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[Od redakcji]
Witamy w specjalnym numerze [MACIERZATORA]!
Marcowy [MACIERZATOR] przygotowaliśmy specjalnie na tegoroczne Święto Liczby Pi. Otwiera go artykuł o absurdach mechaniki kwantowej
i kocie Schrodingera. Opowiemy, co wspólnego z matematyką ma skatepark,
spróbujemy przybliżyć Wam troszkę, o co chodziło logikom intuicjonistom,
oraz z pomocą Smerfów pokażemy, że średnia arytmetyczna nie zawsze jest
dobrym wyborem, gdy trzeba obliczyć. . . średnią. Będziecie mogli też zmierzyć się z łamigłówką logiczną nieco podobną do sudoku – Masyu.
Przygotowaliśmy także trzy wywiady w ramach zupełnie nowego cyklu: rozmów z profesorami. Trzech profesorowie z Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Maciej Sablik – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Szymon Plewik oraz prof. dr hab. Andrzej
Ślebarski, opowiedzą o tym, dlaczego wybrali drogę naukową, przybliżą
dziedziny, w których prowadzą badania naukowe oraz zdradzą, co ich interesuje. Dowiemy się, kto chciał zostać podróżnikiem, a kto uczył się gry na
skrzypcach.
Miłej lektury!
Redakcja

[Absurdy mechaniki kwantowej]
Pewnie niektórzy z Was słyszeli kiedyś o kocie Schrödingera. Motyw ten
pojawia się często w mediach. Być może zastanawialiście się, skąd właściwie
cały ten szum? Co w tym takiego niezwykłego? Mam nadzieję, że poniższy
artykuł rozjaśni nieco tę kwestię.
Erwin Schrödinger to jeden z twórców mechaniki kwantowej (MK) –
de facto pierwszej konsystentnej teorii opisującej zachowanie małych obiektów, takich jak np. atomy. Chociaż dziś wiemy, że mechanika kwantowa
bardzo dobrze opisuje przyrodę, w czasach Schrödingera nie było to takie oczywiste. Pojawiało się wiele problemów interpretacyjnych, a wyniki
wydawały się być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Nic więc dziwnego,
że sam twórca zaczął wątpić w słuszność swojego odkrycia. Wyobraził on
sobie pewne doświadczenie, które dobitnie demonstrowało „bezsens” MK.
Jak ono wyglądało? Postarajmy się prześledzić tok rozumowania naukowca.
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Wyobraźmy sobie zamknięte stalowe pudełko, w którym umieszczone są
licznik Geigera–Mullera (detektor promieniowania radioaktywnego), fiolka
z trucizną, młotek, jakaś substancja promieniotwórcza oraz najważniejszy
bohater eksperymentu, czyli kot. Tak przygotowany zestaw eksperymentalny poddajemy obserwacji.
Kluczowy jest fakt, że rozpad substancji radioaktywnej jest procesem
losowym, oznacza to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie nastąpi. W takich sytuacjach możemy się jednak posłużyć pojęciem
prawdopodobieństwa.
Powiedzmy więc, że zamykamy kota razem z całym „ekwipunkiem” na taki okres,
że prawdopodobieństwo tego czy rozpad
nastąpił czy nie rozkłada się dokładnie po
połowie. Mamy więc dokładnie 50% szans
na to, że licznik Geigera Mullera zostanie
„pobudzony”. Gdy tak się stanie, natychmiast zostanie uruchomiony młotek, który
rozbije fiolkę z trucizną. Wtedy biedny kotek zakończy swój żywot, stając
się ofiarą niecnych eksperymentów szalonego naukowca.
Przed otwarciem pudełka nie będziemy znali wyniku doświadczenia: kot
będzie żywy albo martwy. Bazując na zasadach mechaniki kwantowej, należałoby powiedzieć, że w takim przypadku jest on równocześnie żywy i martwy (jest superpozycją stanów kota żywego i martwego). Dopiero otwarcie
pudełka (utożsamiane w mechanice kwantowej z tzw. pomiarem) da nam
stuprocentową informację o stanie kota (w języku mechaniki kwantowej nazywa się to kolapsem funkcji falowej) – wtedy będzie on żywy albo martwy.
Jak widać, wydaje się to trochę bez sensu. Jak kot może być równocześnie
żywy i martwy? Co za absurd! Okazuje się jednak, że tak działa przyroda, w ten sposób zachowują się elektrony, protony, atomy: obiekty te mogą
być równocześnie w kilku stanach naraz, dopóki ktoś nie będzie starał się
odkryć, w którym dokładnie stanie są. Wtedy losowo wybiorą jeden z nich.
Natychmiast nasuwa się pytanie: dlaczego więc nie obserwujemy takich
niezwykłych efektów na co dzień? Głównie ze względu na zjawisko dekoherencji: można powiedzieć, że pomiar wykonywany jest non stop (pomiarem
może być patrzenie na obiekt, podmuch wiatru itp). Mikroskopijne obiekty
są odizolowane od takich zjawisk, co po części tłumaczy ich kwantowe zachowanie.
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Z drugiej strony możemy wytłumaczyć ów fenomen posługując się pojęciem fali materii. Pewnie znana jest Wam koncepcja dualizmu korpuskularnofalowego: każdy obiekt może być traktowany jako fala albo jako cząstka.
Poniższe równanie jest przejawem tej koncepcji:
λ=

