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w Instytucie Matematyki UŚ

HARMONOGRAM
9:42–10:30 Uroczyste otwarcie VII Święta Liczby π – SA III, Instytut Fizyki.
Powitanie przez prof. dr hab. Alicję Ratuszną – Dziekan Wydziału
oraz wykład inauguracyjny dra hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka.
10:30–14:30 Warsztaty KNM UŚ
10:30–14:00 Pokazy matematyczne, fizyczne i chemiczne (s. 201)
I LO im. M.Kopernika w Katowicach, mgr Bożena Koprowska
I ZSS im. S.Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Katowice

10:30–14:00 Pokazy Pałacu Młodzieży (s. 228) – mgr Dorota Kolany
10:30–11:15 O obsesji Ludolpha van Ceulena – prof. dr hab. Roman Ger
11:15–12:00 O wnioskowaniu w warunkach braku wszystkich danych –
dr hab. Michał Baczyński
12:00–13:15 Twierdzenie Fermata jest fałszywe (modulo p) – dr Tomasz Kochanek
12:00–14:00 Finał konkursu Rozkosze Łamania Głowy (s. 227)
Pałac Młodzieży, mgr Dorota Kolany
12:00–14:00 Finał konkursu Mistrz Matematyki (s. 420)
Gimnazjum nr 21 w Katowicach, mgr Aurelia Tomaszewska

WARSZTATY KNM
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211:
215:
224:

sala 225:
sala 225:
sala 226:
sala
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230:
231:
232:
232:
233:

Zagadki logiczne 1 (warsztaty ciągłe) – Anna Jacek, Zuzanna Kędzior
Zagadki logiczne 2 – Magda Kamińska, Barbara Kret
Zagadki logiczne 3 – Kaja Palik, Monika Sarnik, Angelika Morawiecka
Maszyny Turinga (10:00, 12:00), mgr Piotr Idzik
Kawiarnia Szkocka (warsztaty ciągłe) – Mateusz Bok, Marcin Jenczmyk,
Adrianna Świeczak, Anna Świeczak
Wielościany (11:30) – Beata Łojan;
Origami (10:30, 12:30) – Sabina Wrońska
Kasyno+Monopol (warsztaty ciągłe) – Justyna Świątkowska, Łukasz Rak,
Małgorzata Pakuła, Roksana Brodnicka, Daniel Paluch
Szyfrowanie klasyczne (10:30, 12:30) – Marek Biedrzycki
Haft matematyczny (10:30, 12:30) – mgr Weronika Siwek
Fraktale (11:00, 13:00) – Mateusz Szymański, Dawid Krefta
Jak programuje się roboty? (12:00) – dr Jolanta Sobera
-lionerzy (11:00–14:00) – inż. Konrad Jałowiecki, Szymon Draga
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[Od redakcji]
Witamy w specjalnym wydaniu [Macierzatora], przygotowanym z myślą
o uczestnikach Święta Liczby . Opowiadamy w nim o ciekawych książkach mówiących o matematyce (często zupełnie innej, niż ta szkolna) oraz
o wzorze Eulera i ładunkach elektrycznych, proponujemy wspólne rozwiązanie dalekiego kuzyna sudoku – kakuro oraz przedstawiamy felieton o matematyce w filmach, serialach i grach komputerowych.
[Macierzator] wydawany jest przez Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To grupa studentów, których łączy zainteresowanie matematyką, ale nie tylko. Organizujemy wspólne wyjazdy na
konferencje naukowe i w góry, urządzamy spotkania referatowe, spędzamy
wspólnie czas w pokoju Koła w Instytucie Matematyki UŚ oraz od kilkunastu juz lat w co drugi piątek organizujemy zajęcia dla uczniów, podczas
których studenci starają się w lekki, łatwy sposób przybliżyć różne zagadnienia matematyki wyższej. Podczas tych wykładów można dowiedzieć się
między innymi kiedy kule są kwadratowe, czy to możliwe, że 3+4=2 oraz
czy przelewy bankowe są dobrze zabezpieczone. Zajęcia są oczywiście bezpłatne i nie ma na nie żadnych zapisów; każdy chętny jest mile widziany.
Jeśli więc podoba Ci się Święto Liczby
– wejdź na www.knm.katowice.pl
i sprawdź datę najbliższego spotkania!
Miłej lektury życzy redakcja

