
Nie ma królewskich dróg w geometrii! 
(Euklides do króla egipskiego Ptolomeusza 
ok.  r. 300 p.n.e, wg innych źródeł 
Arystoteles do Aleksandra Macedońskiego, 
ok. r. 335 p.n.e).  

Nie moja wina, że uznaję pogląd, że 
matematyka jest narzędziem szatana, który za 
pomocą cyferek robi ludziom wodę z mózgu. 
(Znalezione w Internecie, autor: konrad1991, 23 
marca 2007) 

 

Przestrzeń zadaniowa  

Michał Szurek 

Mój tekst stanowić ma uzupełnienie artykułu Marka Kordosa Struktura przestrzeni 
zadań.  W artykule tym poruszonych jest wiele spraw, do których się odniosę. Niektóre tezy 
Autora rozwinę, albo przekręcę na swój sposób, z wieloma się z satysfakcją zgodzę, z 
niektórymi nie.  

Do rzeczy.  

Temat pierwszy. Na początku artykułu Marek pisze, że w świadomości ogólnej (nie 
tylko matematyków, ale i większości ludzi) matematyka polega na rozwiązywaniu zadań.  
Tak, to prawda. Im trudniejsze zadanie kto umie rozwiązać, tym uchodzi za lepszego 
matematyka. Piękne wykłady, nawet wydane drukiem, nie liczą się w ocenie tzw. dorobku 
naukowego. Takie są reguły gry i każdy wchodzący na ścieżkę naukową zgadza się je 
respektować. Piłkarz też nie może protestować przeciwko przepisowi o spalonym, czy 
narzekać, że potłukł się, gdy przeciwnik prawidłowo odebrał mu piłkę wślizgiem.  

Zadania, zadania, zadania… Rozwiązywanie zadań. Czy w ogóle można inaczej 
uczyć matematyki? Na zajęciach z nauczycielami próbowałem … nieco inaczej. Zaczynałem 
zwykle od omówienia prostej własności: środki boków dowolnego czworokąta tworzą 
równoległobok. Polecałem następnie:  

Ułożyć zadanie, które będzie miało coś wspólnego z tym tematem. 

Konsternacja była totalna. Najlepszy dialog zdarzył mi się w … pewnym mieście, na 
pewnym uniwersytecie.  

 - Czy umie Pan ułożyć zadanie, w którym byłby obecny taki oto  motyw, czy jakieś 
nawiązanie do niego, analogia, uogólnienie? Łączymy środki boków czworokąta. Powstaje 
równoległobok. Czy umie pan tu dostrzec problem, ułożyć zadanie na zbliżony temat?  

- Jakie zadanie? 

- No, to ja pytam. Chodzi o ułożenie zadania. 

- Nie rozumiem. Jakiego zadania? O jakim zadaniu mowa? Jakie zadanie mam 
rozwiązać?  



- Nie rozwiązać, tylko stworzyć. Dowolne, byle kojarzyło się jakkolwiek z tym, z tym 
rysunkiem, rozumowaniem. Czworokąt, środki boków… 

- No, przecież udowodniliśmy, że powstaje równoległobok.  

- No właśnie, chodzi o nowe zadanie! 

- Nowe? Jakie?  

- To pan ma je ułożyć! 

- Ułożyć zadanie? Proszę pana, jestem nauczycielem i uczę dzieci, jak rozwiązywać 
zadania. Po co mi je układać? Od tego są inni. Zresztą przecież rozwiązaliśmy właśnie to 
zadanie. Środki boków czworokąta tworzą równoległobok!! 

 

Uff. Trochę lepiej szło ze studentami, ale też musiałem się napracować, żeby zaczęli 
stawiać pytania, choćby takie: 

1) czy każdy równoległobok może być „równoległobokiem środków” i czy na 
jeden sposób? 

2) Co będzie dla sześciokąta, ośmiokąta itp.  

Myślałem o „alternatywnej olimpiadzie”. Zawodnik dostaje na kartce twierdzenie z 
dowodem. Jego zadanie polega na uogólnieniu twierdzenia, ewentualnie na znalezieniu 
jakieś analogii. Ma napisać, co mu się z tym kojarzy.  

Wiem, że takie zawody to utopia. Ale na swoich zajęciach czasem je stosuję. Pierwszą 
reakcją jest zdziwienie „to tak można?” i wątpliwości, podobne do tych, które wyraził mój 
nauczyciel. Ja mam rozwiązywać zadania, a nie układać.  

A na zakończenie dyskusji na temat pierwszy sformułuję (nawiązując do ostatniego 
pytania artykułu Marka Kordosa) taki oto pogląd:  

Zadanie „ułóż zadanie” jest bardzo dobrym zadaniem. Z matematyki!  

 

 

 

Temat drugi. Marek Kordos pisze o ciekawym pojęciu przestrzeni, wytwarzanej przez 
zadania. Ja posługuję się tym pojęciem w sposób nieco inny niż on, chociaż zbliżony.. 
Przestrzeń zadania jest dla mnie tym środowiskiem, w której zadanie unosi się, daje się 
zanurzyć, pływa, fruwa, czy chociażby jest widoczne jak jeden szczyt tej samej grani z 
drugiego. Ten literacki opis wypełnię konkretami i wtedy – jak sądzę – stanie się jasne i 
zrozumiałe, co mam na myśli. Wyłuszczę zatem rzecz na przykładach.  



 Rozpatrzę najpierw zadania wspomniane przez Marka Kordosa.  

Zadanie 1. W kieliszku A jest wino, w kieliszku B – taka sama ilość wody. Z kieliszka 
A nalano trochę wina do kieliszka B. Następnie tę samą ilość (teraz już wina zmieszanego z 
wodą) wlano z kieliszka B do kieliszka A. Czy proporcja wody do wina w kieliszku A jest 
teraz większa, czy mniejsza niż stosunek wina do wody w kieliszku B? 
 

Zadanie 2. Dziadek i babcia mają razem 140 lat. Po ile lat ma każde z nich, jeżeli 
dziadek ma 2 razy tyle lat, ile lat miała babcia wtedy, gdy dziadek miał tyle lat, ile lat ma 
babcia teraz? 
 

