
Wykłady uczestników 8 Kongresu Młodych Matematyków Polskich 
 

Piątek, 23.09.2022 
 
 Sesja 1 

Aula 

Sesja 2 
Sala D202 

Sesja 3 
Sala D203 

12:15-12:45 Bartłomiej Bychawski 
(Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Wrocławskiej) 

 
 
Przekształcenia inwersyjne grafów 
 

Teofil Kołdys 
(Technikum nr 8 z Zespołu Szkół 
Chemicznych i Ogólnokształcących 
w Olsztynie) 

 
Modyfikacja wykresów funkcji 
rzeczywistych przy użyciu funkcji podłoga 
 

Julian Kuryłłowicz-Kaźmierczak 
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
św. Rodziny w Poznaniu) 

 
 
Szeregi nieskończone i ciekawa cecha 
liczby 36 

12:45-13:15 Kacper Błachut 
(I Liceum Ogólnokształcące  
w Nowym Targu) 

 

O pewnym problemie przeliczania 
unikalnych przekształceń na zbiorach 
skończonych 
 

Szymon Pawlus 
(I Liceum Ogólnokształcące im. Leona 
Kruczkowskiego w Tychach) 

 
Zbiory otwarte i ciągłość 
 

Jan Nasiłowski 
(XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica) 

 
Twierdzenie Sprague'a-Grundy'ego i gra 
w domino 

13:15-13:45 Maciej Pietrzyk 
Krystian Szelest 
(I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
Dowody tożsamości opisanych 
współczynnikami dwumianowymi 
 

Bartłomiej Bychawski 
(Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Wrocławskiej) 

 
 
Logarytm modulo pa dodawanie 
 

Dominika Radaszewska 
(Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Łódzkiej w Łodzi) 

 
Łuki okręgów jako proste, okręgi i proste 
jako punkty - czyli o pewnych 
przypisaniach w geometrii hiperbolicznej 

 

  



Wykłady uczestników 8 Kongresu Młodych Matematyków Polskich 
 

Sobota, 24.09.2022 
 

Sobota  24.09.2022 Sesja 1  
Sala 08 (budynek B14 – fizyka)   

chairman: Marek Majewski 

Sesja 2  
Sala 04 (budynek B14 – fizyka)             

chairman: Batosz Frej 

Sesja 3  
Arena Magica (budynek B14 – fizyka) 

chairman: Jarosław Swaczyna 

15:15-15:45 Mateusz Pałucki 
(I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
 
Punkt Miquela 
 

Maria Chmielowiec 
Natalia Popek 
(I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Stalowej Woli) 

 
Dlaczego nie da się nastroić  pianina? 
 

Helena Arendacz 
Kamil Dalidowicz 
(XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie) 

 
Chicken McNugget Problem 
 

15:45-16:15 Szymon Tobiasz 
(I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
 
Własności inwersji i jej zastosowania 
w rozwiązywaniu zadań z planimetrii 
 

Krzysztof Korczak 
(XL Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stefana Żeromskiego w Warszawie) 

 
Matematyczny model pandemii 
 

Mateusz Wójcicki 
(I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
 

Lemat LTE o podnoszeniu wykładnika 

16:15-16:45 Kazimierz Chomicz 
Tomasz Banaszczyk 
(I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
w Piotrkowie Trybunalskim) 

 
Zadanie z finału OM, które umiemy 
rozwiązać na różne sposoby 
 

Rafał Malcewicz 
(XXXVIII Dwujęzyczne Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Poznaniu) 

 
Metoda numeryczna Monte Carlo - czyli 
jak rozwiązać trudny problem teoretyczny 
za pomocą liczb losowych 
 

Łukasz Skiba 
(XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Warszawie) 

 
 
Kombinatoryka zespolona 

 

  



Streszczenia wykładów 
 
Helena Arendacz i Kamil Dalidowicz(XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie) 
 
Chicken McNugget Problem 
 
Streszczenie: 
Zastanowimy się nad tym, jakie kwoty możemy uzyskać mając dostępne monety o danych dwóch nominałach - jest to tzw. Chicken McNugget 
Theorem. Następnie wykorzystamy zdobytą wiedzę w rozwiązaniu zadania z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. 
 