π
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[Opowiedzieć o matematyce]
„Książka z matematyki” kojarzy Ci się tylko ze zbiorem zadań albo repetytorium przedmaturalnym? Matematyków wyobrażasz sobie jako ludzi,
którzy w wolnym czasie maniakalnie rozwiązują równania kwadratowe? Lubisz zagadki i łamigłówki? A może startujesz w matematycznych konkursach, a obudzony w środku nocy potrafisz wyrecytować wszystkie zadania
z ostatniej olimpiady matematycznej? Czy wręcz przeciwnie – myślisz, że
nic związanego z matematyką nie może Cię zainteresować? Niezależnie od
tego, na które pytanie odpowiedziałeś „tak” (i czy w ogóle na którekolwiek)
– wśród poniższych propozycji na pewno znajdziesz coś dla siebie!
[DLA MIŁOŚNIKÓW ZAGADEK, ŁAMIGŁÓWEK I CIEKAWOSTEK] Pewien profesor matematyki przez czterdzieści lat kolekcjonował interesujące zagadki
logiczne, historyjki o matematyce i matematykach, paradoksy, ciekawe zastosowania matematyki. Kiedy w 2008 zebrał niektóre z nich w książce,
trafiła ona w Anglii na listę bestsellerów. Dlaczego minus razy minus daje
plus? Jak stworzyć smoczą krzywą? O czym właściwie mówi słynne wielkie
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twierdzenie Fermata? Ile wynosi pierwiastek z minus jeden? O tym i nie
tylko przeczytacie w przezabawnej książeczce Gabinet matematycznych zagadek, którą napisał profesor Ian Stewart. Znajdziecie w niej też szereg
łamigłówek (i klasycznych, i wyjątkowo oryginalnych) i sporo niespodzianek. Ze zrozumieniem poradzi sobie ten, kto z matematyką nie ma wiele
wspólnego (a nawet nie bardzo za nią przepada), a jednocześnie książką nie
znudzą się ci, którzy o matematyce wiedzą już sporo. A dla tych, którym
mało: drugi tom Gabinetu...!
[DLA POCZĄTKUJĄCYCH] Wielka kradzież kanalizacyjna, saper za milion
dolarów oraz podział łupów – Ian Stewart opowiada o matematyce w towarzystwie bandytów, piratów i różnorakich złoczyńców. Lekki język, ciekawe historie i różnorodność zagadnień to jedne z zalet tej książki. Jej autor w prosty i przyjemny sposób pokazuje, że z matematyką spotykamy
się (często nieświadomie) właściwie codziennie. Każdy rozdział rozpoczyna
opowieść, której bohaterowie napotykają mniej lub bardziej poważny problem: od przemeblowania pokoju, poprzez poszukiwania bezcennej krowy
z Kradziejowa (pojawia się tu sam Sherlock Holmes!) po budowanie piramidy. Uporać się z sytuacją pomaga mniej lub bardziej zakamuflowana
matematyka. I jak to u Iana Stewarta: książkę przeczyta z zainteresowaniem
student matematyki, jego młodsze (a nawet dużo młodsze) rodzeństwo, ale
i ci, którzy z matematyką od lat nie mają nic wspólnego (a przynajmniej
tak im się wydaje). W tej kategorii polecamy trzy dzieła uważanego powszechnie za jednego z najciekawiej opowiadających o matematyce profesorów świata, Iana Stewarta: Histerie matematyczne, Krowy w labiryncie
oraz Jak pokroić tort.
[O HISTORII MATEMATYKI] Czy wiesz, że niemal cała matematyka, którą
poznajesz w szkole, ma co najmniej kilkaset lat? Pytany o słynnego matematyka, wymieniasz Pitagorasa, który żył pół tysiąca lat przed naszą erą?
Koniecznie zajrzyj do historii matematyki! Poznaj jej początki i spektakularny rozwój: od systemów liczbowych, starożytnej geometrii czy równań,
poprzez równania różniczkowe, liczby zespolone, aż po najnowocześniejsze
zastosowania matematyki – w komputerach, GPS, przy misjach marsjańskich. Dowiedz się także, że wśród osób, które miały największy wpływ na
kształt współczesnej matematyki, byli liczni Polacy. Szczególnie polecam
Oswajanie nieskończoności. Historię matematyki Iana Stewarta (a jakże).
Ciekawą propozycją jest również Fascynująca matematyka Anne Rooney.

50 teorii matematyki, które powinieneś znać
to dobra propozycja dla kogoś, kto chciałby poznać klasyczne zagadnienia matematyczne, podane w przystępnej formie i efektownym wydaniu.
[MATEMATYKA W PIGUŁCE]

[

π -MACIERZATOR]

3

Rozdziały można czytać zarówno po kolei, jak i zupełnie losowo; tekst dopełniają liczne ilustracje oraz dodatkowe ciekawostki. Jak duża jest nieskończoność? Czym tak właściwie jest efekt motyla? Co ma wspólnego filiżanka
z obwarzankiem? O matematyce trudnej i najprostszej, poważnej i żartobliwej pisze Tony Crilly.
[DLA WSZYSTKICH] Jak wykryć sfałszowane dane statystyczne? Na co
uważać, wybierając w banku typ lokaty? Czy testy DNA, które mają prawie
stuprocentową skuteczność, są rzetelne? Christoph Droesser w książce Matematyka. Daj się uwieść! przedstawia w dowcipny sposób związane z matematyką paradoksy, ciekawostki oraz proste zastosowania matematyki w życiu. Kto chce dowiedzieć się, gdzie leży środek ciężkości puszki z piwem
oraz dlaczego średnia wysokość zarobków nie pokazuje prawdziwej sytuacji
w firmie, niech koniecznie sięgnie po tę sympatyczną książeczkę.