Zadanie 1 jest znane, występuje w Lilavati, a co najmniej dwukrotnie zostało użyte w 
lidze zadaniowej UMK dla uczniów 2 klas gimnazjów (2001/02 i 2006/07). A ja  
wykorzystałem przypadkowe spotkanie ze  swoją koleżankę ze studiów. Wiedziałem o niej 
doskonale, że jest złą nauczycielką. Zapytałem ją o zadanie 1. Tak, tak, odparła, robiłam z 
uczniami na lekcji, cóż za nuda. Nalano x wina. W B jest teraz a +x płynu, a stosunek wina do 
wody jest równy  x/a , zatem wody do wina a/x, a wody do całości a/(a+x). Jeśli wlejemy x 
płynu z B do A, to ile będzie tam wody? A, no xa/ (a+x) . Reszta, to jest a – xa/ (a+x) to wino. 
Proporcja wody do wina wynosi .... podzielić i wyjdzie tyle samo,   x/a. Obie proporcje są 
takie same.  

Zadanie to jest na tyle znane, że użyte zostało w przykładzie tak zwanego myślenia 
lateralnego w psychologii. Można je określić tak: „nie wal głową w mur, tylko poszukaj 
obejścia trudności”. Z pewnej strony internetowej przepisuję rozumowanie Marka 
Szubrawskiego. Dziwić się można, że napisał on, że logika jest bez zarzutu, a jednak 
odpowiedź błędna. To daje bardzo wiele do myślenia i potwierdza tezę, że bardzo wielu 
ludzi, nawet wykształconych uważa, że logika to takie sztuczki, za pomocą których można 
wszystko wykazać. Jeśli tylko się odpowiednio zachachmęci.  

Masz szklankę wina i szklankę wody. Bierzesz łyżkę wina ze szklanki z 
winem i wlewasz ją do szklanki z  wodą. Mieszasz dokładnie, bierzesz łyżkę tej 
mieszaniny i wlewasz do szklanki z winem. Czego jest teraz więcej: wina w 
wodzie czy wody w winie? 

Logiczne myślenie podpowiada tak: pierwsza łyżka, wzięta ze szklanki z 
winem zawierała czyste wino, a druga łyżka zawierała już mieszaninę, a więc nie 
była czystą wodą. Było w niej więcej wody niż w pierwszej łyżce wina. W takim 
razie w szklance z wodą powinno być więcej wina niż wody w szklance z winem. 
Logika bez zarzutu, a jednak odpowiedź jest błędna. Wina w wodzie jest tyle samo 
co wody w winie. Percepcja była błędna. Odmienny sposób spojrzenia na to 
zadanie od razu prowadzi do właściwego rozwiązania. Popatrzmy inaczej.  

            Pierwsza łyżka zawiera czyste wino, druga mieszaninę wina i wody. 
Skąd wzięło się to wino w drugiej łyżce? Ze szklanki z wodą, która na początku 
nie zawierała wina, tylko wodę. Tak więc ta niewielka ilość wina z drugiej łyżki 
wykonała podróż w tę i z powrotem, najpierw w pierwszej łyżce (razem z całą 
porcją wina), a potem w drugiej łyżce (razem z wodą). Wróciła więc tam, skąd 
wyszła, a więc nie musimy jej brać pod uwagę. Po odjęciu tej samej niewielkiej 
ilości wina z obu łyżek zostają równe objętości wina i wody. Wymiana była 
równa. W szklance z winem jest tyle samo wody, co wody w szklance wina. 



  

Rozwiązanie pierwsze (rachunkowe) jest oczywiście matematyczne. Niestety, czy stety, ale 
jest.  Natomiast wywodu Marka  Szubrawskiego nie nazwałbym rozumowaniem 
matematycznym. Jest oczywiście poprawne logicznie, ale … na moje wyczucie to jeszcze nie 
matematyka.  Rozumowanie matematyczne jest nadzwyczaj bardzo proste. Ilość wody i wina 
jest (niezależnie od ilości przelewań „w tę i wewtę” taka sama. Nadwyżka wody nad winem 
w jednym musi być dokładnie rekompensowana nadwyżką wina nad wodą. Jeżeli drużyna 
A wygra z B w pewnym stosunku, to dokładnie w tym samym stosunku B przegra z A! To 
jest to, o czym pisze Marek Kordos: szukanie niezmienników, abstrahowanie.  

 Przypatrzmy się teraz zadaniu 2, o dziadku i babci. Nudne, szkodliwe, nic nie dające., 
prawda? W Internecie znaleźć można złośliwe komentarze, wykorzystujące fakt, że babcia z 
tego zadania jest znacznie młodsza od dziadka. Tymczasem zadanie to odkrywa przed nami 
pełną uroku przestrzeń. 

Po pierwsze, tekst taki uczy czytać ze zrozumieniem. Uczy odpowiadania sobie na 
pytanie „co to znaczy, że….”. Po trzecie …. o właśnie. Zapytałem o to zadanie znajomego, o 
których wiedziałem, ze jest dobrym nauczycielem. Odpowiedział:  „przepiękne zadanie. 
Przerabiam je na lekcjach geometrii, przy jednokładności!” 

 Przyznam się, że mnie zaskoczył, tak, jak ja mam nadzieję zaskoczyć Czytelników. 
Oto jak rozwiązuje się zadanie o dziadku i babci za pomocą jednokładności.  

 

 Rysuję najpierw odcinek długości 14 kratek. Nie wiem, jaka jest różnica wieku 
dziadka i babci. Zakładam, że dziadek jest starszy o „jedną kratkę”. Na prostej równoległej 
do narysowanego odcinka odkładam BD = 1 kratka (B – babcia, D – dziadek). Mam dwie 
osie czasu, rożnie skalowane.  Co wynika z warunków zadania? Co było, gdy dziadek miał 
tyle lat, ile lat ma babcia teraz? Punkt D (dziadek) był wtedy tam, gdzie B teraz. Gdzie był 
wtedy punkt B (babcia)? Różnica wieku się nie zmieniła, zatem babcia „była” o jedną kratkę 



na lewo, w punkcie C ? Jak zinterpretować założenie, że „dziadek ma teraz 2 razy tyle lat, ile 
… itd.”? To proste – należy znaleźć taki punkt P, żeby  2 PC = PD. Ale to też łatwe, 
naturalnie, że PC = CD , a więc odkładamy tylko na lewo od C odcinek CD. Zaznaczamy 
teraz na półprostej o początku P sumę wieku (obecnego) obojga. To punkt R leżący na prawo 
od D o długości PB. Przekształcamy PR na odcinek wyjściowy (ten o długości 14 kratek) i 
wszystko jasne…. Trudno zaprzeczyć, że jest to rozumowanie matematyczne. 
Rozumowanie, a nie sztampowe obliczenia prowadzące do rozwiązania układu równań. 
Chociaż,…., no właśnie, jakby CKE oceniła takie rozwiązanie?  

