
Propozycje zagadnień na
XXII Ogólnopolski Sejmik Matematyków

1. »Teoria obliczalności«
Co to znaczy, że można coś “wyliczyć”? Czy ogóle istnieją wartości niemożliwe do
wyliczenia? A może pewne wielkości są obliczalne, jednak czas oczekiwania na wynik
jest niewybrażalnie długi? Na tego i podobnego rodzaju pytania może odpowiadać
praca poświęcona temu zagadnieniu.

Literatura: [ 3 , 12 , 16 , 17 , 18 ].

2. »Teoria automatów«
Co to jest automat Rabina-Scotta, automat Moore’a, czy Mealy’ego? A co to jest ma-
szyna Turinga ? Czy wiesz, że ta ostatnia może symulować dowolny - nawet najlepszy
- komputer na świecie. Co to jednak znaczy?
Praca mogłaby zawierać definicje wymienionych wyżej pojęć i przykłady ich zastoso-
wań.

Literatura: [ 3 , 12 , 17 , 18 ].

3. »Algorytmy “Przybliżone”«
Jak wiadomo jest wiele ważnych problemów (np. komiwojażera, wielowymiarowego
dopasowania, kolorowalności grafów, szeregowania zadań), które choć są możliwe do
rozwiązania, to czas oczekiwania na ich rozwiązanie znanymi metodami jest zbyt
długi, żeby mogły mieć one praktyczne zastosowanie. W takich sytuacjach nie ma
innego wyjścia jak posłużenie się metodami niedokładnymi (algorytmy genetyczne,
symulowane wyżarzanie, etc.), które nie gwarantują uzyskania rozwiązania zawsze,
ale z dowolnie dużym prawdopodobieństwem w sensownym czasie.
W pracy należałoby pokazać przykłady takich rozwiązań. Jakaś implementacja jed-
nego lub kilku z zaprezentowanych podejść niewątpliwie podniosłaby walory pracy.

Literatura: [ 10 , 23 , 26 , 32 , 34 , 35 , 36 ].

4. »Liczby, jakich nie znamy«
W szkole uczą nas, że są liczby naturalne, całkowite, wymierne i rzeczywiste. Na stu-
diach czasem dowiadujemy się jeszcze o liczbach zespolonych, ale czy wiadomo Ci, że
jest jeszcze wiele innych rodzajów liczb? Czy słyszałeś kiedykolwiek kwaterionach? A
liczbach kardynalnych i porządkowych? A o liczbach p-adycznych, czy hiperrzeczy-
wistych? Nie? To poczytaj o nich i napisz czego ciekawego się dowiedziałeś.

Literatura: [ 1 , 6 , 11 , 19 , 20 , 24 ].



5. »Metody “Monte Carlo”«
Czy zastanawiałeś się dlaczego szukając kluczy chaotycznie przetrząsasz kieszenie,
a szukając kartki z ważnym numerem telefonu, zamiast przeszukiwać szufladę sys-
tematycznie, grzebiemy w niej na ’chybił trafił’? Okazuje się, że to ma dużo sensu.
Metody poszukiwania rozwiązań przy użyciu losu nazywają się właśnie “metodami
Monte Carlo”. Rozważaniom na ich temat mogłaby być poświęcona Twoja praca.

Literatura: [ 35 , 36 ].

6. »Testowanie hipotez statystycznych«
Skąd wiadomo, że palenie szkodzi? Dlaczego nie wolno rozmawiać przez telefon prowa-
dząc samochód? Czemu twierdzimy, że kolor włosów mimo wszystko nie ma związku
z inteligencją ich właścicielki? Jak uzasadnia się takie tezy? Próba odpowiedzi na te
pytania może być ciekawym zajęciem i zaowocować piękną pracą.

Literatura: [ 9 , 14 , 8 , 22 , 29 ].

7. »Teoria ryzyka«
Czy można szacować ryzyko? Oczywiście! Skąd niby banki wiedziałyby komu ile kre-
dytu mogą przyznać? Skąd towarzystwa ubezpieczeniowe wiedziałyby jakie oferować
polisy ubezieczeniowe, żeby nie zbankrutwać, a jeszcze sporo zyskać?
Zainteresuj się tym - może i Tobie ta wiedza się opłaci.

Literatura: [ 2 ].

8. »Matematyczne modele gospodarki«
Czy interwencjonizm państwa w procesy gospodarcze może dawać pozytywne wyniki?
Czy bezrobocia da się uniknąć, czy jest nieuniknioną ceną za wolność w procesach
ekonomicznych? Dlaczego gospodarka planowa jest niemożliwa ? Te i inne tego ro-
dzaju pytania mogą zaowocować ciekawą pracą.

Literatura: [ 4 , 27 , 28 ].

9. »Metody numeryczne«
Co to są metody numeryczne? Można krótko powiedzieć, że ten dział matematyki
zajmuje się przybliżonym rozwiązywaniem zadań matematycznych. Zakres tych za-
gadnień jest bardzo rozległy. Nie sposób jest opisać wszystkie te zagadnienia. Uczest-
nik Sejmiku może skupić się na jednym spośród wymienionych: - jak obliczać wartość
wielomianu i jego pochodnych w zadanym punkcie?

- znaleźć wielomian, który w zadanych punktach przyjmuje podane wartości, a
może i pochodne w tych punktach zadane (interpolacja);

- przybliżyć funkcję f inną funkcją q należącą do pewnej klasy funkcji tak, aby
jakość przybliżenia była najlepsza w sensie różnych miar odległości (aproksy-
macja);

- w przybliżony sposób obliczyć wartość całki oznaczonej (wzory kwadratur);
- znaleźć rozwiązania równania f(x) = 0 dla zadanej funkcji f ;
- rozwiązać układ równań liniowych.

Literatura: [ 5 , 7 , 13 , 15 , 30 , 33 , 37 ].



10. »Twierdzenia o wartości średniej.«
Podstawowe twierdzenia o wartości średniej to twierdzenie Rolle’a, Lagrange’a i Cau-
chy’ego. Poza tym istnieje też kilka mniej znanych twierdzeń tego typu. Wszystkie z
nich posiadają szereg ważnych zastosowań, wykorzystuje się je do rozwiązania wielu
ciekawych zadań. Interesujący jest następujący problem: dla jakich funkcji punkt
średni z tezy danego twierdzenia o wartości średniej jest np. zawsze średnią arytme-
tyczną. Np. dla twierdzenia Lagrange’a wszystkie takie funkcje to wielomiany stopnia
dwa. Można się o tym przekonać wyznaczając wszystkie funkcje spełniające równanie
funkcyjne

f(x) − f(y)

x − y
= f

′
(

x + y

2

)
.

Autorzy prac mogliby spróbować odpowiedzieć jak to jest dla innych średnich lub
zbadać wiele innych ciekawych związków ukrytych w tych twierdzeniach.

Literatura: [ 21 , 31 ]
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