h
p

gdzie: h = 6, 02 × 10−34 J · s, p – pęd cząstki.
Kwantowe własności obiektów przejawiają się, gdy długość fali związanej z cząstką jest dość duża. Jak widać, dla otaczających nas obiektów
nie będzie to miało miejsca – fala de Broglie’a Usaina Bolta, najszybszego człowieka na świecie, wynosi zaledwie 6, 8 · 10−34 m. Dla porównania,
elektron poruszający się z prędkością 0.99 c utożsamiany jest z falą rzędu
3 · 10−13 m. Jak widać, MK wydaje się zupełnie nielogiczna, pozbawiona
sensu, absurdalna. . . (ale prawdziwa). Nic więc dziwnego, że Schrödinger porzucił mechanikę kwantową i zaczął zajmować się biologią. Z drugiej strony
mamy szczęście, że byli fizycy, którzy nie poszli w ślady swojego kolegi i nie
zaprzestali badań nad mechaniką kwantową. Co im zawdzięczamy? To już
zupełnie inna historia. . .
Monika Richter

[Opinie profesorów]
Wywiad z prof. drem hab. Maciejem Sablikiem
[MACIERZATOR]: Dzień dobry, Panie Profesorze. Nasz wywiad chcielibyśmy rozpocząć od pytania, czym się Pan Profesor zajmuje?
M. Sablik: Dzień dobry. Czym się zajmuję? Oczywiście mam odpowiedzieć poważnie? No dobrze. Jestem matematykiem, profesorem matematyki. Zajmuję się głównie równaniami funkcyjnymi, ale nie tylko: Instytut rzucił mnie na pole matematyki finansowej i w tej chwili jestem kierownikiem
Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach. Tam zajmuję się
prowadzeniem seminarium oraz organizacją dydaktyki matematyki finansowej dla wszystkich studentów o specjalności matematyka w finansach i
ekonomii.
A tak nie całkiem poważnie? Spytano kiedyś znanego amerykańskiego
matematyka: „Co Pan właściwie robi?”. A on na to: „Mostly errors” – to
znaczy: „Przede wszystkim błędy”. Tak też mógłbym powiedzieć o sobie.
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[MACIERZATOR]: A kim chciał Pan Profesor zostać w dzieciństwie?
M. Sablik: W przeciwieństwie do mojego brata, który chciał zostać...
śmieciarzem, w dzieciństwie – choć już nieco późniejszym – chciałem zostać astronomem. Przeprowadziłem nawet wywiad z ówczesnym dyrektorem
Planetarium Śląskiego. Na pewno nie myślałem o tym, żeby zostać matematykiem, choć też nie zarzekałem się, że nim nie zostanę. Dość dobrze się
uczyłem, więc miałem pełną paletę możliwości – z wyjątkiem śpiewu. W
szkole mieliśmy wybór: albo idziemy na śpiew, albo na tzw. wychowanie
plastyczne. No i jak zaśpiewałem, to od razu mi zaproponowano, żebym
poszedł na wychowanie plastyczne. Tam również bywało różnie. Pamiętam,
że kiedyś pracowicie tworzyłem rysunek, który mnie się bardzo podobał.
Wcześniej zrobiłem inny rysunek, mniej udany, na próbę. Przed lekcją podszedł do mnie kolega i mówił: „Wiesz, bo ja zapomniałem mojego rysunku,
mieliśmy przynieść, a ja zapomniałem...”. A ja na to:„Masz, co prawda to
jest mój nieudany rysunek, ale jak masz w ogóle nic nie mieć, to lepiej to
pokaż”. I on dostał piątkę, a ja czwórkę!
[MACIERZATOR]: Co więc spowodowało, że zajął się Pan Profesor
matematyką, że to właśnie matematyka Pana Profesora zainteresowała?
M. Sablik: Dla mnie matematyka była zawsze taka urzekająca! Zawsze
myślałem, że matematyka udziela odpowiedzi na każde pytanie. Potem dopiero dowiedziałem się, że przyszedł Goedel i powiedział, że jednak nie jest
tak, że na każde każde pytanie można odpowiedzieć. Na studia poszedłem
na początku lat 70. To były czasy głębokiej komuny i wtedy, jak się szło
na studia, trzeba było liczyć się z tym, że uzyskanie jakiejś interesującej
pracy, czy w ogóle zawodu, wiązałoby się z pewnymi koncesjami na rzecz
ówczesnej partii komunistycznej. Państwo już tego nie znają na szczęście,
ale wtedy istniały wskaźniki upartyjnienia; kiedyś rektor nawet przewidywał, że wkrótce będziemy mieć sto procent partyjnych kadr. Na szczęście