 Rozumowanie to być może nie przekona osób programowo niechętnych do 
matematyki. Ale na pewno pokaże wielu uczniom to, co tak podkreślał wybitny matematyk 
francuski Aleksander Grothendieck, będący bodaj najważniejszą osobą odpowiedzialną za 
wprowadzenie „nowej matematyki” do szkół w latach siedemdziesiątych. Grothendieck 
mówił i dawał temu wyraz, że w matematyce najważniejsza jest nie liczba, funkcja, 
przestrzeń – ale „forma”. To, co jest „w gruncie rzeczy takie same” w najróżniejszych 
kontekstach.  

 Nudne, sztucznie udziwnione zadanie nagle stało się – poprzez sposób rozwiązania – 
ciekawsze. Przestrzeń tego zadania zyskała nowy wymiar, zobaczyliśmy „formę” (we 
wspomnianym sensie Aleksandra Grothendiecka) tego zadania, zastąpiliśmy zadanie przez 
inne, izomorficzne z nim.  

 Zobaczmy, jak można z pożytkiem naprowadzić uczniów na naprawdę ciekawe 
rozwiązanie tak z pozoru beznadziejnie głupiego zadania, jak zadanie z  college’u w 
Cambridge z 1815 roku.  

 Podróżni A i B szli tą samą drogą z Huntington do Londynu, z taką samą 
prędkością. Podróżny A wyszedł z Huntington jednocześnie ze stadem gęsi, które 
szły z prędkością 3 mile na 2 godziny. Trzy godziny potem minął się z 
dyliżansem, jadącym z Londynu do Huntington z prędkością 9 mil na godzinę.  
Podróżny B wyszedł z Huntington dokładnie w chwili, gdy wjeżdżał tam 
dyliżans. Po przejściu 12 mil podróżny B dogonił gęsi. Jaka odległość dzieliła obu 
piechurów?  

 
Brr, prawda? No cóż, nonsensy, nawet szacowne, można sobie darować, bo jest duże 

prawdopodobieństwo, że skoro dawniej odstraszały od matematyki, to i teraz będą.... No 
cóż,  kogo odstraszały, tego odstraszały. I tu wygłoszę zdanie,  że może dobrze jest, gdy 
nauczyciele widzą sprawy w większej ogólności niż uczniowie.  

Ale wszystko się zmieni, gdy znajdziemy sobie nowy wymiar przestrzeni naszego 
zadania o gęsiach.   Sprowadźmy problem do zadania o pociągach (ruszają w dal pociągi 
dwa, z miasteczka B do miasta A) . Gdzie są te pociągi? To jasne – dwaj podróżni to dwa 
pociągi pospieszne, wyprzedzające osobowy (gęsi) i mijające się z ekspresem (dyliżans). 
Zróbmy wykres ich ruchu. Geometryzujmy. Zawsze geometryzujmy! Przepisuję ze swojej 
książki Wykłady o nauczaniu matematyki. 
 Przyjmijmy jako jednostkę na osi czasu (odciętych, oś x)  20 minut, a na osi odległości 
(rzędnych, oś y) 1 milę. Gęsi szły z prędkością 1 ½ mili na godzinę, a podróżny B wyprzedził 
je na 12 kilometrze.  Rysujemy zatem prostokąt o podstawie 24 (= 8 godzin) i wysokości 12 (= 
12 mil). Punkt B  to punkt czasoprzestrzeni, w którym B wyprzedził gęsi. „Punkt 
czasoprzestrzeni” to po prostu para liczb: pierwsza z nich wyraża dystans w milach, druga 
czas w godzinach, a ściślej: w odcinkach dwudziestominutowych. Zaznaczamy przekątną 
OB. To wykres ruchu gęsi. Ze wszystkich danych tylko to potrafimy na razie zaznaczyć. 



Ponieważ nasi piechurzy szli z tą samą prędkością, wykresy ich ruchu będą prostymi 
równoległymi. Narysujmy dwie półproste równoległe: jedną o początku w punkcie A, drugą 
o początku w B . Przez A oznaczamy punkt spotkania pierwszego podróżnego z dyliżansem. 
Niech h będzie wysokością trójkąta prostokątnego OPA. Ponieważ dyliżans jedzie z 
prędkością 9 mil na godzinę, więc podstawa QR trójkąta QRB ma długość h/3.   

 
 
 Trójkąty OPA  i  QRB  są podobne. Układamy proporcję:  
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 Równanie to ma dwa rozwiązania: 9 i 36. Rozwiązanie pierwsze jest właśnie 
pokazane na rysunku. Obaj piechurzy szli z prędkością 3 mile na godzinę, a dzieliło ich 12 

mil. Skala podobieństwa trójkątów to 
3
4
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 Jak to często bywa, równanie jest mądrzejsze od nas. „Samo” myśli i przypomina, że 
często problem ma jeszcze inne rozwiązanie, którego nie dostrzegamy. Inna rzecz, że gdy h 
jest równe 36, to piechurzy nasi idą z prędkością 12 mil na godzinę – około 20 kilometrów.... 
W porządku, nie ma sprawy – jadą rowerami. Przy tych danych podróżny A spotyka się z 
dyliżansem na 36 mili od Huntington i wykres trzeba przeskalować. Odczytujemy z niego, 

że podróżnych dzieliło 7 godzin, czyli aż 84 mile! Skalą podobieństwa trójkątów jest teraz 
3
1

.  



 
 
Co nam to dało? To nie koniec zadania, ale początek. Zacznij myśleć twórczo. 

