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P o n a d  2 0  la t k o n k u rsu  p ra c  u czn io w sk ich  z m a te m a ty k i

Konkurs prac uczniowskich z matematyki ma swój początek w latach 
siedemdziesiątych, kiedy do regulaminu matur została wprowadzona możli-
wość egzaminu w formie obrony pracy maturalnej. Ponieważ nikt w grun-
cie rzeczy nie wiedział, jak mają wyglądać takie prace maturalne, Polskie 
Towarzystwo Matematyczne, chcąc wpłynąć na ich styl, postanowiło zor-
ganizować konkurs prac maturalnych z matematyki. Od początku konkurs 
dzielił się na dwa etapy. W  pierwszej fazie prace kwalifikowano do finału na 
podstawie samego tekstu. Finaliści musieli się jednak zaprezentować przed 
poważnym gremium, jakim byli uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Sesji 
Naukowej PTM (posługuję się obowiązującą wtedy terminologią; określenie 
„Zjazd” zarezerwowane było wówczas dla Zjazdów Matematyków Polskich). 
Pierwszy konkurs odbył się w roku 1978 w czasie XII Zjazdu Matematyków 
Polskich w Poznaniu. Przewodniczącym jury był wówczas prof. Leon Jeśma- 
nowicz, a medale wręczał laureatom Prezes PTM prof. Władysław Orlicz. Po 
roku 1982, gdy zlikwidowano możliwość zdawania matury w formie obrony 
pracy, konkurs tak mocno zdążył już „wrosnąć” w wizję zjazdów PTM, że 
uratowano go, zmieniając formułę z konkursu prac maturalnych na konkurs 
prac uczniowskich. Zresztą w Warszawie w roku 1982 wystąpił uczestnik, 
którego praca była pisana jako praca maturalna z fizyki i którą chciał jakoś 
wykorzystać wobec zmiany regulaminu matur.

Oczywiście zmiana charakteru konkursu negatywnie wpłynęła na liczbę 
uczestników. Obecnie prace są pisane tylko dla celów konkursu, a nagroda 
to wyłącznie parę złotych, satysfakcja i pamiątka w postaci medalu. Tym 
bardziej należy docenić pracę młodzieży oraz ich nauczycieli (oraz innych 
opiekunów: w roku 1984 we Wrocławiu nagrodę zdobyła uczennica, której 
opiekunem był jej ojciec, a w ubiegłym roku większość laureatów nie przy-
znała się do żadnych opiekunów).

Autorzy przysyłają swoje prace do redakcji „Delty” , gdzie są one recen-
zowane, a najlepsze dopuszczane do finału. Finał odbywa się zawsze w czasie 
zjazdu PTM. Uczestnicy muszą więc zaprezentować swoje prace przed gre-
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mium uczestników zjazdu. W  czasie finału jury ocenia nie tylko samą pracę, 
lecz także sposób jej prezentacji, zmieszczenie się w wyznaczonym czasie 
oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Tradycyjnie jednak, gdy finalista nie 
zmieści się w czasie, otrzymuje pytanie umożliwiające mu uzupełnienie pre-
zentacji o fragment, którego nie zdążył zreferować. Fakt niezmieszczenia się 
w czasie jest jednak brany pod uwagę przy przyznawaniu medali. Organi-
zatorzy konkursu od lat starają się utrzymać wysoki poziom przynajmniej 
w odniesieniu do złotego medalu. Zdarzało się, że złoty medal nie był przy-
znawany, byle tylko tę poprzeczkę pozostawić wysoko. Chodzi o to, by wynik 
uzyskany przez autora, nawet drobny, był jednak oryginalny.

W  ostatnich latach jednak złote medale były z reguły przyznawane, 
a prace są na tyle ciekawe, że warto przytoczyć ich krótkie omówienia. 
W  roku 1995 w Toruniu, kiedy po kilkuletniej przerwie znowu przyznano 
złoty medal, zdobył go Tomasz Osman z Kielc za pracę pt. „Wielowymia-
rowe twierdzenie Bezouta” . Udowodnił w niej, że dla wielomianów wielu 
zmiennych zachodzi następująca implikacja:

Jeżeli wielomian W\ G R [x i , . . .  , x n] jest nierozkładalny i przyjmuje za-
równo wartości dodatnie, jak i ujemne, a wielomian W 2 G R [# i , . . .  , x n\ ma 
tę własność, że dla dowolnych rzeczywistych x \,. . .  ,x n zachodzi implikacja:

. . .  , x n) =  0 =* W2(:ri, . . .  ,as„) =  0, 

to istnieje taki wielomian G G R [x i , . . . ,  x n], że W2 =  G • W\.

W kolejnym roku 1996 w Szczecinie znowu przyznano złoty medal. 
Otrzymał go Michał Stuków z Gdańska za pracę pt. „Krótka historia do-
wodu pewnego twierdzenia” . Udowodnił on, że dla dowolnego czworokąta, 
w który można wpisać okrąg o promieniu r i na którym można opisać okrąg 
o promieniu R , odległość w między środkami tych okręgów spełnia równanie:

w2 — R2 +  r2 — ry/ r2 — AR2.

Ciekawy jest nie tylko sam dowód, ale również opis rozumowania, które 
doprowadziło autora do tego dowodu.

W roku 1997 w Zielonej Górze złoty medal przyznano braciom Grze-
gorzowi i Michałowi Kapustkom z Krakowa za pracę o „parzystokątach” 
wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu. Autorzy uogólnili znane warunki, 
jakie musi spełniać czworokąt, by mógł być wpisany w okrąg i opisany na 
okręgu, na tytułowe parzystokąty, czyli wielokąty o parzystej liczbie boków. 
W  roku 1998, jako jedynym w ostatnich latach, złotego medalu nie przy-
znano. W  roku 1999 zdobywca złotego medalu Jakub Onufry Wojtaszczyk 
z Warszawy napisał pracę, w której podaje kryteria możliwości rozkładu 
wielokąta na równoległoboki. Jak widać więc, organizatorzy preferują prace,
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w których nie ma „wielkiej matematyki” , ale uzyskany wynik jest, wpraw-
dzie drobnym, ale własnym wynikiem autora.

Wśród laureatów konkursu jest dziś już wielu znanych matematyków; 
niektórzy z nich nadal zachowali kontakt z konkursem. Inni wybrali zawody 
bardzo dalekie od matematyki, w których nieraz się również „wybili” . Dla 
wszystkich jednak konkurs jest piękną przygodą z matematyką, przygodą o 
tyle piękniejszą niż np. olimpiada, że całkowicie bezinteresowną: nagroda nie 
daje wstępu na studia bez egzaminu, a najbardziej wartościową jej częścią 
jest uścisk dłoni Prezesa PTM.
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