Bezmiar matematycznej wyobraźni Krzysztofa Ciesielskiego i Zbigniewa Pogody to wyjątkowa pozycja
wśród książek popularnonaukowych z matematyki. Autorzy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w żartobliwy, ale jednocześnie bardzo
precyzyjny sposób opowiadają o najnowszej matematyce. Dowiemy się, że
topologia to nie nauka o topolach, że matematycy też mają swój odpowiednik Nagrody Nobla (oraz dlaczego, najprawdopodobniej, Nobel zdecydował
się nie nagradzać matematyków), poznamy dziką sferę Alexandera oraz najsłynniejszego w historii nieistniejącego matematyka (tak, tak!). To jedna
z moich najulubieńszych książek o matematyce – serdecznie ją polecam.
[DLA ZAINTERESOWANYCH MATEMATYKĄ]

To oczywiście nie wszystkie książki o matematyce,
które warto polecić. Świetna jest Matematyka współczesna dla myślących
laików Pawła Strzeleckiego (profesora Uniwersytetu Warszawskiego), ciekawą (i zdecydowanie niebanalną) lekturą są Okruchy matematyki Jarosława Górnickiego (profesora Politechniki Rzeszowskiej). Miłośnikom liczb
można podrzucić Pokera z Pitagorasem. Matematykę za milion dolarów
Marcusa du Sautoya, a tym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o teorii
chaosu – Czy Bóg gra w kości Iana Stewarta. O słynnej hipotezie Riemanna
interesująco pisze w Obsesji liczb pierwszych John Derbyshire. Długo by
jeszcze wymieniać... Miłej lektury!
Joanna
[I WIELE INNYCH...]
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[Wieczór z matematyką]
Jak każdy człowiek lubię od czasu do czasu przejść się do kina. Jest to
wyśmienity sposób na to, żeby oderwać się na chwilę od zmartwień życia
codziennego, spotkać się ze znajomymi i najeść się popcornu. Kiedy jednak siadam w wygodnym fotelu, trzymając kurczowo mój popcorn i colę,
kiedy odprężam się, a wokół mnie zapada mrok, nieodmiennie przeszkadza
mi jedna jedyna rzecz. Przeszkadza mi mianowicie świadomość, że przez
najbliższe około dwie godziny na ekranie nie pojawi się nic z matematyki.
Już w trakcie trailerów łapię delikatny tik, kiedy mój mózg nie potrafi
zrozumieć, że w polu widzenia nie ma ani jednego równania. Gdy po trzydziestu minutach nie widzę żadnego zakończonego dowodu, moja sytuacja
się pogarsza, dwoi mi się w oczach, a cola traci smak. Do końca filmu jestem wrakiem człowieka i niezwłocznie po wyjściu z sali kinowej muszę na
ścianie kina napisać dowód twierdzenia Pitagorasa by odzyskać przytomność umysłu. Ponieważ wiem że Wy, bywalcy Święta Liczby , zmagacie się z dokładnie takimi samymi problemami, postanowiłem podzielić się
z Wami pewnym wspaniałym odkryciem. Mianowicie podam Wam przykład jednego filmu, jednego serialu i jednej gry, w których można odnaleźć
elementy matematyki. Dzięki temu ilekroć znajomi będą chcieli się z Wami
spotkać i spędzić czas na jednej z tych trzech rzeczy, Wy możecie połączyć przyjemne z pożytecznym i nie zmagać się z niedoborem matematyki.
Prawda, że jesteście mi bardzo wdzięczni?
Nasuwającym się serialem jest oczywiście „Numbers” (w polskim wydaniu „Wzór”), czyli serial kryminalny w którym konsultantem FBI jest
profesor matematyki. Osobiście jednak nie przepadam za tym serialem i nie
uważam go za element listy, którą w tym artykule będę niejako tworzył, ponieważ matematyka w serialu tym jest (na podstawie odcinków które obejrzałem nim się poddałem) czymś w rodzaju magicznej czarnej skrzynki.
Tak naprawdę udział matematyki w rozwiązywaniu problemów w serialu
opiera się na tym, że ów matematyczny profesor mówi „Rozwiążę to za pomocą <tu wstaw matematyczną nazwę>”, pokrótce tłumaczy ideę <matematycznej nazwy> i kilka scen później konsultant daje istotną wskazówkę
FBI, które łapie złoczyńcę. Gdyby zatem zamiast profesora matematyki
konsultantem FBI był wielki pluszowy jednorożec o imieniu Heimerdinger,
który po zadaniu pytania rozpływałby się w obłok gwiazdek i pojawiałby
się z powrotem kilka scen później z ową istotną wskazówką, którą podpowiedział mu jego wyimaginowany przyjaciel Tony Narwal, serial nie zmieniłby
się wiele. A wtedy do grona jego potencjalnych odbiorców może dołączyliby
wszyscy „bronies”. Kończąc tę przydługą aluzję, chciałem tylko zaakcentować, że absolutnie nie neguję tego, że serial „Wzór” jest całkiem dobrze
matematycznie skonstruowany i bardzo się cieszę że takie rzeczy powstają.
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W tym artykule chciałem jednak skupić się na tych tworach artystycznych,
które w matematykę nurzają się z głową, nie bojąc się zaserwować swym
widzom kompletnego dowodu albo zbioru definicji.
Pierwszy przykład pochodzi zatem z komedii romantycznej (?!) z lat
osiemdziesiątych pod tytułem „It’s my turn”. Historyjka jest banalna –
główna bohaterka, kobieta sukcesu bez faceta, poznaje faceta zupełnie różnego od niej i jest zabawnie. Polecam zastanowić się przez chwilę, do jak
wielu filmów pasuje ten króciutki opis. W każdym razie szczegółem wyróżniającym film jest, że nasza główna bohaterka jest profesorem matematyki
i w jednej z pierwszych scen mamy okazję obserwować ją na wykładzie,
jak dowodzi – bardzo szybko i skrótowo, ale DOWODZI!!! - tak zwanego
Snake Lemma. Snake Lemma to twierdzenie algebry homologicznej/teorii
kategorii, które swą nazwę bierze od następującego diagramu przemiennego,
mającego w twierdzeniu kluczowe znaczenie:

0

A

B

C

A’

B’

C’

0

Nie wdając się w szczegóły, przy założeniu że nasze rzędy tworzą ciągi
dokładne, Snake Lemma daje nam ciąg dokładny między jądrami i kojądrami strzałek w diagramie. Dokładne wyjaśnienie wszystkich pojęć przekroczyłoby nieco zasięg naszego artykułu (i nawet wzmiankowany film
wszystkich tych definicji nam na tacy nie daje, zakładając, oczywiście w pełni
zrozumiale, że każdy bywalec kina zna podstawy algebry homologicznej).
Istotne jest jednak to, że idea dowodu polega na tzw. „diagram chasing”– po
prostu jeżeli rozrysujemy wszystkie strzałki, jakie pojawiają się w diagramie
i odpowiednio długo zastanowimy się nad tym, co oznaczają związki między
nimi, dostajemy dowód. W filmie widzimy dokładnie to: główna bohaterka
skacze po diagramie, mówiąc, co dzieje się z jądrami i kojądrami po drodze;
jeden student co jakiś czas próbuje ją powstrzymać, mówiąc, że coś tak
nie działa, ale ona twardo idzie naprzód (bo wszystko działa), by w końcu
zakończyć dowód, co biedny student kwituje okrzykiem „It’s just diagram
chasing”. Dowód jest na tyle kompletny, że książka Charlesa Weibela Introduction to Homological Algebra, cytując to twierdzenie, po dowód odsyła
do tej właśnie sceny1 ! Zdecydowanie jest to spore osiągnięcie w dziedzinie
1 We will not print the proof in these notes, because it is best done visually. In fact,
a clear proof is given by Jill Clayburgh at the beginning of the movie It’s My Turn
(Rastar-Martin Elfand Studios, 1980 ). – Weibel, Cambridge University Press, 1994
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łączenia matematyki i kinematografii. Porównywalnym jest chyba jedynie
fakt że istnieje na świecie człowiek, którego liczba Erdősa-Bacona wynosi
4 – innymi słowy, istnieje człowiek który napisał pracę z kimś, kto napisał
pracę z Erdősem, i jednocześnie wystąpił w filmie z aktorem który wystąpił
w filmie z Kevinem Baconem2 . Czy to tylko dwa przykłady niesamowitego
powiązania matematyki i kina, którego objawy będziemy coraz częściej obserwować w najbliższych latach? Mam nadzieję.
Drugi przykład pochodzi z serialu animowanego, bardzo zresztą popularnego w odpowiednich kręgach. Mowa oczywiście o Futuramie, źródle abstrakcyjnych żartów i memów Why not Zoidberg?, serialu twórców słynnych
Simpsonów. Jako satyra na twórczość popularno-naukową, serial kipi... No
dobra, może nie kipi, ale pojawiają się w nim żarty o podłożu matematycznym, fizycznym bądź informatycznym. Czy pojedyncze, wyrwane z kontekstu żarty miałyby jednak wystarczyć, aby dostać się na ekskluzywną listę
Seriali Wspomnianych w Macierzatorze? Oczywiście nie! Do tego trzeba czegoś większego. Na przykład udowodnić twierdzenie specjalnie na potrzeby
serialu i przedstawić jego kompletny dowód w jednym z odcinków. O, to
by było dobre. I na szczęście Ken Keeler, jeden z twórców Futuramy, dokładnie to zrobił. W jednym z odcinków jeden z bohaterów buduje maszynę
do zamiany ciał. Maszyna ma jednak pewien defekt – jeżeli dwie osoby zamienią się za jej pomocą miejscami, to nie mogą zamienić się z powrotem.
Oczywiście, jak to w takich serialach bywa, sytuacja szybko komplikuje się
i około ośmiu osób zamienia się w towarzystwie ciałami. Powstaje problem:
co zrobić, aby wszyscy powrócili do swojej postaci?
Dla uproszczenia, rozważmy na razie trzy postacie, A, B i C. A i B
zamieniają się ciałami i chcą teraz wrócić do swojego własnego. Jeżeli A
zamieni się ciałem z C, po czym C zamieni się z B, to osoba B znajdzie
się z powrotem w swoim ciele – C i A jednak dalej pozostaną zamienione.
Widać więc, że jedna dodatkowa osoba nie wystarczy by rozwiązać nasz
problem.
W serialu jeden z bohaterów udowadnia zatem twierdzenie z teorii grup,
które mówi, że dwóch pośredników już wystarczy, aby dowolne n osób,
niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowanie pozamieniały się ciałami,