Wymyśl zagadnienia, które wiążą się z tą całą sytuacją. Czy umiesz stawiać pytania? Czy 
umiesz się dziwić? To nic, że zadanie jest z lekka nonsensowne. Trening sportowców też 
bywa monotonny i nudny. Trenują jednak, by lepiej wypaść na zawodach. A zatem spróbuj:  

a) rozwiązać  to zadanie zwykłą metodą arytmetyczną; 
b) za pomocą Excela albo wyspecjalizowanego programu matematycznego  rozwiąż 

to samo zadanie z innymi danymi liczbowymi. Ilustruj wykresami. Wyobraź 
sobie, że jesteś nauczycielem i chcesz to zadanie dać na klasówkę (a raczej na 
konkurs matematyczny) i musisz mieć kilka wersji o podobnym stopniu 
trudności. Wybierz zatem te wersje, w których rachunki są tak proste, jak w 
oryginalnym zadaniu. 

c) Ułóż inne pytania do tego zadania. Wykorzystaj podobieństwo trójkątów AGO i 
BGQ. Znajdź takie dane, żeby trójkąty były prostokątne.  

d) Znajdź takie dane, by trójkąt APQ i APO były przystające.  
e) Skomponuj to zadanie inaczej. Na przykład dołącz do danych miejsce lub/i czas 

spotkania gęsi i dyliżansu ( a usuń inne).  
f) Skomplikuj zadanie, na przykład tak: Podróżny A wyszedł z Huntington 

jednocześnie ze stadem gęsi, które szły z prędkością 3 mile na 2 godziny. Trzy 
godziny potem minął się w miejscowości Oxbridge z dyliżansem, jadącym z 
Londynu do Huntington z prędkością 9 mil na godzinę.  Podróżny B wyszedł z 
Huntington dokładnie w chwili, gdy wjeżdżał tam dyliżans. Podróżny B 
wyprzedził gęsi w godzinę po minięciu Oxbridge. Jaka jest odległość między 
Huntington i Oxbridge?  

g) Znajdź inne warianty. Dorzuć jeszcze czwartego uczestnika ruchu, na przykład 
rozbójnika goniącego dyliżans na spienionym koniu.  

 
  Spotykamy tu znów zagadnienie problemów izomorficznych. Może talent 
matematyczny polega na umiejętności błyskawicznego znajdowania zadań izomorficznych? 
Sytuacja przypomina trochę naukę języków obcych. Ważne jest, żeby mówić i umiejętnie 
znajdować obejścia nieznanych słów. Jeśli zapomnimy, jak jest „żółty” , a przypadkiem 
pamiętamy jak jest „kanarek”, powiedzmy „kolor kanarkowy”. Interlokutor się uśmiechnie – 
ale zrozumie.  
 Popatrzmy: nasze zadanie jest przecież  izomorficzne z takim: 



 Dany jest prostokąt ABCD i punkt P na podstawie AB.  Dany jest także trójkąt 
prostokątny T.  Na prostej prostopadłej do AB, przechodzącej przez punkt P wybrać taki 
punkt Q, by prosta BU ,  równoległa do AQ  przecinała podstawę AB w takim punkcie U, że 
trójkąt PQU jest podobny do trójkąta T. 
 Nie sposób nie zauważyć, że te zadania wydają się kompletnie odległe. A jednak: i 
jedno i drugie jest o pociągach, gęsiach, dyliżansach … i robotnikach kopiących rów.  
  
 

Zadanie o podróżnych, dyliżansie i gęsiach rozwiązywałem na kursie dla nauczycieli, 
chcących zdobyć drugą specjalność. Było to w … pewnym mieście, na pewnym 
uniwersytecie. W trakcie rozwiązywania zadania „wytrąciło się” nam takie „podzadanie”: 

 
Człowiek idzie z prędkością 3 mil na godzinę. Ile przejdzie w 1 godzinę i 20 minut?  
 
Oto rozmowa z nauczycielką:  
 
 – Oj, ja nie wiem, ile kilometrów ma mila! 
– Proszę Pani, odpowiedź może być też w milach. 
– Aha, ale to nie jest napisane w zadaniu, to skąd mam wiedzieć? Trzeba ułożyć 

proporcję. To będzie, to będzie … proporcja na iks, prawda? Zaraz, zaraz, czy na igrek?  
– Proszę Pani, to jest proporcja „na zdrowy rozsądek”. 
– Na zdrowy rozsądek?  
(wyjaśniam) 
– No, tak, zrozumiałem, ale jak to rozwiązać prawidłowo? To chyba jednak proporcja 

na igrek. 
– Tak Pani uczy dzieci?  
– Tak. Zawsze szukaj algorytmu.  
– A nie „pomyśl”? 
– No właśnie mówię: pomyśl, jaki algorytm pasuje do podanego zadania.  
 

 
 

Ja nie śmieję się z takich zadań. Uważam, że ci, co je wykpiwają, traktują je jako 
zadania serio, opisujące realną sytuację. Tymczasem jest to tylko zadanie treningowe, 
spreparowane dla celów poglądowych. I tak przecież należy to traktować. Szkoda czasu i 
miejsca na wzajemne przekonywanie się o tym, ale na zewnątrz musimy to jakoś przekazać 
społeczeństwu. Przecież mniej więcej tak, jak zmaganie się z powyższym zadaniem, wygląda 
praca z każdym problemem intelektualnym. Analizujemy różne jego aspekty, poznajemy go 
głębiej, dostrzegamy niuanse i widzimy, jak może się nam wymknąć spod kontroli. Dziś jest 
to nieco groteskowe zagadnienie z  piechurami i grzecznymi gęśmi gromadnie groteskowo 
goniącymi godzinami (gęsiego!) gościńcem.  Jutro będzie to poważne zadanie optymalizacyjne. 
A tym Czytelnikom, którzy mimo wszystko lekce sobie ważą tego typu zadania, opowiem 
podobno autentyczną historię sprzed 1939 roku. Barwną postacią ówczesnej Warszawy był 
Franc Fiszer – filozof i kawalarz, bywalec kawiarni i piwiarni (nie nazywanych jeszcze 
pubami). Pewnego dnia przedstawiono mu znanego sportowca. „Co ten pan robi?” zapytał 
uprzejmie Fiszer. „Jak to co? Biega!” wyjaśnił przedstawiający. Ta wiadomość zdumiała 
filozofa.  
 „Biega, powiadasz Pan? Ale w którą stronę???”. 
 
 Przypomnijmy to sobie, gdy już skończymy się śmiać ironicznie z zadania o ruchu 
drogowym w Anglii z roku Kongresu Wiedeńskiego.  



 
Podkreślę jeszcze raz, że nie należy udawać, ze rozwiązujemy jakieś zadanie 

praktyczne, chociaż oczywiście w życiu pewne elementy takich zadań będą potrzebne. 
Rozwiązujemy problem intelektualny. W osłupienie wprawiła mnie pewna studentka, która na 
moim wykładzie z algebry liniowej rozwiązywała sudoku. Na moje pytanie szczerze 
odpowiedziała: „bo przy sudoku ja muszę myśleć”.  

