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STRESZCZENIA REFERATÓW  
 

Antoni Smoluk 

Wykres cosinusa jest elipsą 

Referat ma trzy cele: dydaktyczny, naukowy i kulturalny. Proponuje się, analogicznie do określenia ciągu, nową 
definicję funkcji okresowej. Funkcją okresową jest każda funkcja, której dziedziną jest grupa koła 
� = �� ∈ �: |�| = 1
 liczb zespolonych o module 1. Wykres funkcji okresowej leży na cylindrze T × R. Wynika stąd, 

że wykresem cosinusa jest elipsa 
��


+ � = 1. 

Ludomir L. Laudański 

Jak umierali matematycy 

Skromne autorskie zamierzenie polega na spopularyzowaniu ‘Księgi zmarłych filozofów’ – będącej przekładem 
z języka angielskiego arcyciekawej pracy Simona Pritchleya  - profesora i kierownika Katedry Filozofii w New 
School for Social Research – New York. Termin ‘filozof’ jest na kartach tej Księgi prezentującej szczegóły śmierci 
około 190 postaci – rozumiany szeroko: mieści się w nim i św. Augustyn, mieści się i Luter, mieszczą się też i 
Mikołaj Kopernik i Tycho de Brahe (choć nie ma tam ani Johana Keplera, czy Leonharda Eulera). Poszukiwanie 
szczegółów mówiących o tym jak umierali matematycy – nie jest łatwym zadaniem. Tak więc moje wystąpienie ma 
służyć: (1) zachęcie do lektury Critchleya;  (2) inicjacji własnych poszukiwań – dedykowanych matematykom; (3) 
zachęty do refleksji nad ludzkim życiem i śmiercią. 

Marek Bożejko                                                                                                                Uniwersytet Wrocławski 

Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa 

Uogólniony rozkład Gaussa to taka miara probabilistyczna, która pojawia się w centralnym twierdzeniu granicznym, 
przy odpowiednim nowym pojęciu "niezależności". W latach 1970-89 Kesten, Bożejko i Voiculescu zauważyli, że 
miara Wignera √1 − �  pojawia sie w tzw. wolnej niezależności. Następnie Bożejko, Speicher zauważyli, że miary 
Kestena (wolne rozkłady Meixnera) pojawiają się w tzw. warunkowo-wolnej probabilistyce i w tezie doktorskiej 
W.Ejsmonta. Także dużą klasę rozkładów tzw.q-Guassowskich otrzymali Bożejko, Speicher w 1991. Te przykłady 
doprowadziły Accardiego i Bożejko do twierdzenia ze wszystkie miary z momentami na prostej pojawiają się w 
centralnym twierdzeniu granicznym przy zmianie niezależności. Z dowodu tego twierdzenia otrzymujemy wzory 
pozwalające obliczać momenty miar probabilistycznych z parametrów Jacobiego wielomianów ortogonalnych. 

Tadeusz Janaszak                                                                                   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

O sile Coriolisa 

Efektywniej i przyjemniej jest uczyć nowych pojęć, jeżeli uda się zdobyć autentyczne zainteresowanie studentów. 
Ilustracja znanego prawa fizyki może umożliwi ć nie tylko zaprezentowanie nowego aparatu matematycznego, 
ale i wzbudzić ciekawość i pobudzić do szukania podobnych analogii w naukach ekonomicznych. W referacie 
zostanie przedstawiony przykład ruchu postępowego cząstki w obracającym się układzie współrzędnych. Użyty 
środek, to funkcja przekształcająca zbiór liczb rzeczywistych w zbiór liczb zespolonych. Omówi się prezentację 
działania siły Coriolisa za pomocą prostego doświadczenia z użyciem dziecinnej karuzeli. Podana zostanie także 
koncepcja budowy elektrowni wodnej, która wykorzystuje nie tylko spadek wody, lecz również siłę Coriolisa 
generowaną przez ruch obrotowy Ziemi.  

Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska-Baryła, Ewa Michalska           Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Ocena wybranych kompetencji matematycznych studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych 

Od 1985 roku, kiedy to egzamin maturalny z matematyki przestał być obowiązkowy, nieustannie mówiono o niskim 
poziomie umiejętności matematycznych i słabych wynikach kształcenia. Środowisko akademickie alarmowało 
o masowym unikaniu przez młodzież kierunków studiów technicznych, matematycznych oraz tych, na których 
matematyka była przedmiotem obowiązkowym. Obserwowano ciągle obniżający się poziom wiedzy matematycznej 
studentów pierwszego roku, a czasami nawet ich nieznajomość elementarnych zagadnień, podstawowych pojęć czy 
nieporadność w wykonywaniu działań matematycznych. Sytuacja miała ulec radykalnej zmianie po ponownym 
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wprowadzeniu w 2010 roku matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na maturze. Celem referatu jest 
przedstawienie wyników oceny kompetencji matematycznych studentów studiów licencjackich (których obowiązywał 
egzamin maturalny z matematyki) przeprowadzonej na początku pierwszego roku studiów ekonomicznych w latach 
2011-2014. Analizowane są kompetencje matematyczne w zakresie wiedzy i umiejętności na przestrzeni kolejnych 
lat, jak również szczegółowa ocena znajomości wybranych treści zawartych w obowiązującej podstawie programowej. 