mogły powrócić do swoich własnych. Dokładnie twierdzenie brzmi tak:
Twierdzenie 1. Niech A będzie zbiorem skończonym i x, y ∈
/ A, x 6= y.
Wówczas każda permutacja elementów A może zostać zredukowana do permutacji identycznościowej za pomocą ciągu transpozycji zbioru A ∪ {x, y},
z których każda zawiera jedno z {x, y}.
2 Wzmiankowany cudotwórca to Dave Bayer, matematyczny konsultant filmu Piękny
umysł.
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No dobra, to co może gra komputerowa zrobić, co, matematycznie rzecz
biorąc, przebiłoby stworzenie nowego twierdzenia wyłącznie na potrzeby
gry? Chyba przecież nie dadzą twierdzenia do udowodnienia graczowi.
Prawda? Prawda? Pra...
I tu do akcji wkracza DragonBox, gra na pierwszy rzut oka mająca
z matematyką tyle wspólnego co... Hm, zależy od tego, ile wspólnego mają
smoki z matematyką. Jak wiadomo są różne smoki. DragonBox jest grą na
smartphone’y, która po wydaniu w Norwegii przebiła popularnością znane
wszystkim Angry Birds. Jak zrobić grę, w której nasze zadanie polega na
rozwiązywaniu równań algebraicznych, a która jednocześnie stanie się niesamowicie popularna? Może nim powiem jak osiąga to DragonBox, podzielę
się prywatnym doświadczeniem z korepetycji, które zapewne podzielają prawie wszyscy którzy mieli kiedyś okazję udzielać korepetycji z matematyki.
Mianowicie, często sporym problemem dla uczniów jest zrozumienie że litera „a” w jednym równaniu może oznaczać to, w drugim coś zupełnie innego, ale z drugiej strony czasem (jeżeli równania są powiązane ze sobą)
może oznaczać jedno i to samo, a co gorsza: że dwie różne litery mogą
czasem oznaczać to samo. Jestem pewien, że dla wielu uczniów twierdzenie Pitagorasa to dalej a2 + b2 = c2 i na pewno d2 + e2 = f 2 to już coś
zupełnie innego. I tu obserwujemy ciekawe zjawisko: Jeżeli uczymy kogoś
wzoru skróconego mnożenia, to jest spore prawdopodobieństwo, że osoba
ta będzie miała problem z wyrażeniem
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 .
Większość ludzi jednak rozumie bezproblemowo, że
(2 + 3)2 = 22 + 2 ∗ 2 ∗ 3 + 32 .
I, o dziwo, większość ludzi rozumie dowolność symboli, jeżeli zamiast a i b
użyjemy
(kwiatek+chmurka)2 = (kwiatek)2 +2∗(kwiatek)∗(chmurka)+(chmurka)2 .
Nie wiem czy Szanowni Czytelnicy się tu ze mną zgodzą, ale jakoś abstrakcyjne przedmioty są przyjemniejsze dla naszych umysłów. Nie proszę tu
nikogo by mi uwierzył, nie naciskam... Ale dokładnie na tej zasadzie działa
DragonBox. Pierwsze poziomy polegają na odpowiednim manipulowaniu
klockami z wizerunkami różnych rybek, smoków i innych stworzonek. Na
jednym z bloczków jest zielona spiralka i te bloczki znikają po kliknięciu.
Szybko orientujemy się, że nasze zadanie polega na pozbyciu się wszystkich bloczków. Dodatkowo, niektóre bloczki są w wersji „dziennej” (smok
w słońcu), niektóre w wersji „nocnej” (smok pod gwiazdami) i okazuje się że
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danie jednej wersji na drugą powoduje, że zmieniają się one w zielone spiralki, których potrafimy się pozbyć. Im dłużej brniemy w grę, tym więcej
operacji na bloczkach możemy wykonywać, aż, po jakimś czasie, zamiast
stworków na bloczkach zaczynają pojawiać się... litery. I tak, od zabawy
ze smokami, rybkami i kwiatkami, nagle orientujemy się, że od piętnastu
minut z radością rozwiązujemy równania typu „a=x+a+2”.
Zatem, no dobra, w tej grze nie udowadniamy twierdzeń; jedynie rozwiązujemy równania. Ale gdyby ktoś Wam powiedział jeszcze wczoraj że
istnieje gra polegająca na rozwiązywaniu równań i małe dzieci grają w nią
jak zaczarowane – uwierzylibyście? Bo ja nie. Mam nadzieję że ta gra jest
jedynie pierwszą z wielu i że będziemy mieli okazję obserwować podobnie
genialne pomysły w nadchodzących latach.
Zatem pamiętajcie. Następny film do obejrzenia – It’s my turn. Następny serial – Futurama. Następna gra – DragonBox.
Miłego Dnia
życzy
Niewinny Rosomak