Przechodzimy od „nie wiem”, „nie rozumiem” „nuda” i  „to dla mnie czarna magia” 
poprzez „chyba”, „raczej”, „może”, „przypuszczam”, „wydaje mi się, że zaczynam 
chwytać”, „oj, to będzie tak”, „naturalnie”, „wiem”, „aha, teraz już wiem”, „naprawdę to 
dopiero teraz wiem” do finalnego „eureka”. Niektórzy z nas wyskakują wtedy z wanny i 
biegną nago po mieście, by podzielić się ze wszystkimi swoją radością: mam, znalazłem. Nie 
będzie wiele przesady w stwierdzeniu, że dobry nauczyciel to taki, który potrafi wywołać w 
uczniach przedostatni etap tego łańcucha: ów okrzyk „eureka!”. Bieganie po mieście z pustym 
zbiorem ubrań na sobie podarujmy już sobie.  
 
 
 
 
 Temat trzeci. Piękny przykład przestrzeni zadaniowej daje zagadnienie, które 
analizowała Marianna Ciosek. Badała ona, jak to samo zadanie rozwiązują uczniowie, 
studenci i dojrzali matematycy. Powtórzyłem jej badania, uzyskując znacznie większą 
rozmaitość rozwiązań. Przestrzeń zadania okazała się bardzo duża i zawiła. Mówiąc 
przenośnie, miała bardzo nietrywialną topologię. 
 
Zadanie. Wykazać, że jeśli a, b, c, d )1,0(∈ , to  .1)1)(1)(1)(1( dcbadcba −−−−>−−−−  

Indagowani przez mnie koledzy rozwiązywali to zadanie bardzo różnie.  

Oto list nr 1, pięknie opisane rozumowanie własne. Autor: pracownik UJ, znany ze 
świetnych wykładów, 53 lata.   Typowe jest pewne niezadowolenie autora, że rozwiązał tak 
nieelegancko. To jest charakterystyczne dla „dojrzałych” matematyków.  
 

No tak... Nie przepadam za tego typu zadaniami. Kojarzą mi się z zadaniami 
olimpijskimi, gdzie wystarczy zauważyć, że.... i wszystko jasne. Taki olimpijczyk chyba 
rozwiązuje takie zadanie w pamięci. Ale przypatrzmy się nierówności, wygląda na 
prawdziwą, bo lewa strona zawsze dodatnia, a prawa niekoniecznie... Wszystko jest 
symetryczne, więc można by pewnie zastosować jakiś taki trick, a la Kurlandczyk, lecz 
Kurlandczykiem nie jestem. Co można zrobić, no wymnożyć lewą stronę i dalej się zobaczy. 
To, co po prawej stronie zniknie, bo podobne musi być po lewej stronie. Wymnożę najpierw 
pierwsze dwa, potem dwa ostatnie i wreszcie całość. Zapiszę sobie tylko lewą stronę: 

i jeszcze raz; zapiszę w wierszach, najpierw mnożę przez 1, potem przez –c itd. 
Błędu chyba nie ma. Jak myślałem prawa strona się skróci.... Trzeba zapisać całość 

Nie wygląda to zachęcająco. 

(Przy okazji można wymnażać niekoniecznie na piechotę wykorzystując 
kombinatorykę: wyrazów z dwoma czynnikami będzie „cztery po dwa”, czyli sześć i ze 
znakiem plus, a potrójnych „cztery po trzy” czyli cztery itd.)Coś pewnie można wyłączyć 
przed nawias, tylko dużo tego. Może „minusy” przeniosę na drugą stronę.... 

bcdacdabdabcabcdcdbdadcbacab +++>++++++  



Cóż... Popatrzę na temat zadania jeszcze raz. Trzeba pamiętać o założeniach, muszą 
się przydać. Liczby są z przedziału (0,1).  

Właśnie założenia – po jednej stronie mam np. ab, a po drugiej abc i c<1. Mnożę liczbę 
<1 przez liczbę mniejszą od 1. Całość zmaleje...? Czyli ma być (?) abcab > . Ale jest, bo 

0)1( >−=− cababcab . Taaak, tu wykorzystujemy założenia. Nie warto było przenosić 
wyrazów z minusami. Trzeba  teraz połączyć w pary iloczyny podwójne i potrójne i 
wyłączyć odpowiednio....A w zasadzie warto było przenosić te wyrażenia, żeby dostrzec 
zależności. 

Połączę  teraz podwójne iloczyny z potrójnymi, żeby zneutralizować minusy. Można 
to zrobić na przykład tak: 

0)1( >− acd , 0)1( >− cbd , 0)1( >− bac , 0)1( >− dab  
Specjalnie tak połączyłem, żeby wystąpiły wszystkie czynniki postaci (1–x) dla x = a, 

b, c, d, choć nie było to  konieczne. Po takim połączeniu pozostały jeszcze cb, ad oraz abcd, 
które są dodatnie. Jeśli teraz dodam te cztery nierówności i do wyniku dodam pozostałe 
dodatnie wyrazy, to otrzymam wyrażenie większe od zera i do tego równoważne 
wyjściowej nierówności. Mogę teraz udawać „mądrego” i rozwiązanie opisać mniej więcej 
tak: Z założeń wynika, że właśnie 0)1( >− acd , 0)1( >− cbd , 0)1( >− bac , 0)1( >− dab .  
       Dodaję te nierówności stronami i do lewej strony dodaję abcdadcb ++ co da   

0>+−−−−+++++ abcdbcdacdabdabccdbdadcbacab ,  
co po dodaniu stronami 1–a–b–c–d jest równoważne wyjściowej nierowności. Rozwiązanie 
nie podoba mi się specjalnie, nie jest eleganckie, takie „na piechotę”, ale jest. Można się teraz 
zastanawiać nad innym rozwiązaniem bardziej eleganckim, lecz trzeba  znów na to 
czasu....Widać też, że możliwe są rozmaite uogólnienia, np. z większą liczbą parametrów.  

 
List nr 2, starszy wiekiem profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, świetny uczony.  

Łatwiej rozwiązać ogólniejsze zadanie. Niech a1, a2, ...,an   , n > 1,  będą liczbami z przedziału 

(0, 1). Wtedy zachodzi nierówność (1 ) 1
22

n n
a ai i

ii
− > − ∑∏

==
.  

