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Miko³ajowe Szaleñstwo,

Byœ swe genialne zagadki móg³ zawsze zapisaæ
I na gadu-gadu mi je szybko wys³aæ!

czyli co o matematyce Miko³aje wiedzieæ powinni
Miko³aj Œwiêty, który w cudowny sposób czyni ludziom dobro – du¿ym i ma³ym.
Wierzyæ w Miko³aja, to wierzyæ w dobro cz³owieka.
„Matematyka jest jedyn¹ humanistyczn¹ nauk¹ œcis³¹.”
M. Szurek

J

est to opowieœæ niezwyk³a, tak jak niezwyk³a jest matematyka. A rzecz ma
siê nastêpuj¹co. Przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia da³am moim studentom I roku
Informatyki na ETI jako prezent œwi¹teczny 5 zadañ matematycznych o Miko³ajach. Trudnoœæ tych zadañ by³a na poziomie szko³y œredniej. Dlatego te¿ nie spodziewa³am siê wielu rozwi¹zañ, no, mo¿e
kilku. Po œwiêtach zosta³am jednak zaskoczona ogromn¹ liczb¹ prac. Mo¿na je podzieliæ na 2 grupy. Pierwsz¹ stanowi³y rozwi¹zania zwyczajne, zaœ drug¹ (i to ca³kiem spor¹) rozwi¹zania niezwyk³e, pe³ne fantazji i wyobraŸni. Du¿o prac by³o
ilustrowanych miko³ajowo i œwi¹tecznie.
Jako prace szczególnie niezwyk³e traktujê rozwi¹zania Ani Pawelczyk (gr. 1) w
postaci wierszy, czy opowiadanie Patryka
Winowskiego (gr. 7), które zawiera rozwi¹zanie zadañ ukryte w ró¿nych miejscach.
Zachwycaj¹ce s¹ rozwi¹zania graficzne
Ma³gosi Gajkiewicz (gr. 1) oraz historyjki
komiksowe Krzysztofa Œlêzaka (gr. 6).
Oprócz tego forma niektórych prac by³a
zaskakuj¹ca, tak jak Karola Zalewskiego (gr.
7). Rozwi¹zania zosta³y napisane na specjalnym papierze i przekazane w kopercie z laseczk¹ cynamonu i goŸdzikami.
Bêd¹c oto w takiej sytuacji, postanowi³am podzieliæ siê ma³¹ cz¹stk¹ tego dobra, które otrzyma³am, Przyk³adem niech
bêdzie zadanie nr 5. Oto ono:
Dwóch Miko³ajów rozda³o ju¿ prawie
wszystkie prezenty. Gdyby pierwszy
odda³ drugiemu jeden prezent, to mieliby tyle samo prezentów, a gdyby drugi
odda³ pierwszemu jeden prezent, to
pierwszy mia³by ich dwa razy wiêcej
ni¿ drugi. Ile prezentów zosta³o ka¿demu z nich? (Odp. 7 i 5)
Rozwi¹zanie Ani Pawelczyk tego zadania jest historyjk¹ wierszowan¹ pt.
„Pañstwo Miko³aj”:
Pañstwo Miko³aj szybko siê uwijaj¹,
Bo choæ niewiele ju¿ do rozdania maj¹,
To jednak czas pêdzi nieub³aganie.
Mimo to, gdy mieli nieoczekiwane spotkanie,
Pan Miko³aj nie móg³ siê opanowaæ,
By swej ¿once zagadki nie zadaæ:
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„Gdybyœ mi 1 prezent odda³a,
To byœ ich tyle, co ja bym mia³, mia³a.
Lecz gdybym ja ci 1 prezent odda³,
to bym 2 razy mniej ni¿ ty mia³.
Ile prezentów, powiedz kochanie,
zosta³o i tobie, i mi w worku na dnie???”
Pani Miko³aj z matematyki
Zawsze najlepsze mia³a wyniki.
Jej m¹droœæ sam¹ j¹ czasem przerasta³a
I czêsto siê nad ni¹ zastanawia³a,
Lecz by nie trzymaæ mê¿a w napiêciu, doda³a:
„Rozwi¹zaæ zagadkê tê – czysta przyjemnoœæ:
Ty plus jeden = ja minus jednoœæ,
Ja i jeden to (ty minus jeden) ca³oœæ razy dwa,
A podstawiaj¹c z pierwszego, ¿e ty minus 2
Prosto wychodzi, ¿e prezentów masz piêæ,
Tak wiêc ja siedem ich muszê mieæ.
Kochanie, widzê, ¿e na przysz³y rok
Miko³aj musi przynieœæ ci laptop,
Znajdziemy miejsce, gdzie jest hot spot,