Marek Biernacki, Andrzej Misztal                                                        Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Zadania problemowe z matematyki na egzaminach wstępnych na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu 
w latach 1993 – 2004 

Autorzy na przykładzie wybranych zadań z egzaminów wstępnych na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z lat 
1993 – 2004 oraz na podstawie wyników zadań egzaminacyjnych z matematyki pokazują potrzebę wprowadzenia 
nauczania problemowego. W referacie omówione zostaną między innymi przykłady rozwiązań zadań z egzaminów 
wstępnych z komentarzami związanymi z najczęstszymi błędami przy ich rozwiązywaniu. Wnioski z tych przykładów 
korespondują z wnioskami z analizy wyników egzaminu Creative Problem Solving test OECD PISA 2012, gdzie 15 – 
letni uczniowie z Polski mieli wynik poniżej mediany: 27 miejsce na 40 krajów, pomimo zajęcia ósmego miejsca 
wśród 34 krajów OECD na egzaminie z matematyki. 

Paweł Prysak                                                                                           Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Matematyczne przygotowanie studentów pierwszego roku informatyki stosowanej do studiów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym 

W referacie przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych nad świadomością potrzeby wiedzy matematycznej 
w skutecznym studiowaniu oraz wyniki rzeczywistych umiejętności matematycznych studentów wyniesionych ze 
szkoły średniej pierwszego roku studiów na kierunku Informatyka Stosowana UEK. Umiejętności te były 
weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 oraz 
2013/2014 z wykorzystaniem przykładowych zadań maturalnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Na tej 
podstawie wyciągnięto wnioski, które stanowią punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących zajęć z matematyki na 
pierwszym roku studiów. 

Otrzymane informacje mogą być pomocne nauczycielom akademickim w odpowiednim prowadzeniu zajęć 
z przedmiotów matematycznych. Referat zawierać będzie również ogólne refleksje oraz wnioski odnoszące się do 
kształcenia matematycznego studentów studiów ekonomicznych. 

Andrzej Michaluk, Wojciech Rybicki                                                    Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 

Model kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie tzw. przedmiotów ilościowych 

W referacie zaprezentowane zostaną modele edukacji podchorążych w zakresie „przedmiotów ilościowych”: 
matematyki, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych itp., w kontekście systemu kształcenia kandydatów na 
oficerów Sił Zbrojnych RP. Rozważania prowadzone są w kilku, komplementarnych, płaszczyznach, które umownie 
nazwane będą „perspektywami A, B i C”. W perspektywie A, którą można określić mianem  „opisowo-historycznej” 
przedstawiono podstawowe założenia programów kształcenia ( i same programy) na kierunku Zarządzanie we 
wrocławskich wyższych szkołach oficerskich w latach 1995-2012 oraz wyodrębniono treści przedmiotów 
ilościowych. W perspektywie B, „empiryczno-pragmatycznej”, podjęto próbę zbadania w jakim stopniu wiedza w 
zakresie przedmiotów ilościowych pomaga (przeszkadza) w przebiegu ścieżek karier zawodowych oficerów na 
różnych szczeblach dowodzenia. W planie C, „kulturowo - normatywnym”, przeprowadza się agitację za potrzebą 
przekazu nowoczesnych treści, idei i technik adekwatnych do potrzeb i statusu intelektualnego „dowódcy-
menedżera”, funkcjonującego we współczesnym, ekonomicznym otoczeniu (podejmowanie decyzji, na poziomie 
operacyjnym i strategicznym). 