π

[Wzór Eulera, a wielościany foremne]
Wyobraźmy sobie wielościan wypukły (tzn. taki, że odcinek łączący dwa dowolne jego punkty jest w nim zawarty) obrócony w ten sposób, aby żadna
z jego krawędzi nie była ustawiona poziomo. Umieśćmy w jego wierzchołkach oraz środkach ścian jednostkowe ładunki dodatnie, zaś w środkach krawędzi jednostkowe ładunki ujemne. Pokażemy, że całkowity ładunek zgromadzony na wielościanie jest równy dwa. Ustalmy w tym celu dowolną
ścianę i przesuńmy ładunki ze środków krawędzi i z wierchołków na sąsiednie ściany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Sytuację
taką, dla przedniej ściany, ilustruje poniższy rysunek.

⊕→
→
⊕

A
A
A

→
A
A
A

⊕→

⊕→
@
@

→

→
@
@

⊕→
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Zauważmy, że w ten sposób każda ściana „otrzymuje” ładunki z wierzchołków oraz krawędzi leżących po jej lewej stronie (patrząc na tę ścianę
od strony zewnętrznej). Ponadto, liczba dostarczonych ładunków ujemnych
jest o jeden większa od liczby dostarczonych ładunków dodatnich. To w połączeniu z jednostkowym ładunkiem dodatnim umieszczonym na środku
ściany neutralizuje jej całkowity ładunek. Jednak ładunki z wierzchołka
najniższego i z najwyższego, jako jedyne, nie zostaną umieszczone na żadnej ścianie. Oznacza to, że całkowity ładunek zgromadzony na wielościanie
jest równy dwa, co chcieliśmy pokazać.
Mając nadal na uwadze wcześniejszy wielościan, oznaczmy liczbę jego
wierzchołków przez w, liczbę krawędzi przez k, a liczbę ścian przez s. Wówczas, zgromadzony na wielościanie ładunek jest równy w − k + s; z drugiej
strony, jak wcześniej pokazaliśmy, wynosi on dwa. W ten sposób udowodniliśmy3 , że
w − k + s = 2.
Powyższy wzór nazywany jest wzorem Eulera.
Przedstawimy teraz przykład zastosowania wzoru Eulera do wyznaczenia wszystkich liczb naturalnych n o tej własności, że z n-kątów (niekoniecznie foremnych) można utworzyć wielościan. Zachowajmy wcześniejsze
oznaczenia i załóżmy, że dany jest wielościan utworzony z n-kątów. Wówczas, podwojona liczba krawędzi jest iloczynem n i liczby ścian, czyli
k=

ns
.
2

Oczywiste jest też, że z każdego wierzchołka wychodzą co najmniej trzy
krawędzie, więc
2k ≥ 3w.
Zatem
2=w−k+s≤

2
k
ns
k−k+s=s− =s−
,
3
3
6

skąd
12 ≤ (6 − n)s.
To jednak jest możliwe tylko wtedy, kiedy 6 − n jest liczbą dodatnią, czyli
n ≤ 5. Ponadto, skoro n oznacza liczbę boków wielokąta, to n ≥ 3. Ostatecznie n = 3, 4, 5. Z drugiej strony, wiemy że istnieją wielościany utworzone
z trójkątów, czworkątów i pięciokątów – są nimi, na przykład, odpowiednio
czworościan foremny, sześcian i dwunastościan foremny.
Szymon
3 Dowód

ten podał W. P. Thurston podczas jednego ze swoich wykładów.
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[Z życia matematyków]
Jednym z wielkich matematyków ostatnich lat był algebraik, Serge Lang
(1927-2005). Wspominając go, profesorowie różnych uczelni opisywali Langa
jako wspaniałego człowieka, który jednak miał w zwyczaju o matematyce
mówić dość żywiołowo i czasem w ostrych słowach. A że lubił chodzić na
wykłady ludzi ze swojego wydziału, często zdarzało się, że w trakcie wykładu zwracał prowadzącemu uwagę, zadawał pytania, albo wykrzykiwał
coś w rodzaju „Twoja notacja jest do kitu”. Gdy jego odwiedziny na pewnym uniwersytecie miały dobiec końca, naukowcy postanowili dać Serge’owi
T-shirt z napisem „Twoja notacja jest do kitu”. W tym celu jeden z nich w
czasie wykładu używał wykątkowo dziwacznej notacji, aż w końcu wprowadził liczbę zespoloną Ξ (co przy pisaniu na tablicy wygląda po prostu jak
trzy poziome kreski) i podzielił sprzężenie tej liczby przez tę liczbę, czyli
Ξ̄
.
Ξ
Niestety! Tego dnia nawet to nie sprowokowało Langa do reakcji, więc
T-shirt trzeba mu było wręczyć ot tak, bez specjalnego kontekstu.