Rys. 1

Och! Tak tym liczeniem siê napracowa³am
srodze,
¯e weŸ mi ten mój wór i z twoim rozdaj go po
drodze!”
Rzek³a pani Miko³ajowa i westchnê³a zmêczona,
A mówi¹c to, ³ezka siê jej zakrêci³a –
Tak bardzo pani Miko³ajowa siê wzruszy³a,
Wszak po tylu latach wci¹¿ œwietna z matmy by³a!
A oto ma³y fragment opowiadania Patryka Winowskiego, w którym to rozwi¹zanie siê pojawia:
– No – westchn¹³ poczciwy staruszek –
nasz lot dobiega koñca. Ile jeszcze zosta³o nam nadmiarowych prezentów?
A wiêc, Miko³aju, s¹ 2 worki, oba niezbyt pe³ne. W jednym jest 5 prezentów,
a w drugim 7.
– No proszê, jak prze³o¿ysz 1 prezent z
któregoœ worka do drugiego, to albo
bêdzie po równo, albo 2 do 1.”
A teraz mo¿e rozwi¹zanie Ma³gosi Gajkiewicz (rys. 1) i Krzysztofa Œlêzaka (rys. 2).
No i z ostatniej chwili fragment rozwi¹zania wierszowego Piotra Mironowicza:
Para Miko³ajów ju¿ prawie rozda³a prezenty,
jeden z nich stoi, ju¿ prawie uœmiechniêty,
lecz wtem patrzy na kolegê, ile mu zosta³o,
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i tak to myœli sobie: „ten to ma za ma³o”.
Gdyby dosta³ od niego prezent tylko jeden,
Tamten mia³by ich cztery, on zaœ ca³e siedem,
plus jeszcze ten dostany, czyli razem osiem,
wiêc rzek³ szybko do niego, nie bez smutku w
g³osie,
„WeŸ Waœæ jeden ode mnie, mój mi³y kolego”,
Tamten siê bardzo ucieszy³ z prezentu od niego,
chcia³ siê czymœ odwdziêczyæ, daæ mu choæ
konfetti,
„Nie, teraz obaj mamy po szeœæ – nie burzmy
symetrii!”
Uff! S¹dzê, ¿e wystarczy ju¿ przyk³adów okreœlaj¹cych to niezwyk³e zjawisko.
Podobnych i te¿ mo¿e ciekawych rozwi¹zañ pozosta³ych zadañ otrzyma³am du¿o,
du¿o wiêcej.
Jest to dla mnie sytuacja wyj¹tkowa.
Da³a mi ona wiele do myœlenia. Jest przede
wszystkim informacj¹, ¿e m³odzi ludzie, na
ogó³ bardzo zamkniêci w sobie, potrzebuj¹
otwarcia. Tylko jak to zrobiæ? Tym razem
pos³u¿y³y Miko³aje. Oprócz tego okaza³o
siê, ¿e Miko³aje dobrze czuj¹ siê z matematyk¹. Ja natomiast jestem obecnie osob¹
najlepiej poinformowan¹ o Miko³ajach.
Dziêkujê wszystkim moim studentom
I roku Informatyki za tyle radoœci, któr¹
mi sprawili. S¹dzê, ¿e otrzyma³am cz¹stkê ich „dobra”.
Krystyna Nowicka
(pani od matematyki)
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
PS. Wierzê, ¿e w œwiecie zimnych cudów
elektroniki, na betonowej pustyni nowe
pokolenie zasadzi serce ponownie.

Rys. 2

In¿ynieria Ekstremalna,
czyli chiñski, hydrotechniczny cud œwiata
Wyprawa studentów Politechniki Gdañskiej do Chin
w dniach 17 sierpnia – 4 wrzeœnia 2005 r. (cz. I)

W

³¹czaj¹c siê aktywnie w Obchody Ju
bileuszu 100-lecia politechniki w
Gdañsku i 60-lecia Politechniki Gdañskiej,
jako ambasadorowie naszej uczelni i spo³ecznoœci studenckiej zorganizowaliœmy wyjazdowe laboratoriom, aby lepiej poznaæ egzotyczny dla nas kraj – Chiny. Nie bez powodu za nasz kolejny cel wybraliœmy Chiny,
w³aœnie tam powstaje obecnie najwiêksza na
œwiecie inwestycja hydrotechniczna, która

to w bardzo znacz¹cy sposób wp³ywa na œrodowisko. Przekszta³cony zostanie ogromny
obszar œrodowiska, obszar kilkakrotnie
wiêkszy od powierzchni Polski! Kosztuj¹ca 25 mld dolarów Tama Trzech Prze³omów
na rzece Jangcy stworzy³a sztuczny zbiornik d³ugi na ponad 600 km. Jego powierzchnia wynosi ok. 60 tys. hektarów. Wody jeziora zala³y 1,5 tys. zak³adów przemys³owych, 160 miast. Przesiedlonych zosta³o

ponad 1,3 miliona ludzi! Uwa¿ana za drug¹
na œwiecie, stworzona przez cz³owieka budowla, która jest widoczna z kosmosu nie
mog³a nie byæ przedmiotem naszego zainteresowania. Ponadto zaplanowaliœmy jeszcze odwiedziæ najwiêkszy obecnie na œwiecie „plac budowy”, czyli Shaghai i stolicê
kraju, Pekin.
Jako przyszli in¿ynierowie czujemy siê
zobowi¹zani, by zapoznaæ siê z tak znacz¹
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