 
Kacper Błachut(I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu) 
 
O pewnym problemie przeliczania unikalnych przekształceń na zbiorach skończonych 
 
Streszczenie: 
Wykorzystam teorię grup do obliczania liczby unikalnych kolorowań wybranych zbiorów (np. wierzchołków sześcianu). Wyprowadzam ogólny 
wzór na rozwiązywanie tego typu problemów oraz wykorzystuję go do stworzenia oryginalnego ciągu. 
 
 
Bartłomiej Bychawski(Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej) 
 
Przekształcenia inwersyjne grafów 
 
Streszczenie: 
Opisuję permutacje wierzchołków grafu, które zachowują okręgi jednostkowe, czyli gwiazdy. Nazwałem je przekształceniami inwersyjnymi. 
Badam też powiązania między tymi przekształceniami a symetriami danego grafu. Symetrie grafu to jego automorfizmy, czyli permutacje 
zachowujące krawędzie. 

  



Bartłomiej Bychawski (Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej) 
 
Logarytm modulo p a dodawanie 
 
Streszczenie: 
W referacie opisuję, w jaki sposób zmienia się logarytm modulo p po dodaniu jedynki do argumentu. Mowa o logarytmie o podstawie będącej 
wybranym generatorem q warstw modulo p. 
 
 
Maria Chmielowiec i Natalia Popek (I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli) 
 
Dlaczego nie da się nastroić pianina? 
 
Streszczenie: 
Opowiemy dlaczego perfekcyjne nastrojenie pianina nie jest możliwe. Matematyka wyraźnie podpowiada, że chociaż nie jest to dla nas 
słyszalne, to pewne dźwięki zawsze nie będą stroić. Wspomnimy o twierdzeniu Fouriera, o fizycznych związkach częstotliwości z innymi 
parametrami dźwięku, o próbach osiągnięcia stroju równomiernie temperowanego oraz o komacie pitagorejskim. 
 
 
Kazimierz Chomicz i Tomasz Banaszczyk (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Zadanie z finału OM, które umiemy rozwiązać na różne sposoby 
 
Streszczenie: 
Pokażemy kilka sposobów rozwiązania zadania z zawodów finałowych LXXIII Olimpiady Matematycznej. Będziemy wykorzystywać m.in. 
podobieństwo trójkątów, a także własności prostej Simsona w trójkącie. Powołamy się również na własności inwersji, omówimy też rozwiązanie 
z zastosowaniem własności podobieństwa spiralnego. 
 
 
Teofil Kołdys (Technikum nr 8 z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie) 
 
Modyfikacja wykresów funkcji rzeczywistych przy użyciu funkcji podłoga 
 
Streszczenie: 
Celem referatu będzie przypomnienie definicji i własności funkcji podłoga. Omówię i udowodnię również dwa wzory z jej zastosowaniem, rzadko 
spotykane w literaturze, a zamieszczone w mojej pracy na konkurs prac uczniowskich.  



Krzysztof Korczak (XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie) 
 
Matematyczny model pandemii 
 
Streszczenie: 
Wykład zacznie się od wprowadzenia pojęcia pochodnej. Następnie opiszę proste równania różniczkowe, po czym wprowadzę układ równań 
różniczkowych (na praktycznym przykładzie). Na sam koniec przy użyciu wprowadzonych wcześniej pojęć stworzymy prosty model pandemii 
koronawirusa. 
 
 
Julian Kuryłłowicz-Kaźmierczak (Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. Rodziny w Poznaniu) 
 
Szeregi nieskończone i ciekawa cecha liczby 36 
 
Streszczenie: 
Opowiem o zastosowaniu szeregów nieskończonych w jednoosobowych grach na nieskończonej szachownicy, i o dwóch ciekawych cechach 
liczby 36. 
 