[Krzyżówka made in Japan]

π

Kolejne Święto Liczby , Niewinny Rosomak kolejny raz prawi o japońskich łamigłówkach. Dziwny taki ten Rosomak, ale jednocześnie taki
Niewinny. Ów Rosomak wita Was wszystkich na Święcie Pi (miejmy nadzieję, że wielu z Was nie po raz pierwszy i wielu nie po raz ostatni!) i jako
relaksującą lekturę pomiędzy referatami, warsztatami i innymi atrakcjami
przewidzianymi przez uczelnię proponuje Wam krótką historyjkę o kakuro.
A historyjka to na czasie, zważywszy na fakt, że małe kakuro pojawiło się
w naszym tegorocznym Konkursie Pidejową Porą!
Kakuro dla wielu ludzi jest czymś w rodzaju gorszej wersji sudoku. Istotnie, poza Japonią mania kakuro nigdy nie dorównała skalą tej sudokowej.
Nazwa kakuro pochodzi od japońskiego kasan kurosu, czyli w wolnym tłumaczeniu dodawanie na krzyż. I dokładnie na tym gra polega: mamy do
dyspozycji planszę na kształt krzyzówki panoramicznej, ale zamiast haseł
do wpisania, w niektórych polach widnieją liczby, do których muszą sumować się cyfry od 1 do 9 jakie wpiszemy w dany rząd lub kolumnę. Aby
było zabawniej, cyfry te nie mogą się w danej sumie powtarzać. I tak, nasze
konkursowe kakuro wyglądało następująco:

[
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Ponieważ jednak obecnie w Internecie już na pęczki mamy komputerowych algorytmów do rozwiązywania kakuro, by nieco utrudnić życie naszym konkursowiczom w tej łamigłówce zezwoliliśmy na używanie liczb od
1 do 20. Olaboga! Jakże można rozwiązać coś tak straszliwego? No zastanówmy się. Dla uproszczenia oznaczyliśmy nasze kolumny dużymi literami
i wiersze małymi, więc np. komórka Aa oznacza komórkę w lewym górnym
rogu planszy.
Podstawowym krokiem w rozwiązywaniu kakuro jest uświadomienie sobie, jak możemy przedstawić zadaną liczbę jako sumę odpowiedniej ilości
dozwolonych cyfr. W zwykłym kakuro na przykład, widząc liczbę 17 do
przedstawienia za pomocą dwóch cyfr, wiemy od razu, że cyfry te to 8 i 9.

12

[

π -MACIERZATOR]

Pamiętanie odpowiednich kombinacji jest bardzo istotną umiejętnością kakurowca – i jest też zapewne jedną z przyczyn, z jakich gra ta nigdy nie
zdobyła aż takiej popularności jak sudoku. Zatem pierwszą rzeczą, jaką należy zawsze zrobić to – zlokalizować miejsca, w których istnieje tylko jedno
możliwe rozbicie naszej liczby na odpowiednią sumę. W naszej łamigłówce
widzimy, że takimi jednoznacznymi kombinacjami (pamiętamy, że liczby nie
mogą się powtarzać!) są na przykład:
22 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7;
38 = 20 + 18;

kolumny c,e,g

kolumna d

57 = 20 + 19 + 18;

kolumna h

56 = 20 + 19 + 17.

kolumny b,f

Jak pozwala to nam zacząć? Na przykład widzimy, że w komórce F d
jedyną możliwą liczbą jest 17 - 20 lub 19 uniemożliwiłyby nam wypełnienie wiersza F . Dodatkowo, w komórce Eb na pewno nie pojawia się 19 –
wówczas w Ec musiałaby być 6, która nie występuje w naszej kombinacji
sumującej się do 22. 17 odpada z tego samego powodu, więc ostatecznie
w Eb musi być 20! Krótka refleksja pozwala nam zatem wpisać kilka liczb:

[
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I mamy lekkiego bloka. Dobrze jest więc na tym etapie zacząć wpisywać
opcjonalne literki. Na przykład zastanówmy się, jakie informacje dostarcza
nam trzydziestka i dwudziestka dwójka w kolumnie d w połączeniu z 56
w komórce Bf . Możliwości są następujące:

14
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Krótka refleksja pozwala nam stwierdzić, że jedyna możliwość na położenie naszej 17ki to komórka Ef ! Istotnie, Cf odpada, bo już mamy 17kę
w komórce Cb, a z naszej rozpiski widzimy że odpada również Df . To, wraz
ze spostrzeżeniem że 18 musi być w komórce Cd, pozwala nam pouzupełniać
kilka kolejnych pól kakuro (nieco przyspieszamy, aby artykuł nie osiągnął
niebotycznej długości):

[
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Przypuśćmy teraz na chwilę, że w komórce Cc mamy 4. Wówczas widzimy, że

16
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Sprzeczność ta dowodzi, że musi tam być 7! Analogiczne rozważenie
komórki Cf , a następnie uzupełnienie 26 w wierszu G oraz dalsze kilka
elementarnych przekształceń już prosto prowadzą nas do rozwiązania:

Jak wielu z Was podołało zagadce? Miejmy nadzieję że wielu!
Pozdrawiam,
Niewinny Rosomak

π -MACIERZATOR]

π

[

[VII ŚWIĘTO LICZBY

π — 15 marca 2013 r.]