Rozwiązanie (za pomocą sztampowej indukcji).  
Sposób rozwiązania (moje myśli):  
1. Zadanie dla mnie za trudne – nie lubię zadań olimpijskich i pomyślałem, że to jedno z 
nich. 
2. Nie ma rady – trzeba spróbować. Ale jestem słaby w rachunkach algebraicznych, bo od 
kilku lat używam Maple. 
3. Może to jest jakiś trick – nie widzę. 
4. Może jak zamiast liczb a, b, c, d  wezmę 1 – a, 1 – b, 1 – c, 1 – d   to łatwiej coś zobaczyć, a 
można je tak zamienić, bo są z (0, 1).  
5. Trzeba robić na siłę, ale to za dużo mnożeń, więc się z pewnością pomylę.  
6. Jest szansa, że zadanie nie jest prawdziwe, a lubię znajdować kontrprzykłady, więc może 
znajdę i wtedy miałbym spokój. Niestety....  
7. Może najpierw zrobić zadanie prostsze, dla dwóch liczb? No, oczywiście, dla dwóch 
łatwe, wtedy widać, że już dla czterech. Ale w takim razie od razu lepiej zrobić indukcyjnie.  
 

List nr 3, od nadawcy listu nr 2  

Natychmiast po wysłaniu mojego rozwiązania wczoraj, zrobiło mi się wstyd, gdyż dla mnie 
oczywistym powinno być rozwiązanie probabilistyczne (zdarzenia niezależne, prawo de 
Morgana, sumy zdarzeń, tutaj jest  < z niezależności. 

List nr  4, P.K. z Warszawy, młody pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. 



Gdy  n = 2, to można rozważyć kwadrat o boku 1 i wycięty z niego prostokąt o 
bokach 1– a1  i  1– a2  jako wynik odcięcia dwóch prostokątów o bokach 1 i  a1  oraz  1– a1  i  a2. 
Ten drugi prostokąt jest fragmentem prostokąta o bokach 1 i a2 , zatem aby wyprodukować 
prostokąt P, należy odciąć od kwadratu jednostkowego figury o łącznym polu mniejszym 
niż  a1 + a2. Teraz można wrócić do zadania ogólniejszego. Jego interpretacja geometryczna 
jest taka, że z kostki jednostkowej o wymiarze n , przez odcięcie odpowiednich kawałków, 
należy wykonać hiperprostopadłościan o bokach 1– a1 , 1– a2 , …, 1– an . Definiuję ciąg brył 

kn
kk aaP −×−×−= ]1,0[]1,0[]1,0[ 1  dla k = 0,1,…,n. Bryła P0 to kostka jednostkowa o objętości 

1, bryła  Pn  jest finalnym wynikiem odcinania, o objętości  (1– a1)· (1– a2)· …·(1– an), zaś 
pośrednie bryły Pk mają objętości (1– a1)· (1– a2)· …·(1– ak) i każda z nich powstaje z Pk-1 przez 
obcięcie hiperprostopadłościanu Qk o bokach 1– a1, …, 1– ak-1, ak, 1, …, 1. Objętość Qk jest 
iloczynem długości jego boków i dla k >1 jest to liczba mniejsza od ak. Zatem dla k > 1 mamy  

                   (1– a1)· (1– a2)· …·(1– ak) = vol Pk = i

k

i

n

k
k aQvol ∑∑

==

−>−
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Nierówność ta zachodzi w szczególności dla k = n, zaś przyjmując n = 4 oraz a1 = a, a1 = b, 
a1 = c, a1 = d, otrzymujemy tezę zadania.  
 
List nr 5. Młody pracownik naukowy PAN.  
Przyszły mi do głowy („same z siebie”) równocześnie dwa rozwiązania. 
I rozwiązanie: (1–a)(1–b)(1–c)(1–d) – (1–a–b–c–d) =  
= ab + ac + ad +bc + bd +cd – abc – abd – acd – bcd + abcd = 
= ab(1–c) +ac(1–d) +ad(1–b) +bc(1–d) + bd+cd + abcd > 0. 
II rozwiązanie: 1 krok: (1–a)(1–b)=1–a–b+ab>1–a–b.  
2 krok: (1–a)(1–b)(1–c) > ( 1–a–b) (1–c) = 1–a–b–c+ac+b c>1–a–b–c 
3 krok: (1–a)(1–b)(1–c)(1–d) >(1–a–b–c–d) (1–d) = 1–a–b–c–d +ad+bd +cd>1–a–b–c–d 
 
 List nr 6. Doświadczony profesor Uniwersytetu Warszawskiego.  
 Najpierw podstawiam 1–a = x itd ., aby uprościć. Nierówność przyjmuje postać   
xyzt > x + y + z + t – 3. Następna myśl, ze powinno być coś takiego prawdziwe dla dwóch 
liczb tzn. ab > a+b–r gdzie r jest pewną stałą. Jasne, że r musi być równe jeden, bo jeśli a dąży 
do 0,  to otrzymujemy 0 ≥ b–r i to ma być prawdziwe dla wszystkich b,  więc r =1. 
Nierówność  ab>a+b–1 jest prawdziwa; przenosimy, rozkładamy na czynniki i wychodzi. 
Teraz stosujemy to do a=xy i b=zt , a potem jeszcze raz do xy oraz do zt. c.b.d.o  
 

Rozumowanie nr 7, autoryzowany zapis rozmowy ze studentem czwartego roku.  Po 
zobaczeniu treści student mówi natychmiast tak: no tak, na Olimpiadzie było kiedyś takie 
zadanie, udowodnić, że (1–an)m + (1–bm)n > 1, jeżeli (waha się) aha, a+b = 1, no i są z 
przedziału (0,1). Coś takiego było. I wtedy się nauczyłem, że jeżeli liczby są z przedziału 
(0,1), to trzeba potraktować je jako prawdopodobieństwa i tylko wymyślić stosowną 
historyjkę. Jak to będzie u nas? Po lewej stronie mamy prawdopodobieństwo, że zaszły 
cztery zdarzenia a, b, c, d, … nie, nie (poprawia się), że żadne nie zaszło. A po prawej, że 
któreś z nich nie zaszło, no, to musi być nierówność > . A jeżeli a+b+c+d > 1, to po prawej 
stronie mamy liczbę ujemną, po lewej dodatnią i też jest dobrze. 
 

Rozumowanie  nr 8: autoryzowany opis rozumowania „na żywo” pewnego 
matematyka z UW.   