się to nie spełniło. Matematyka wydawała mi się gwarantować – w przeciwieństwie do innych dziedzin – pewną niezależność umysłową i to mnie w
niej pociągało. Z naszej klasy licealnej, która wcale nie była klasą matematyczną, cztery osoby poszły na matematykę, a trzy na fizykę.
[MACIERZATOR]: A co według Pana Profesora jest najważniejsze
w pracy matematyka?
M. Sablik: Odpowiadając na to pytanie, chciałbym podeprzeć się cytatem osoby, która na pewno lepiej się znała na matematyce niż ja. Myślę o
Profesorze Andrzeju Lasocie, który w naszym uniwersytecie pracował i też
był naszej uczelni doktorem honoris causa. Mówił (chyba również cytując
kogoś), że do bycia dobrym matematykiem trzeba talentu, ale to może nie
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więcej niż pięć procent, szczęścia – drugie pięć procent, a pozostałe 90 procent to jest praca. Okazuję się, że ten talent i to szczęście wystarczają na
początek. A potem trzeba bardzo ciężko pracować... O tym wiedzą dobrze
na przykład ci, którzy odnosili sukcesy w olimpiadzie matematycznej, a potem, na studiach, osiedli na laurach. Matematykę trzeba kochać, ale trzeba
też pamiętać, że jest bardzo wymagająca. Trzeba śledzić na bieżąco, co się
dzieje, nie można odkładać niczego na później, a zaległości są trudne do
nadrobienia. Matematyka lubi być traktowana poważnie. Nie chcę erotyzować tego wywiadu, ale wszelkie stosunki z matematyką muszą być bardzo
konsekwentne. Nie można sobie czegoś odpuścić.
[MACIERZATOR]: Jak zachęciłby Pan Profesor młodzież do uczenia
się matematyki?
M. Sablik: Nie tylko zachęcałbym, ale aktywnie próbuję zachęcać. I tak
na przykład dziewięć lat temu rzuciłem hasło: Święto Liczby π. Wydawało
mi się wtedy, że wiele osób, które mogłyby iść na matematykę, wybiera kierunki humanistyczne, a wśród ścisłych – takie bardziej „ponętne”. No i na
pewno nie wymagające pracy od pierwszego dnia semestru do ostatniego,
tak jak to niestety z matematyką jest. A wtedy zainspirował mnie znajomy, ówczesny rzecznik Uniwersytetu Ekonomicznego - pan Marcin Baron,
który powiedział, że coś trzeba zrobić, żeby młodzież zachęcić do studiowania matematyki. Studiowania, ale też uczenia się jej wcześniej, w szkole: na
ekonomii też spostrzeżono, że przychodzą ludzie, którzy nie znają np. logarytmów, a bez logarytmów to na ekonomii podobno nic się nie da ruszyć.
W ogóle bez matematyki, krótko mówiąc, nic się nie da zrobić. W Stanach
dokładano fundusze na zachęcanie do matematyki, a u nas zafundowano sobie zniesienie obowiązkowej matury z matematyki... Jak stwierdził znajomy
matematyk: jeżeli matematyki nie ma na maturze, to przestaje być ważna
w trzeciej klasie, jeżeli nie jest ważna w trzeciej klasie, to nie jest ważna w
drugiej, i tak po latach doszło do tego, że w ogóle nie była ważna, nawet w
pierwszej klasie szkoły podstawowej. To było takie domino. I wiele osób nie
przychodziło na matematykę także z tego powodu: po prostu nie byli na
studia matematyczne przygotowani. Święto π miało odczarować tę matematykę, pokazać, że to nie jest takie straszne. Jak jeszcze zachęcić młodzież do
studiowania matematyki? Niektórzy myślą, że jak matematyk, to na pewno
zna system toto-lotka i wie, jak wygrać. Jestem najlepszym przykładem, że
nie, bo siedzę tutaj, a nie gdzie indziej, na jakiś wyspach. Powiem jak Churchill: tu nie możemy obiecać niczego innego, jak tylko krew, pot i łzy, bo to
wszystko się składa na matematykę. Ale oprócz tych nieprzyjemnych rzeczy jest ogromna satysfakcja, gdy człowiek, który atakuje problem, próbuje
go rozwiązać, śpi z tym problemem, chodzi z nim, całymi dniami, nawet

