przypadku wszystkie cztery punkty styczności P1, P2, P3 i P4 
leżą na jednym okręgu o środku O. Dlaczego podkreślam tę nazwę? By zaraz ją 
przywołać jako środek innego okręgu. Jest to okrąg styczny jednocześnie do 
wszystkich boków czworokąta ACBD powstałego poprzez połączenie środków 
okręgów danych ze środkami obu okręgów stycznych do nich. 

Konstrukcja ta może być wykonana również dla okręgów przecinających się, lub dla 
okręgów takich, że jeden leży wewnątrz drugiego. Jest tu jednak zastrzeżenie, iż 
koncentryczność okręgów danych pociągnie za sobą nieoznaczoność położenia 
okręgów dwustycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że i w tym przypadku 
wszystkie cztery punkty styczności będą leżeć na jednym okręgu.  

Poniższy rysunek obrazuje tylko jedną z 6 możliwych konstrukcji. W czasie wykładu 
całość jest przedstawiana za pomocą programu Geometer’s Sketchpad. 
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Trójkąty zaprzyjaźnione a rodzina okręgów 
doskonałych 

Michał Sejfried 

42810730@pro.onet.pl 

Trójkąty zaprzyjaźnione, które były tematem mojego wykładu na konferencji 
mathPAD 2007, można zbudować w oparciu o dowolny okrąg leżący wewnątrz 
trójkąta ΔABC. W zależności od położenia środka tego okręgu i jego promienia także 
trójkąty zaprzyjaźnione bazujące na nim zyskują pewne ciekawe własności. Mogą 
one na przykład być przystające lub oba prostokątne. Takich warunków, o ile nie są 
sprzeczne, można podawać bardzo wiele. Jednakże najwięcej interesujących 
własności posiadają trójkąty zaprzyjaźnione oparte na okręgach doskonałych. 
Nadałem im tę nazwę, bo są naprawdę szczególne. Warto zatem przyjrzeć się tym 
okręgom oraz wielu ich cechom wyróżniającym je z rodziny okręgów położonych 
wewnątrz trójkąta ΔABC. Jaka jest definicja takiego okręgu? 

 

 

Powyższy rysunek pokazuje sześć stycznych do okręgu o(O, r). Aby okrąg ten był 
doskonały potrzeba i wystarcza, żeby prosta przechodząca przez punkty przecięć 
stycznych AS2 z CU3 oraz AS3 z CU2 przechodziła również przez wierzchołek 
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B trójkąta ΔABC. I podobnie dla dwóch pozostałych par stycznych, a więc punkty 
przecięć BT2 z AS3 oraz BT3 z AS2 łączy prosta przechodząca przez wierzchołek C 
trójkąta ΔABC. Jeśli spełniony jest taki warunek dla dwóch cevianów, to spełniony 
jest i dla pozostałego. Wtedy też spełnione zostaje równanie: 

(1) 
3 3 32 2 2

1

2 3 2 3 2 3

CS AT BUS B T C U A

CS S B AT T C BU U A
 

Równanie to można przedstawić także w formie, jaką przyjąłem dla oznaczania 
dwuproporcji: 

(2) 
2 3 d 2 3 d 2 3 d 1

[C,S ,S ,B] [A,T ,T ,C] [B,U ,U ,A]  

Spełnienie równania (1) nie jest jednak wystarczające, by na bazie opisanych w nim 
cevianów można było zbudować okrąg doskonały. Największym spośród okręgów 
doskonałych w trójkącie jest jego okrąg wpisany, a najmniejszym ten, który przy 
promieniu dążącym do zera znika w punkcie Fermata. Tak więc miejscem 
geometrycznym środków okręgów doskonałych jest krzywa przebiegająca pomiędzy 
środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ΔABC i punktem Fermata zwanym też 
punktem Toricellego. Jaką specjalną własność posiada punkt Fermata? Jest to punkt 
szczególny, którego suma odległości od wierzchołków trójkąta ΔABC jest minimalna. 
Punkt Fermata łatwo skonstruować poprzez zbudowanie na poszczególnych bokach 
trójkąta ΔABC trójkątów równobocznych, a następnie połączenie ich zewnętrznych 
wierzchołków z przeciwległymi wierzchołkami trójkąta ΔABC. Metoda ta jest jednak 
skuteczna tylko dla trójkątów, dla których żaden kąt nie jest większy niż 120o, 
a punkt Fermata leży wewnątrz takiego trójkąta. 

Linię, na której leżą środki okręgów doskonałych, można przedłużyć znajdując 
środki okręgów doskonałych, do których styczne z wierzchołków trójkąta ΔABC 
leżą poza samym trójkątem. Punktem granicznym będzie tu środek okręgu 
opisanego na trójkącie ΔABC. Poniższy rysunek pokazuje niejako dwa miejsca 
geometryczne środków – jedno dla okręgów doskonałych wewnętrznych, a drugie 
dla okręgów zewnętrznych. Gdy trójkąt ΔABC jest równoramienny, wtedy obie 
części miejsca geometrycznego środków okręgów doskonałych leżą na dwusiecznej 
najmniejszego kąta. W przypadku trójkąta równobocznego wszystkie okręgi 
doskonałe w tym trójkącie są koncentryczne, a ich środki leżą w środku okręgu 
wpisanego w ten trójkąt. 

Jeśli jednak użyjemy okręgu doskonałego do zbudowania na nim trójkątów 
doskonałych, to będą one posiadały wiele ciekawych własności, których nie mają 
trójkąty zaprzyjaźnione oparte na dowolnym okręgu wewnątrz trójkąta ΔABC. 
Oznaczając długości boków ΔKLM i ΔK1L1M1 odpowiednio przez k, l, m oraz k1, l1, 
m1 otrzymamy równania: 

(3) 
2 2 2 2 2 2

1 1 1

1 1

k l m k l m
 

(4) 
1 1 1

2 2 22 2 2
1 1 1

KLM K L M

k l mk l m
P P

     

(5) 
1 1 1

2 2 2
KLM

2 2 2
K L M1 1 1

Psin K sin L sin M
Psin K sin L sin M
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(6) 
2 2 2 2 2 2

1 1 1

1 1 1 1 1 1

sin K sin L sin M sin K sin L sin M
      

 

(7) 
1 1 1

2
2 2 2 2 2 2

KLM

2 2 2 2 2 2
K L M1 1 1 1 1 1

Pk sin K l sin L m sin M
Pk sin K l sin L m sin M

         
 

(8) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 12 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

k l m k l mA B B C C A
 

(9) 
1 1 1

1 1 1

BA S B SA

CA SC S A





 

(10) 
1 1 1

1 1 1

CB T C TB

AB TA T B





 

(11) 
1 1 1

1 1 1

AC U A UC

BC UB U C





 

(12) 
L P

1 1

BB CC

BA CA
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(13) 
L R

1 1

CC AA

CB AB
  

(14) 
L R

1 1

AA BB

AC BC
  

(15) 
L 1 L 1 L 1

R 1 R 1 R 1

B A C B A C
1

C A A B B C

 


 
 

Jest to oczywiście tylko część własności trójkątów zaprzyjaźnionych opartych na 
okręgach doskonałych. Takich własności można za pomocą równań pokazać jeszcze 
znacznie więcej. W fachowej i dostępnej literaturze nie natknąłem się dotąd na żadne 
informacje, które dotyczyłyby okręgów doskonałych pod tą lub inną nazwą. 
Przypuszczam więc, że do tej pory nie badano jeszcze tych bardzo ciekawych 
obiektów o niezwykle skomplikowanych równaniach. 
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