Oczekiwaną konsekwencją tego rodzaju badań i przemyśleń miały być modyfikacje programów zarówno w wymiarze 
ilościowym, jak też treści i metod kształcenia. Zostało to już, w pewnym stopniu, zrealizowane: zmodyfikowany 
model kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w zakresie przedmiotów ilościowych (podstawowy rezultat 
badań szerszego zespołu pracowników Wydziału Zarządzania WSWOL) został, po akceptacji Rady Wydziału 
Zarządzania, wdrożony do realizacji począwszy od roku akademickiego 2014/15. 
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Marek Biernacki                                                                                  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Elementy równań różniczkowych w wykładzie z matematyki na studiach ekonomicznych 

Autor referatu przedstawia propozycję wprowadzenia elementów równań różniczkowych do trzydziestogodzinnego 
wykładu matematyki na studiach ekonomicznych. W referacie pokazane zostanie między innymi jak na przykładach 
trzech znanych makroekonomicznych modeli wzrostu: Domara, Solowa i Arrowa-Debreu-McKenziego w interesujący 
dla przyszłych ekonomistów sposób wprowadzić kilka znanych metod rozwiązań równań pierwszego rzędu. 

Leszek Rudak, Mariusz Szałański                                                 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 

Metoda małego projektu w nauczaniu matematyki finansowej. Studium przypadku 

Nauczanie matematyki finansowej wymaga odpowiedniego doboru zadań ilustrujących i uzupełniających zagadnienia 
teoretyczne. Czy preferować zadania nie nastręczające kłopotów z doborem metody rozwiązania i z aspektami 
obliczeniowymi, czy też zadania wynikające z praktyki funkcjonowania na rynkach finansowych? Autorzy referatu 
stawiają tezę, że zamiast nauczyciela akademickiego odpowiedniego wyboru może dokonać student.  

W referacie przedstawiona zostanie metoda małego projektu różniąca się od klasycznej metody projektu, znanej 
z literatury, między innymi tym, że zmniejsza się skalę. Zwraca się w niej uwagę w równym stopniu na wynik 
merytoryczny jak i zaangażowanie w pracy zespołowej. Zmniejszenie skali projektu pozwala skupić się tylko na 
realizacji tematu pracy pomijając przy tym ocenianie metod pracy wspólnej. Od autora kursu wymaga to takiego 
sformułowania zadania, by studenci samodzielnie zebrali odpowiednie informacje o produkcie lub produktach 
finansowych, samodzielnie dokonali analizy i porównań kilku produktów podobnego typu. W referacie przedstawione 
zostaną dokładne zasady formułowania zadań oraz kryteria oceniania pracy studentów ilustrowane przykładami prac 
studenckich z okresu kilku ostatnich lat. 

Leszek Rudak                                                                                     Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 

Na sto procent 

Z perspektywy studenta kluczowym pytaniem jest "ile trzeba zrobić żeby zaliczyć", czyli jaki jest próg zaliczenia 
przedmiotu. Ilościowe ujęcie zasad zaliczenia matematyki może prowadzić do tego, że student będzie mógł zdać nie 
opanowując wiedzy i umiejętności nawet z całych działów, jak rachunek całkowy. Zgodnie bowiem z elementarną 
arytmetyką: zasada iż student zda jeśli opanuje 60% całego materiału oznacza też że może zdać bez opanowania 40%. 

W referacie przedstawione zostaną propozycje takiej organizacji zajęć z przedmiotu Matematyka, polegającej między 
innymi na ustaleniu zasad przyznawania zaliczenia przedmiotu w ten sposób, aby każdy student, bez względu na swe 
predyspozycje, miał szansę uzyskać pozytywną ocenę, niemniej pod warunkiem, iż wykaże się opanowaniem 
wszystkich wymaganych umiejętności. Ważne jest, aby organizacja zajęć nie tylko była zrozumiała i akceptowana 
przez studentów, ale także by eliminowała konieczność uciążliwego dla prowadzącego zajęcia częstego sprawdzania 
studenckich rozwiązań zadań. Omówione zostaną także efekty przeprowadzenia zajęć według tego systemu w grupie 
około 150 studentów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wiktor Ejsmont                                                                                                  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

O nowej charakteryzacji rozkładu normalnego 

W referacie zostanie przedstawiona nowa charakteryzacja rozkładu normalnego w języku zależności rozkładu od 
pewnego parametru. Na tej podstawie wywnioskujemy klasyczne twierdzenie opisujące rozkład normalny z lat 
sześćdziesiątych (Kagan, Shalaevski (1967)). 