[

π -MACIERZATOR]

7

tygodniami – nagle dostrzega rozwiązanie. I to jest taka chwila, której nic
nie może zastąpić. Takiej satysfakcji, takiego szczęścia życzę każdemu. I też
dlatego zachęcam do matematyki naszych Czytelników.
[MACIERZATOR]: Jakie jest hobby Pana Profesora?
M. Sablik: Moje hobby. Czy ja mam jeszcze czas na hobby? Jestem
Dyrektorem Instytutu i nie mam chwilowo na żadne czasu... Lubię podróżować. Mam też abonament do Orkiestry Narodowej i tam staram się chodzić
regularnie na koncerty. Kiedyś zbierałem znaczki, ale nigdy nie miałem
czasu, żeby je uporządkować – albumy gdzieś tam zalegają u mnie w szafie. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, z młodzieżą; dzięki temu, że jestem
nauczycielem akademickim, mam wrażenie, że przedłużam swoją młodość.
Czuję się młodo dzięki temu, że jestem ciągle atakowany przez młodzież,
która ciągle przychodzi i stawia pytania. Przez to nie mogę się tak po prostu
zestarzeć i muszę zachować trzeźwość umysłu.
Wywiad przeprowadziła Martyna Biskup.

[Co wspólnego ma skatepark z matematyką?]
W 1696 roku Johann Bernoulli postawił zadanie, aby wyznaczyć taką krzywą łączącą dwa punkty w przestrzeni, żeby staczająca się po niej
kuleczka pokonała odległość między tymi punktami jak najszybciej. Wydawałoby się, iż jest to historia zupełnie nie związana z tytułowym pytaniem,
lecz nic bardziej mylnego! Wróćmy jeszcze jednak do Johanna Bernoulliego i jego zagadki, zwanej zagadnieniem brachistochrony (nazwa pochodzi
od greckich słów brachistos – „najkrótszy” i chronos – „czas”). Otóż postanowił on rozesłać do wielu wybitnych matematyków treść tego zadania
z prośbą o nadesłanie rozwiązania w terminie sześciu miesięcy. Odpowiedzi
uzyskał od czterech wybitnych matematyków – Izaaca Newtona, Gottfrieda
Leibniza, Guillaume’a de l’Hospitala oraz swojego brata – Jakoba Bernoulliego. Co ciekawe, ponoć autor naszej zagadki liczył, iż upokorzy tą zagadką
Izaaca Newtona, lecz Anglik, jak się wkrótce okazało, rozwiązał ją w mniej
niż jeden dzień!
Zastanówmy się teraz chwilę nad rozwiązaniem tego słynnego zagadniania. Wydaje się prawie oczywiste, iż rozwiązaniem powinna być prosta
łącząca nasze dwa punkty – przecież to najkrótsza droga! Jednakże w matematyce, tak jak i w życiu, nie wszystko jest tak oczywiste. Okazało się,
iż brachistochroną, czyli krzywą najszybszego spadku, jest krzywa zwana
cykloidą, a właściwie jej fragment odwrócony „do góry nogami”. Cykloidą
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nazywamy krzywą, jaką zakreśla punkt znajdujący się na obwodzie toczącego się (bez poślizgu po prostej) koła.

Formalnie cykloidę można zapisać następującymi równaniami parametrycznymi

x = r(t − sint)
t ∈ R, r > 0
y = r(1 − cost),
gdzie r jest promieniem wspomnianego koła, natomiast t jest parametrem
rzeczywistym odpowiadającym kątowi, o jaki się to koło obróciło.
Bycie krzywą najszybszego spadku to nie jedyna niezwykła własność
cykloidy. W 1659 roku Christiaan Huygens odkrył, iż czas potrzebny poruszającemu się po niej ciału na osiągnięcie punktu końcowego nie zależy
od wybranego położenia początkowego. Z powodu tej własności cykloidę
nazywa się czasem także izochroną lub tautochroną.
Powróćmy do pytania tytułowego – co wspólnego ma skatepark z matematyką? Otóż rampy pewnego rodzaju w skateparkach, zwane halfpipe’ami,
są w przekroju poprzecznym cykloidami. To właśnie dzięki matematyce wiemy, iż nie istnieje krzywa bardziej nadająca się do tego typu rampy – po
żadnej innej nie zjedziemy szybciej.
Rozwiązanie zagadnienia brachistochrony oraz tautochrony pozwoliło
na zastosowanie cykloidy w wielu dziedzinach życia. Wykorzystuje się ją
na przykład do planowania toru lotu promów kosmicznych, a dawniej już
wykorzystywano ją w konstrukcji zegarów na statkach.
Moim zdaniem przykłady zastosowań cykloidy w otaczającym nas świecie, są jednymi z licznych argumentów potwierdzających słowa, jakie wypowiedział wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus – Matematyka jest
uniwersalna: nie ma rzeczy, która byłaby jej obca.
Sebastian Haratyk
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[Opinie profesorów]
Wywiad z prof. drem hab. Andrzejem Ślebarskim
[MACIERZATOR]: Kim chciał Pan Profesor zostać, gdy był dzieckiem?
A. Ślebarski: W rodzinie miałem dobre wzorce, brat ojca pracował
na Uniwersytecie w St. Andrews (Szkocja) jako matematyk i astronom.
Myślałem o astronomii.
[MACIERZATOR]: Co spowodowało, że zainteresował się Pan nauką?
A. Ślebarski: Do fizyki przekonał mnie mój nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku Białej, prof. Januła. Był bardzo wymagającym i dobrym nauczycielem; z mojej klasy dwie osoby ukończyły fizykę (UŚ, UJ) a większość podjęła studia na politechnikach.
[MACIERZATOR]: Czym się Pan Profesor zajmuje?
A. Ślebarski: Badam własności fizyczne układów z silnie skorelowanymi elektronami. Silne korelacje elektronowe, czyli oddziaływania o charakterze elektrostatycznym pomiędzy elektronami, powodują, że układ wykazuje własności cieczy Fermiego, a masa efektywna elektronów przewodnictwa może nawet być tysiąc razy większa od masy elektronu swobodnego,
stąd nazwa dla takich układów: ciężki fermion. Często też w temperaturach
bliskich 0 K układ wykazuje kwantowe zachowania krytyczne, wynikające
z obecności kwantowego punktu krytycznego, a niekonwencjonalne temperaturowe zależności wielkości termodynamicznych i transportu elektronowego charakteryzują nowe, nielandauowskie ciecze Fermiego (non-Landau
Fermi liquid). Kwantowe ciecze fermionowe często wykazują w zakresie bardzo niskich temperatur i pod zewnętrznym ciśnieniem nadprzewodnictwo,
którego własności podobne są do nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Badania układów z silnie skorelowanymi elektronami wymagają zastosowania ultraniskich temperatur, silnych pól magnetycznych i często wykonywane są pod wysokim ciśnieniem. Ja i mój zespól naukowy mamy takie
możliwości tu na miejscu, w Instytucie Fizyki. Efektem prowadzonych prac
zarówno doświadczalnych, jak i teoretycznych, również i mojego zespołu,
będzie zrozumienie m.in. mechanizmu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, a przynajmniej mamy taką nadzieję.
[MACIERZATOR]: Co Pana Profesora zdaniem jest najważniejsze w
pracy fizyka?
A. Ślebarski: Jestem przekonany, że zdolności nie są wystarczające;
odpowiedzialna i systematyczna praca jest konieczna.
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[MACIERZATOR]: Jakie są Pana Profesora hobby/zainteresowania?
A. Ślebarski: Kiedyś uczyłem się gry na skrzypcach, teraz interesuje
mnie genealogia.
[MACIERZATOR]: Czy poleca Pan Profesor fizykę młodym ludziom?
A. Ślebarski: Jak najbardziej, tak. Studia fizyczne uczą jak rozumieć
przyrodę, ale też pogłębiają inteligencję. A te atrybuty są niezwykle ważne
w podejmowaniu jakiejkolwiek pracy, niekoniecznie powiązanej bezpośrednio z fizyką.
Wywiad przeprowadziła Aleksandra Słapik.