w Instytucie Matematyki UŚ

HARMONOGRAM
9:00–15:00
9:00– 9:45
9:45–10:30
10:30–11:15
11:15–12:00
12:00–12:45

Warsztaty KNM UŚ
Czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów? – dr hab. prof. UŚ Andrzej Sładek
Matematyka papieska – dr Łukasz Dawidowski
O rzeczach niemożliwych – mgr Piotr Idzik
Twierdzenie o wysokościach w trójkącie – Szymon Draga
Matematyka na tropie zbrodni, fałszerstw i manipulacji –
Joanna Zwierzyńska
12:45–13:30 Jak to robił Sherlock Holmes, czyli o wyciąganiu dobrych wniosków –
Mateusz Szymański

WARSZTATY KNM
sala
sala
sala
sala
sala
sala

208:
209:
211:
215:
215:
224:

sala 225:
sala 225:
sala 226:
sala
sala
sala
sala

230:
231:
232:
233:

Zagadki logiczne (warsztaty ciągłe) – Anna Jacek, Zuzanna Kędzior,
Zagdaki logiczne – Magda Kamińska, Barbara Kret, Angelika Morawiecka
Zagadki logiczne – Kaja Palik, Monika Sarnik
Maszyny Turinga (9:30, 12:30) – mgr Piotr Idzik
Jak programuje się roboty (10:30, 11:30) – dr Jolanta Sobera
Kawiarnia Szkocka (warsztaty ciągłe) Mateusz Bok, Marcin Jenczmyk,
Adrianna Świeczak, Anna Świeczak
Wielościany (9:00, 11:00) – Beata Łojan;
Origami (10:00) – Sabina Wrońska
Kasyno+Monopol (warsztaty ciągłe) – Justyna Świątkowska, Łukasz Rak
Małgorzata Pakuła, Roksana Brodnicka, Daniel Paluch
Szyfrowanie klasyczne (9:00, 10:30, 12:00) – Marek Biedrzycki
Haft matematyczny (9:00, 10:30, 12:00) – mgr Weronika Siwek
Fraktale (9:00, 10:30, 12:00) – Mateusz Szymański, Dawid Krefta
-lionerzy (9:00-10:30, 11:00-13:00) – Daniel Paluch, Tomasz Kołodziej

π

Uwaga: ilość imprez może się zwiększyć – najbardziej aktualne
doniesienia znajdują się na stronie internetowej Święta Liczby π :
www.swietopi.pl oraz na oficjalnym profilu na facebooku:
http://www/facebook.com/swietoliczbypi.

Wszystkie zajęcia organizowane przez Koło Naukowe Matematyków UŚ są całkowicie bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy!!! Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.knm.katowice.pl oraz naszego profilu na
facebooku: http://www.facebook.com/knm.katowice

[Ludolfina, czyli 3,1415926...]
Ludolfina, czyli π to liczba wyrażająca stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby π
z dokładnością do 35 cyfr po przecinku. Symbol π został po raz pierwszy użyty
w 1706 roku przez Wiliama Jonesa.
No dobrze, a skąd się w zasadzie wzięła liczba π ? Historia liczby π sięga już
starożytności – Babilończycy zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą i przyjęli π ≈ 3. Jednym z pierwszych matematyków
dokładniej badających własności liczby π , był Archimedes, który szacował π z
dokładnością do dwóch miejsc po
 przecinku oraz wyznaczył przedział w jakim
10
mieści się liczba π , π ∈ 3 71
; 3 17 . Metodą Archimedesa (dla wieloboków o 3072
bokach) w III w.n.e chiński matematyk Liu Hui wyznaczył przybliżoną wartość
π na 3, 1415. Jak łatwo się domyślić obliczenia te były bardzo żmudne, czasochłonne i nie należały do najprzyjemniejszych. Małymi krokami wyznaczano
≈ 3, 14; jeszcze bliżej jej do
kolejne przybliżenia π . Jest ona bardzo bliska 22
7
355
≈
3,
1415929203...,
jednak
w
obu
przypadkach
nie
mamy równości. Matema113
tycy zadawali sobie pytanie, czy możliwe jest zapisanie liczby π jako ułamka.
Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzielił w 1761 roku Johann Lambert.
Przełomową datą był rok 1882, w którym Ferdinand Lindemann udowodnił, że
π jest również liczbą przestępną (tzn. nie istnieje wielomian o współczynnikach
całkowitych, którego π jest pierwiastkiem.).
Magia liczby π trwa nadal; fascynuje ona nie tylko matematyków, ale również humanistów, którzy piszą wiersze na jej cześć. Obchodzony jest również Dzień
Liczby π , którego pomysłodawcą był Larry Shaw. Pierwszy raz obchodzony był
14 marca 1988 w muzeum naukowym „Exploratorium” w San Francisco, a świętowanie Dnia Liczby π w tym muzeum polega na chodzeniu w kółko i zjadaniu
okrągłych ciasteczek. Apogeum święta wypada 14 marca o godzinie 1:59:26, czyli
stosując amerykański zapis daty, w którym najpierw zapisujemy miesiąc a później
dzień: 3-14 1:59:26.
Beata Łojan
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