Grażyna Trzpiot, Anna Ojrzyńska                                                               Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Narzędzia informatyczne w dydaktyce demografii  

W referacie przedstawiona zostanie charakterystyka wybranych narzędzi informatycznych, które z powodzeniem 
mogą być wykorzystywane w dydaktyce demografii. Nowa demografia Europy wymaga spojrzenia innowacyjnego na 
prezentację procesów demograficznych. W szczególności zaprezentowane zostaną możliwości pakietów 
statystycznych takich jak Statistica czy program R do oceny natężenia zjawisk demograficznych oraz wizualizacji 
danych. Zaprezentowane zostanie również narzędzie prezentacyjne Gapminder, które pozwala w sposób dynamiczny 
przedstawić zmiany wybranych charakterystyk demograficznych na całym świecie. 
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Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska-Baryła, Ewa Michalska           Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Narzędzia informatyczne w dydaktyce przedmiotów ilościowych 

W dobie technologii informacyjnych wykorzystywanie narzędzi informatycznych w dydaktyce staje się 
koniecznością. Wizualizacja pojęć i różnorodnych zależności omawianych w ramach przedmiotów ilościowych 
przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. Celem pracy jest przedstawienie przykładów dynamicznej wizualizacji 
wybranych pojęć i zagadnień matematycznych z wykorzystaniem programu GeoGebra. 

 

Anna Szymańska, Elżbieta Zalewska,                                                                                     Uniwersytet Łódzki 

E-learning jako narzędzie poprawy jakości kształcenia przedmiotów ilościowych 

W ostatnich latach obserwuje się wiele zmian w szkolnictwie wyższym. Wynikają one między innymi 
z wprowadzenia do życia akademickiego nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia jest jednym z podstawowych obowiązków uczelni wyższych, dlatego koniecznością jest 
monitorowanie, jak nowe metody i narzędzia wpływają na jakość kształcenia. Na Uniwersytecie Łódzkim, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom studentów, przygotowuje się projekt studiów "E-Ekonomia studia bez barier". Zajęcia 
prowadzone metodą bleneded learning obejmowały nauczanie 60 przedmiotów, przy czym z każdego przedmiotu ok. 
35% zajęć odbywało się w sposób tradycyjny, zaś pozostałe 65% dotyczyło kształcenia zdalnego.  

W referacie omówione zostaną problemy jakie towarzyszyły przy wdrożeniu i realizacji tego projektu oraz ocena 
kursu, z uwzględnieniem przedmiotów ilościowych, zarówno z punktu widzenia studenta jak i wykładowcy. 

 

Arkadiusz Maciuk                                                                                 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Nauka matematyki przy komputerze, czyli o wpływie technologii informacyjnych na dydaktykę przedmiotów 
ilościowych  

Nowe technologie informacyjne dostarczają pożytecznych narzędzi i ułatwiają dostęp do informacji, stymulują 
zmiany w mentalności i w warunkach życia współczesnych ludzi, mają też znaczący wpływ na proces edukacji. 
Użycie komputera i narzędzi informatycznych przy nauczaniu przedmiotów ilościowych, takich jak matematyka, 
statystyka, ekonometria itd. jest obecnie standardem. Ich wykorzystanie umożliwia sprawny dostęp do informacji i 
obróbkę danych, wizualizowanie treści wykładu czy szybkie przeprowadzanie nawet bardzo skomplikowanych 
obliczeń. Używanie takich narzędzi może jednak prowadzić do negatywnych z punktu dydaktyki zjawisk. Na przykład 
studenci często zamiast kreatywnie rozwiązywać stawiane przed nimi problemy poprzestają na opanowaniu 
umiejętności obsługi konkretnych programów, czy wręcz na nauce pojedynczych komend. Laboratoria komputerowe, 
szczególnie te prowadzone dla dużych liczebnie grup studentów, przybierają postać innej formy wykładu, a 
prowadzącemu takie zajęcia trudno jest przeciwdziałać negatywnym skutkom zróżnicowanego poziomu 
przygotowania studentów do zajęć. W referacie omówione zostaną te i podobne zjawiska oraz metody zapobiegania 
im. 

 

Ewa Dziwok                                                                                         Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Implementacja dyplomu Double Degree w Polsce w kontekście nauczania przedmiotów ilościowych 

Proces boloński w oparciu o umowy bilateralne pomiędzy uczelniami daje studentom możliwość zdobycia dwóch 
różnych dyplomów. W referacie omówione zostaną korzyści z wprowadzenia takich rozwiązań w kontekście 
przedmiotów ilościowych na poziomie studiów magisterskich. 

Aby zawrzeć umowę Double Degree istnieje konieczność ustanowienia relacji partnerskich pomiędzy uczelniami 
bazującymi na specyfikacji i profilu akademickim uczelni, ich specjalnościach i kompetencjach służących wspieraniu 
synergii dla przyszłych działań. Oczekuje się, iż partnerzy z sektora szkolnictwa wyższego mają wieloletnie 
doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Ścisła współpraca na poziomie organizacyjnym pozwala tworzyć 
profesjonalne więzi między poszczególnymi ekspertami (badania, dydaktyka), stanowi też szansę do tworzenia 
partnerstwa pomiędzy uczelniami na poziomie strategicznym. 
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