[O co chodziło intuicjonistom?]
Prądy konstruktywistyczne rozwinęły się w ostatniej ćwierci XIX wieku. Celem konstruktywistów było sformalizowanie matematycznych pojęć
przez ograniczenie się do rozpatrywania tylko tych obiektów, które można
skonstruować. Oznaczało to między innymi konieczność przebudowy metajęzyka, w którym tworzona i opisywana była matematyka (od wieków
język ten oparty był na regułach logiki klasycznej i tak jest do dziś). W logice klasycznej każde zdanie logiczne jest albo prawdziwe, albo fałszywe.
Oznacza to, iż jeśli chcemy wykazać pewną tezę ϕ, możemy równoważnie
wyjść z założenia ¬ϕ i dojść do sprzeczności. W szczególności z intuicją
konstruktywistów nie zgadzały się (jak sama nazwa wskazuje) tak zwane
dowody niekonstruktywne, czyli wykazujące istnienie danego obiektu bez
jego konstrukcji. Jako przykład niekonstruktywnego rozumowania można
przedstawić dowód następującego stwierdzenia:
Istnieją takie liczby niewymierne x oraz y, że xy jest liczbą wymierną.
Dowód. Przyjrzyjmy się liczbie

√

2. Nietrudno wykazać, iż jest
to liczba
√ √2
niewymierna. Zgodnie z klasycznym rozumowaniem liczba 2 jest albo
wymierna, albo niewymierna.
√ √2
1. Załóżmy najpierw,
że
liczba
√
√2 jest wymierna. Wówczas wystarczy
podstawić x = 2 oraz y = 2.
√

√

√

√ √2 2
jest liczbą niewymierną, wówczas
2
=2
√ √2
√
jest liczbą wymierną, a zatem podstawiamy x = 2 oraz y = 2.

2. Jeśli natomiast

2

2

[
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Wykazaliśmy zatem tezę powyższego stwierdzenia bez jednoznacznego wskazania liczb ją spełniających.