Gdybym był w szkole podstawowej, to bym wymnożył lewą stronę i na pewno coś 
by się dało pogrupować. Ale oczekujesz jakiegoś ciekawego rozwiązania, prawda? Uczę 
analizy, to spróbujmy przez ekstrema.  Zamieńmy a, b, c, d  na  x = 1 – a,   y = 1 – b,  z = 1 – c,  
t = 1 – d. Przepiszmy nierówność w postaci xyzt – (x+y+z+t) > 3. Liczby x, y, z, t  należą do 



tego samego przedziału, co a, b, c, d. Zobaczę, gdzie funkcja po lewej stronie ma minimum, to 
powinno być proste. Różniczkuję po każdej zmiennej, mam układ równań  yzt = 1, xzt = 1 , 
xyt = 1, xyz = 1.  Jakie pierwiastki ma to równanie? Nie będę myślał, włączę program 
Mathematica (włącza, pojawiają się pierwiastki: x = y = z = t = 1 ). No tak, jakie inne mogłyby 
być… Czyli minimum jest na brzegu, to znaczy dla jedynek  no tak, a tam  xyzt – (x+y+z+t) = 
–3. Zadanie rozwiązane.  
 

Rozumowanie nr 9. Autor: wybitny nauczyciel, wychowawca wielu olimpijczyków. 
(skrócony zapis rozmowy).  

Och, to jest takie typowe zadanie olimpijskie, ale w tej wersji bardzo łatwe, to 
powinno iść z ciągów jednomonotonicznych, no chyba niezupełnie, bo to nie jest wielomian 
jednorodny (myśli trochę). Ach, tak, oczywiste, to idzie tą techniką Kurlandczyka: trzeba 
trzymać stałą sumę i rozsuwać liczby, wtedy iloczyn się zmniejsza, no to najmniejszy jest na 
brzegu i nierówność redukuje się do trzech zmiennych i potem tak samo. No, to było łatwe. 
 

List nr 10 (jeden z najlepszych matematyków swojego pokolenia w Polsce, 47 lat). 
  Dowód – ten, który przychodzi mi jako pierwszy do głowy jest taki. Patrzę na lewą 
stronę równania, nie musze jej rozwijać – bo jestem leniwy – ale przypisuję wagi (stopień, 
jeśli wolisz) 1 literom a , b , c, d natomiast 1 ma, oczywiście, wagę zero. Ja to sobie 

rozwinąłbym (ale tego nie robię, bo jestem leniwy) i otrzymałbym ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
d
4

 jednomianów wagi d, 

gdzie d = 0,...,4 ze znakiem (–1)d. Lewa strona, to widać, to jednomiany wagi/stopnia 0 i 1, 
muszę więc pokazać, że suma jednomianów stopnia 2, 3 i 4 jest większa od zera: wśród nich 

jedynie ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3
4

4  ma znak minus (pamiętam, że liczby są dodatnie), więc to one stanowią 

ewentualny kłopot, to jest, wystarczy teraz dowieść nierówności w której po jednej stronie 
występują jednomiany stopnia 2 i 4 a po drugiej trzy właśnie (teraz wszystkie są z dodatnimi 
znakami). Ale wielomiany stopnia 3 mogę porównać z jednomianami stopnia 2: każdy 
jednomian stopnia dwa otrzymany z jednomianu stopnia 3 przez „zapomnienie zmiennej” 
jest od niego większy (bo zmienna jest mniejsza niż 1), porównuję więc (i tu napiszę 
cokolwiek, żeby nie było): bcd < bc, acd < ac, abd < ab, bcd < cd (pewnie jakby pomyśleć, to i 
ten etap można by zautomatyzować – ale jestem leniwy). Oczywiście, jak to się napisze i 
wytłumaczy, to widać, że nie jest to być może optymalne – z punktu widzenia napisania. Ale 
w ten właśnie sposób mi najszybciej przychodzi „widzieć” to, co miało być dowiedzione. 
 

*** 

Czyż nie piękna jest przestrzeń zwykłego zadania o nierównościach?   

Temat czwarty. Krótki  komentarz i znów zgodny pogląd z Markiem Kordosem. Dla 
celów Olimpiady Matematycznej powstają tzw. stajnie – zbiory uczniów specjalnie 
trenowanych, by wygrywać zawody. Olimpiada traci swój cel wyszukiwania talentów 
matematycznych. Szlifuje tylko już znaleziony i obrobiony brylant.  

Niejako odpowiadając na apel Marka Kordosa (jeden z ostatnich akapitów artykułu), 
żeby przyjrzeć się zadaniom używanym w danych konkursach, Jacek Dymel   w swojej 
powstającej pracy doktorskiej wyraźnie pokazuje i dowodzi czarno na białym to, co wszyscy 
czują: bez przynależności do stajni trudno o sukces w Olimpiadzie. Ale jest jeszcze gorzej: 
właśnie na przykładzie pewnych dwóch zadań nierównościach wychodzi coś strasznego: 



uczniowie, którzy rozwiązywali je w oryginalny sposób, na pewno autentyczny, odkryty w 
trakcie zawodów, nie awansowali do następnego etapu, bo przegrywali z tymi, którzy 
natychmiast potrafili zastosować odpowiednią technikę właśnie ciągów 
jednomonotonicznych, z a t e m   pochodzili ze stajni toruńskiej, warszawskiej, krakowskiej, 
wrocławskiej i – rzecz niespodziewana – lubelskiej.  

Temat piąty. Dotyczy on nieszczęsnego zadania maturalnego z 2008 roku. W zadaniu 
tym „ktoś” zapomniał dopisać, że wielomian, o którym mowa w zadaniu, jest stopnia 3. Na 
dołączonym wykresie widać było krzywą, typową krzywą trzeciego stopnia. Jednakże bez 
założenia, że stopień jest równy 3, zadanie nie dawało się rozwiązać. Co więcej, teza zadania 
była fałszywa.   

Błąd był oczywisty. Na CKE posypały się gromy. Oburzeni matematycy 
„protestowali” a ci, którzy próbowali sprawę „łagodzić” byli odsądzani od czci i wiary, tak, 
jak ów „matematyk z dorobkiem i stanowiskiem”, wspomniany w artykule Marka Kordosa, 
głoszący podobno, że istnieje dodatkowy środek dowodowy: świadomość licealisty.  