 
Rafał Malcewicz(XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu) 
 
Metoda numeryczna Monte Carlo - czyli jak rozwiązać trudny problem teoretyczny za pomocą liczb losowych 
 
Streszczenie: 
Metoda Monte Carlo jest matematycznym narzędziem numerycznym wykorzystującym losowość. Ma szerokie zastosowanie przy projektowaniu 
symulacji komputerowych obrazujących m.in. procesy fizyczne, badania medyczne lub analizę danych giełdowych. W moim referacie opowiem 
historię tej metody, przybliżę sposób jej działania oraz przedstawię klasyczne przykłady jej zastosowania. Pokażę również zastosowanie metody 
Monte Carlo w przeprowadzanych przeze mnie symulacjach twardych dysków (model cząstek 2D) przy stałej: liczbie cząstek, objętości 
i temperaturze. 

  



Jan Nasiłowski(XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica) 
 
Twierdzenie Sprague'a-Grundy'ego i gra w domino 
 
Streszczenie: 
Wykorzystanie twierdzenia Sprague'a-Grundy’ego w dwuosobowej grze gdzie na planszy 1xn gracze na zmianę kładą płytki o wymiarach 1x2 
i przegrywa ten, który nie może wykonać ruchu. Twierdzenie Sprague'a-Grundy’ego pomoże nam zbadać, dla których n poszczególni gracze 
mają strategię wygrywającą. 
 
 
Mateusz Pałucki (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Punkt Miquela 
 
Streszczenie: 
Opiszę punkt Miquela w różnych konfiguracjach. Będę stosował własności czworoboku zupełnego, a przy dowodzie kilku własności skorzystam 
własności podobieństwa spiralnego. 
 
 
Szymon Pawlus (I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach) 
 
Zbiory otwarte i ciągłość 
 
Streszczenie: 
Krótkie omówienie zbiorów otwartych w przestrzeniach metrycznych oraz przedstawienie definicji ciągłości opartej na zbiorach otwartych i jej 
zastosowania. 
 
 
Maciej Pietrzyk i Krystian Szelest (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Dowody tożsamości opisanych współczynnikami dwumianowymi 
 
Streszczenie: 
Pokażemy kilka tożsamości kombinatorycznych, których dowody przedstawimy za pomocą metody zliczania dwoma sposobami. Podstawą 
przeprowadzanych rozumowań będzie za każdym razem odpowiednio dobrana 'bajka kombinatoryczna'.  



Dominika Radaszewska (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi) 
 
Łuki okręgów jako proste, okręgi i proste jako punkty - czyli o pewnych przypisaniach w geometrii hiperbolicznej. 
 
Streszczenie: 
Podczas referatu opowiem czym jest geometria hiperboliczna. Przybliżę jeden z jej modeli - Dysk Poincaré. Opowiem także o ciekawych 
bijekcjach pomiędzy obiektami w geometrii hiperbolicznej oraz co możemy dzięki nim zauważyć. 
 
 
Łukasz Skiba (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie) 
 
Kombinatoryka zespolona 
 
Streszczenie: 
Podczas wykładu przedstawię kilka przykładów pokazujących w jaki sposób można wykorzystać liczby zespolone do rozwiązywania zadań 
z kombinatoryki. 
 
 
Szymon Tobiasz (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Własności inwersji i jej zastosowania w rozwiązywaniu zadań z planimetrii 
 
Streszczenie: 
Omówię własności inwersji, jako przekształcenia płaszczyzny. Następnie pokażę, jak użyć inwersji do rozwiązania pewnego 
zadaniaolimpijskiego. 
 
 
Mateusz Wójcicki (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Lemat LTE o podnoszeniu wykładnika 
 
Streszczenie: 
Przedstawię przykłady, w których zasadne jest zastosowanie lematu o podnoszeniu wykładnika (LTE). Udowodnię lemat LTE w każdym 
z przypadków, które trzeba w tym celu rozpatrzyć. Omówię zastosowaniem lematu LTE w zadaniach olimpijskich. 

 