Jednym z najbardziej rozwiniętych nurtów konstruktywistycznych był
intuicjonizm. Formalnie za jego twórcę uważa się holenderskiego matematyka Jana Brouwera, ale pierwsze idee myśli intuicjonistycznej zauważyć można już filozofów–matematyków takich jak Arystoteles czy Euklides. Swój
gwałtowny rozwój intuicjonizm zawdzięcza pojawieniu się wielu kontrowersyjnych metod oraz teorii wykorzystujących na przykład aksjomat wyboru (mówiący, iż dla każdej rodziny niepustych zbiorów rozłącznych można
skonstruować zbiór, który zawiera dokładnie po jednym elemencie z każdego zbioru tej rodziny), które to teorie nie zgadzały się z intuicją wielu
matematyków i wywoływały liczne obiekcje.
Doktrynę intuicjonizmu Brouwer stworzył, przejmując oraz rozbudowując myśli i poglądy głoszone przez Kanta. Brouwer przeciwstawiał się
platonizmowi, który głosił, iż obiekty matematyczne istnieją niezależnie od
czasu, przestrzeni oraz osoby je poznającej. Według Brouwera obiekt matematyczny można postrzegać jako konstrukcję umysłu tak zwanego idealnego
matematyka. Poglądom tym dał wyraz uczeń Brouwera, Arend Heyting, w
słowach: Istnienie [matematycznych obiektów] jest zagwarantowane o tyle
tylko, o ile mogą być określone przez myśl.
To właśnie Heyting oraz jego uczniowie przyczynili się do sformalizowania oraz popularyzacji poglądów Brouwera. Pierwszy całościowy system
logiki intuicjonistycznej został skonstruowany w roku 1930. Logika intuicjonistyczna polega przede wszystkim na odrzuceniu prawa wyłączonego
środka, czyli formuły p ∨ ¬p. W rezultacie tautologią (czyli formułą, która jest zawsze prawdziwa) logiki intuicjonistycznej nie jest również prawo
podwójnego przeczenia ¬¬p → p oraz formuła ∃x ϕ(x)∨¬∃x ϕ(x) („albo istnieje takie x, że ϕ(x), albo nie istnieje takie x, że ϕ(x)”), które to wyrażenia
stanowiły podstawy niekonstruktywnego myślenia.
Poza stworzeniem podstaw formalnej logiki zgodnej z ideami intuicjonistycznymi należało również przedstawić intuicjonistyczny system dowodowy. Podczas gdy w metajęzyku logiki klasycznej skupiano się na pojęciu prawdziwości, w logice intuicjonistycznej położono nacisk na dowodliwość. Oznaczało to, iż formuła ϕ jest prawdziwa wtedy, gdy posiada dowód. Pojęcie samego dowodu natomiast wyjaśniała interpretacja dowodowa
Brouwera–Heytinga–Kołmogorowa. Według niej, znaczenie formuły ϕ polegało na wyjaśnieniu, co stanowi dowód, przy czym dowód formuły złożonej
dany był poprzez wyjaśnienie dowodu jej podformuł:
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• dowód formuły ϕ ∧ ψ polega na podaniu dowodu formuły ϕ oraz
dowodu formuły ψ;
• dowód formuły ϕ ∨ ψ polega na podaniu dowodu formuły ϕ lub dowodu formuły ψ, przy czym należy wcześniej wskazać, który składnik
alternatywy udowadniamy;
• dowód formuły ϕ → ψ to konstrukcja, która przekształca każdy dowód formuły ϕ w dowód formuły ψ;
• absurd ⊥, czyli sprzeczność, nie posiada dowodu. Dowód formuły ¬ϕ
to konstrukcja, która przekształca każdy domniemany dowód ϕ w dowód ⊥, czyli w absurd.
Intuicjonizm rozwijał się szybko i burzliwie, odciskając piętno na postrzeganiu obiektów matematycznych oraz całej matematyki. Obecnie nurt
ten posiada niewielu zwolenników. Wynika to głównie z faktu, iż intuicjonistyczna matematyka jest znacznie uboższa niż klasyczna, gdyż nie posiada
wielu twierdzeń chociażby z takich działów jak analiza czy teoria mnogości.
Intuicjonizm oraz logika intuicjonistyczna nadal pozostają jednak obiektem badań wielu matematyków oraz znajdują zastosowanie jako narzędzie
w przeróżnych działach matematyki.
Hanna Ćmiel

Literatura
[1] Roman Murawski, Filozofia Matematyki. Zarys dziejów (rozdział 2. Intuicjonizm i prądy konstruktywistyczne)
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[Opinie profesorów]
Wywiad z prof. drem hab. Szymonem Plewikiem

[MACIERZATOR]: Kim chciał Pan Profesor zostać, gdy był dzieckiem?
Sz. Plewik: To zależy od wieku. W przedszkolu zwykle dostosowywałem się do poglądów kolegów i koleżanek. Odpowiedzi były humorystyczne. W szkole miałem przydomek „Matematyk Szymon Patyk”, ale wtedy
chciałem zostać podróżnikiem i wiedziałem także, kim nie chciałbym zostać.
Studia w Katowicach wybrałem z przypadku. Wyjeżdżając na studia, przeniosłem się z jednego krańca Księstwa Pszczyńskiego na drugi: z Czechowic
do Katowic.
[MACIERZATOR]: A czym się Pan Profesor teraz zajmuje?
Sz. Plewik: Korzystam ze swobody w doborze tematyki twórczości naukowej, bo wszelkie możliwe moje awanse akademickie już się dokonały.
Konkretne tematy dobieram tak, aby pozyskać współautorów. Z M. Walczyńską zajmujemy się wymiarem w sensie Frechéta; z P. Kalembą próbujemy rozwijać teorię drzewa bazowego. Z A. Kucharskim oraz V. Valovem
wprowadziliśmy pojęcie Skelletally Dugundji space i musimy zadbać o to,
aby rozbudować teorię wokół tego pojęcia. Planujemy także, wspólnie z W.
Bielasem, rozwinąć kilka problemów, w których zademonstrujemy umiejętności posługiwaniu się teorią forcingu. W bieżącym roku akademickim mam
urlop naukowy, a więc nie prowadzę żadnych zajęć dydaktycznych. W przyszłości chciałbym poprowadzić wykłady z teorii gier (w tym gier rozrywkowych, dla przykładu zadania brydżowe), kombinatoryki skończonościowej,
a także topologii ogólnej lub geometrycznej. Ewentualnie mógłbym prowadzić zajęcia z matematyki dyskretnej dla informatyków, bo wykładałbym
prawie to samo co matematykom, ale więcej uwagi poświęcałbym stosowaniu różnych algorytmów.
[MACIERZATOR]: Miałem jeszcze kilka pytań dotyczących spraw
akademickich, ale częściowo już mi Pan Profesor udzielił na nie odpowiedzi. Nie chcę pytać o szczegóły, ale może dowiem się o niezawodowych
zainteresowaniach?
Sz. Plewik: Pasjonuje mnie polityka, w szczególności zastosowania matematyki w naukach społecznych lub prawnych. Na mojej stronie internetowej (od kilku lat nieaktualizowanej) można zapoznać się ze szczegółami.
Są tam zebrane materiały, które planuję opracować naukowo – z punktu
widzenia teorii gier – gdy zostanę emerytem.
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A tak na dziś, to interesuje mnie ekologia. Weekendy (do stu dni rocznie)
spędzam w okolicy Żywca. Z marzeń o podróżach pozostało mi doświadczenie, że jest to mocno niekomfortowe, gdy nie dysponuje się stosownymi
funduszami.
[MACIERZATOR]: Może już ostatnie pytanie. Co poleca Pan Profesor młodym ludziom?
Sz. Plewik: Uczyć się na doświadczeniach. Ale nie swoich, o ile są
bolesne.
Wywiad przeprowadził Marcin Jenczmyk.