Narażając się na wykluczenie mnie ze społeczności, wyznam, że moje stanowisko jest 
bliskie wspomnianemu powyżej matematykowi. Podtrzymały mnie na duchu rozmowy z 
wieloma nauczycielami. Oto, jak ja sobie wyobrażam to wszystko. 80 procent uczniów nie 
zauważyło, że brak jest założenia o stopniu wielomianu – wykres był tak sugestywny…. Z 
pozostałych 20% połowa pomyślała tak: coś tu nie gra, zadanie jest trudne, a ja umiem 
rozwiązać dla stopnia 3, no to zamieszczę takie rozwiązanie. Następna grupa myślała 
podobnie, tylko cynicznie. Nie umiem zadania rozwiązać. Spróbuję oszukać. Przemycę 
założenie, że wielomian ma być stopnia 3. Zredaguję rozwiązanie tak, by zamotać, 
zakamuflować. Wiem, że to nieładnie, ale tu chodzi o moją przyszłość… 

Pozostali ci, którzy nie przeoczyli braku założenia, próbowali rozwiązać zadanie w 
pełnej ogólności. Stracili siły i czas, bardzo cenny na obecnej maturze, gdzie nie ma czasu na 
myślenie. Byli najbardziej świadomi, mniej sprytni … i obróciło się to przeciwko nim.  

Ilu ich mogło być? Sądzę, że nie więcej niż 3-4 %. A więc dla ponad 95 % uczniów 
błąd w zadaniu miał niewielkie znaczenie. Owszem, zgadzam się, że istnienie tych kilku 
procent „wpuszczonych w maliny”  jest wystarczającym warunkiem do zdyskwalifikowania 
zadania. Tylko jak to zrobić a posteriori? Kilka lat temu w zadaniu o podziale spadku 
zrobiono podobny błąd. Uczeń, który prawidłowo zrozumiał zadanie, nie miał  
najmniejszych szans na rozwiązanie. Tyle, że chyba wszyscy mieli stosowną świadomość 
licealisty  i zrozumieli tak, jak – zgadywali – miał na myśli układający, tylko mu się obsunęło.  

Łatwo jest krytykować po fakcie. Tym, którym się nie powiodło, bo za dużo myśleli, 
trudno się pogodzić ze słabszym wynikiem.  

Takie wpadki będą się zdarzać dalej. Przyczyną jest globalizacja, tajemnica, 
bezwładność systemu. Za PRL-u każdy dyrektor poprawiłby błąd samodzielnie, 
komunikując to uczniom. Teraz nie wolno. Nie mamy totalnie brudnego sumienia, ale 
„tylko” trochę poplamione. Chociaż, jak spojrzeć w twarz tym „przemądrzałym” uczniom, 
którzy uwierzyli w zbiorową mądrość CKE ?  

Temat szósty. Marek Kordos od wielu lat pisze przy różnych okazjach o 
restrukturyzacji matematyki i wzrastającej roli matematyki stosowanej (czy „zastosowań 
matematyki”, jak komu wygodniej). To prawda, ale podawane przez Autora procenty (że 



udział zastosowań przekracza połowę) są nieco tendencyjne. Chaos, układy dynamiczne, 
grupy kwantowe  - wzięły się z zastosowań, ale dla pracujących w tych dyscyplinach 
matematyków są już od tych zastosowań bardzo odległe. Na potrzeby tego artykułu nie 
odgrzebywałem starych danych, ale pamiętam, że jeśli chodzi o kongres w Berlinie, to 
według mnie referatów o „zastosowaniach” było około 1/3, według Marka Kordosa 2/3. 
Możemy się posprzeczać, choćby dla ubarwienia konferencji.  

Zadania do domu.  

1. Czy naprawdę „nie ma królewskich dróg w geometrii”? Może to jest kwestia drogich 
pomocy  naukowych, programów komputerowych, modeli ze złota itp. ?   
2.  Podyskutuj w myśli z  Konradem1991, który wyznaje pogląd, że matematyka to 
narzędzie szatana (motto artykułu, po prawej stronie).   

3.  Dobre zadanie to jak dobra melodia. Linia melodyczna musi być prosta (tak, żeby 
każdy mógł ją zanucić), ale i dopuszczać możliwości rozlicznych przeróbek, transkrypcji 
i adaptacji. Dobrze, jeżeli napisano „pod nią” tekst, a gdy jeszcze utwór zostanie 
wykonany przez renomowanych artystów, to ... już blisko do sukcesu. Jeszcze brakuje 
tylko czegoś nieuchwytnego, dzięki czemu jedne utwory przyjmują się na rynku, a inne, 
pozornie lepsze, nie.  
 Wszyscy zachwycamy się zadaniami, które można rozwiązać na wiele 
sposobów. Są wreszcie „zadania izomorficzne” w sensie Hansa Freudethala. 

Wszystkie te cechy znalazłem w starym zbiorze zadań1 kupionym za 
złotówkę w składzie staroci w Kazimierzu Dolnym jesienią 2004 roku. Zbiorek 
nie był nowy już w 1922 roku. Autor napisał bowiem w przedmowie: Zgodnie ze 
wskazówkami  Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 18 lipca 1921 zastąpiliśmy znaczną 
liczbę dawnych zadań na układanie równań przez nowe zadania o treści geometrycznej, 
fizycznej, geograficznej i ekonomiczno-społecznej.  
 W zbiorku tym znajduje się proste zadanie 

Ze stacji A o godzinie 6 rano wyszedł pociąg osobowy i dążył w 
kierunku stacji B z szybkością 25 kilometrów na godzinę. O godzinie 
8 rano tegoż dnia ze stacji B wyszedł inny pociąg, dążący w kierunku 
stacji A z szybkością 35 kilometrów na godzinę. Odległość pomiędzy 
stacjami A i B wynosi 530 kilometrów. W jakiej odległości od stacji A  i 
o której godzinie spotkają się te pociągi?  

Rozwiąż je na co najmniej 10 sposobów. Możesz zajrzeć do mojej książki Wykłady o 
nauczaniu matematyki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Opisz (jak potrafisz, 
literacko) przestrzeń tego zadania.  

                                       
1 Stanisław Michalski Nowy zbiór przykładów i zadań algebraicznych wraz z teorią. 
Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie. Poznań – Lwów –  Równe – Lublin – Łódź – Wilno 
(1922). Drukarnia R. Kaniewskiego w Warszawie, Nowy Świat 54. 