[Smerfy]
Pewnego razu trzech smerfów – Ciamajda, Smerfetka i Pracuś – postanowiło zrobić ogromną niespodziankę Łasuchowi i zebrać dla niego smerfojagody. Wybrali się więc do lasu i przez całe osiem godzin niestrudzeni
i pełni entuzjazmu zbierali jego ulubiony przysmak. Nie zauważyli nawet, że
przez cały ten czas uważnie obserwował ich Ważniak! Smerf ten zauważył,
że na zebranie jednego koszyka smerfojagód Pracuś potrzebował 4 minut,
Smerfetka 6 minut, a Ciamajda potrzebował aż 12 minut.
Ważniak, zadowolony ze swoich spostrzeżeń, zaraz po powrocie do wioski, pobiegł do Papy Smerfa pochwalić się swoimi obserwacjami. Papa Smerf
po namyśle zadał Ważniakowi pytanie: „Drogi Ważniaku, powiedz mi ile
średnio jeden Smerf potrzebował czasu na zebranie jednego koszyka smerfojagód?”. Ważniak, oczywiście bez chwili zastanowienia, odpowiedział: „7 13
minuty! Przecież, to takie proste, wystarczy dodać te czasy do siebie i ich
sumę podzielić przez trzy!”. Papa Smerf — najmądrzejszy ze wszystkich
Smerfów — nie zgodził się z tą odpowiedzią, zebrał wszystkie Smerfy i
zadał im to samo pytanie. Większość z nich odpowiedziała tak samo jak
Ważniak, tylko Harmoniusz udzielił poprawnej odpowiedzi. Wówczas do
rozważań włączył się Dziadek Smerf, który poprosił pozostałych, aby zastanowili się dlaczego wynik 7 13 minuty jest nieprawidłowy.
Harmoniusz, który jako jedyny potrafił rozwiązać to zadanie, zauważył,
że skoro Ważniak obserwował przez 8 godzin Smerfy zbierające smerfojagody, to przy takim tempie ich zbierania, tzn. 7 31 minuty, Ciamajda, Smerfetka
i Pracuś zebraliby 617 koszyków smerfojagód (3 · 480
), a jest to nie prawdą.
7 13
Obliczył on, że w rzeczywistości w ciągu ośmiu godzin Pracuś zebrał 120
480
koszyków ( 480
4 ), Smerfetka zebrała 80 koszyków ( 6 ), a Ciamajda zebrał

[

π -MACIERZATOR]

15

40 koszyków ( 480
15 ), co łącznie daje 240 zebranych koszyków smerfojagód
(120+90+40). Powiedział również: „Jak widzicie w tej sytuacji nie można
stosować wzoru na średnią arytmetyczną, ponieważ nie daje one odniesienia do rzeczywistości”. Wówczas Smerfetka słusznie zauważyła, że w tym
przypadku rzeczywistą jednostką są minuta
koszyk , a nie same minuty (jak założył
Ważniak). Harmoniusz z kolei przypomniał wszystkim słowa Dziadka Smerfa wypowiedziane kiedyś podczas lekcji matematyki: „Średnią harmoniczną
używamy zawsze, gdy wartości podane są w przeliczeniu na stałą jednostsmerfach
kę innej zmiennej,czyli np. prędkość w km
,
h , gęstość zaludnienia w
km2
zł
cena jednostkowa w sztukę . Pamiętajcie, że średnią harmoniczną liczymy ze
wzoru
n
h= 1
1
1 ,
a1 + a2 + . . . + an
gdzie h jest średnią harmoniczną, n jest ilością liczbą z których liczymy średnią, a1 , a2 , . . . , an są liczbami z których liczymy średnią”. Na tej podstawie
Smerf ten wywnioskował, że, licząc średni czas zebrania jednego koszyka
smerfojagód, trzeba skorzystać ze wzoru na średnią harmoniczną. Wytłumaczył pozostałym, że w ich zadaniu: n jest liczbą smerfów zbierających
smerfojagody, tzn. n = 3 (Ciamajda, Smerfetka, Pracuś), a1 odpowiada czasowi zebrania jednego koszyka smerfojagód przez Pracusia, stąd a1 = 4, a2
odpowiada czasowi zebrania jednego koszyka smerfojagód przez Smerfetkę,
stąd a2 = 6, a3 odpowiada czasowi zebrania jednego koszyka smerfojagód
przez Ciamajdę, stąd a3 = 12, stąd
h=

3
1
4

+

1
6

+

1
12

=

3
6
12

= 6.

Oznacza to, że średni czas zebrania jednego koszyka smerfojagód wyniósł
6 minut. Papa Smerf potwierdził, że wynik ten jest prawidłowy, ponieważ
w ciągu 480 min jeden Smerf średnio zebrał 80 koszyków = 480
6 , a trzech
Smerfów 240 (co daje nam taki sam rezultat jak wcześniejsze wyliczenie).
Pozostałe Smerfy ucieszyły się, że ich zagadka została rozwiązania, poprosiły więc Łasucha, aby upiekł im tort z zebranych smerfojagód i całe
popołudnie świętowały. Smerfastycznie!
Katarzyna Kłos
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[Kącik łamania głowy]
Drodzy Czytelnicy. W poprzedniej odsłonie Kącika mogliście zapoznać
się z hitori – bliskim krewnym popularnego sudoku. Jesteśmy w dalszym
ciągu w Japonii, ale zapomnijmy na chwilę o wpisywaniu lub zamalowywaniu cyferek. Tym razem będziemy rozgrzewać szare komórki w odrobinę
inny sposób. Przedstawiam Wam nową łamigłówkę – Masyu:

W tym zadaniu trzeba narysować pętlę przechodzącą przez wszystkie
kółka. W czarnych kółkach pętla musi skręcić, natomiast musi przejść prosto
przez pole znajdujące się bezpośrednio przed i po czarnym kółku. Przez
białe kółka pętla przechodzi prosto, ale musi skręcić w przynajmniej jednym
z pól bezpośrednio przed i po kółku. Może się zdarzyć, że pętla skręci w obu
tych polach. Na pierwszy rzut oka te zasady mogą wyglądać dość niejasno,
dlatego powyżej zamieszczamy rozwiązany przykład, który powinien pomóc
w ich zrozumieniu.
Jak rozwiązywać Masyu? Zazwyczaj najlepiej zaczynać od brzegów –
kółka umieszczona na końcach diagramu dają dużo informacji. W takiej
sytuacji:

wiemy od razu, że pętla musi przejść przez kółko poziomo. Gdy mamy dwa
białe kółka obok siebie, zyskujemy jeszcze więcej. Spójrzmy:

Zwróćmy uwagę na lewe kółko. W polu sąsiadującym z prawej strony pętla
nie może skręcić, ponieważ jest tam inne białe kółko. Wiemy zatem, że po
lewej stronie pętla musi skręcić. Mamy więc gotowy fragment pętli:

[
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Zobaczmy teraz, co może nam dać czarne kółko na brzegu:

Przypomnijmy – w czarnych kółkach pętla skręca, a przed i po kółku przechodzi prosto. W powyższej sytuacji mamy trzy dostępne kierunki: góra,
prawo i lewo. Jasne jest, że nie możemy poprowadzić pętli od lewej do prawej, bo pętla przeszłaby prosto przez czarne kółko, a na to zasady Masyu
nie pozwalają. Możemy więc narysować pionową kreskę:

Nie wiemy jeszcze, w którą stronę pętla skręci. Jednak dzięki świeżo postawionej pionowej kresce wiemy, że pętla przejdzie przez białe kółko pionowo:

Teraz jest już łatwo wywnioskować, że, przechodząc przez czarne kółko,
pętla musi skręcić w prawo, a przez pole po lewej stronie pętla nie ma
szans przejść prosto. Musimy naturalnie pamiętać, aby nie zamknąć pętli
zbyt wcześnie. W takiej sytuacji:
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wzdluż lewego brzegu musimy poprowadzić pętlę jedno pole dalej.
Oczywiście nie zdradzam tu wszystkich technik, zachęcając jednocześnie
do samodzielnych poszukiwań. Na dobry początek proponuję ten łatwy,
rozgrzewkowy przykład:

i odrobinę większy diagram na deser.

Zbigniew Laskowski

Święto Pi 2015
w Instytucie Matematyki UŚ
Sale na lewo od wejścia głównego:
Parter:
201 – Origami (warsztaty ciągłe, można wejść w każdej chwili)

[
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I piętro:
208, 209, 211 – Zagadki logiczne (Warsztaty ciągłe, można wejść w każdej
chwili)
213 (Aula Kopernika) – Wykłady (10.30 Czy można narysować proste
równoległe, które się przecinają?, 11.15 Komunikacja, kodowanie, kosmici, 12.00 Wielkie Twierdzenie Fermata, 12.45 O ciągu Fibonacciego)
428 – Wyścigi robotów (na warsztaty obowiązują zapisy)
429 – Szyfrowanie (warsztaty rozpoczynają się o 9, 10.30, 13.30 i 15)
II piętro:
224 – Kawiarnia Szkocka (warsztaty ciągłe, można wejść w każdej chwili)
225 – Kasyno (warsztaty ciągłe, można wejść w każdej chwili)
226 – Przygoda w Pilandii (zajęcia rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie)
227 – Konkursy (w tym: 13.00 Historia matematyki – może wejść każdy,
nie są potrzebne zapisy), o 14 rozdanie nagród
228 – Pokazy Pracowni Matematyki Pałacu Młodzieży
Sale na prawo od wejścia głównego:
216 – Przyspieszamy, drogomierz (obowiązują zapisy)
231 – Fraktale (warsztaty ciągłe)
233 – Pilionerzy (konkurs – może wejść każdy, nie są potrzebne zapisy)
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