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Dlaczego matematyka…  jest tak 

nielubiana? 

 
 



Stereotypy – stosy liczb 

  



Stereotypy - rachunki 

 



Stereotypy – „tajemnicze” wzory 

 





Stereotypy – zrozumienie 
 

• Brak chęci zrozumienia 



Matematycy i humaniści 

• „humanista” 

 

• „Nie umiem 
matematyki, bo jestem 
humanistą” 

 

• „Nie umiem 
matematyki, więc 
jestem humanistą” 

 

• Humanista 

• Nic co ludzkie nie jest 
mi obce 

• Umysł otwarty na 
wiedzę 

• Umysł wszechstronny 

• Gotów na wyzwania 

 



 
Dlaczego matematyka… budzi takie 

emocje? 

 • Zadania, zadania, zadania… 



Język 

• Art. 8241. 

• § 2. Jeżeli ten sam przedmiot 
ubezpieczenia w tym samym 
czasie jest ubezpieczony od tego 
samego ryzyka u dwóch lub 
więcej ubezpieczycieli na sumy, 
które łącznie przewyższają jego 
wartość ubezpieczeniową, 
ubezpieczający nie może żądać 
świadczenia przenoszącego 
wysokość szkody. Między 
ubezpieczycielami każdy z nich 
odpowiada w takim stosunku, w 
jakim przyjęta przez niego suma 
ubezpieczenia pozostaje do 
łącznych sum wynikających z 
podwójnego lub wielokrotnego 
ubezpieczenia. 

 



Stereotypy - zastosowania 

 



 

Dlaczego matematyka … jest ważna? 
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Kształty 

 



Kształty 

 



Kształty 
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Zastosowania 

 







 









ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ 

  



 



 



Język 

• Księga przyrody 
napisana jest językiem 
matematyki. 

 



 
Dlaczego matematyka… jest warta 

studiowania? 

 
 



Dobrze jest mieć pracę ciekawą, 
lekką i dobrze płatną. Słowem, 
nieźle jest mieć zawód 
matematyka, bo to on jest w tym 
roku na czele rankingu serwisu 
CareerCast.com. Zaraz za nim 
plasują się statystyk i aktuariusz, 
czyli również odmiany 
matematyków (aktuariusz 
zajmuje się modelami 
matematycznymi stosowanymi 
w ubezpieczeniach). Czwarte 
miejsce przypada biologom, ale 
dwa kolejne zajmują znowu 
zawody pokrewne matematyce - 
informatyk oraz analityk 
systemów komputerowych. 
Wynik jest miażdżący.  



Najlepszy zawód świata? 
Matematyk! 

- Matematyka jest bogatsza niż inne nauki - zapewnia prof. Yau, zdobywca 
matematycznego Nobla. To nie tylko przenośnia. Według amerykańskiego serwisu 
CareerCast.com, który corocznie układa rankingi atrakcyjności profesji - biorąc pod uwagę 
także zarobki - zawód matematyka jest absolutnie numerem 1! 
 



Dlaczego matematyka… jest ładna… 

 







 



Dlaczego matematyka… jest skuteczna 
Kilka sytuacji, w których stykamy się z matematyką 

• Rozliczenia podatkowe (PIT-y) 

• Sprawy kredytowe (wybór optymalnego, uniknięcie pułapek) 

• Lokowanie oszczędności 

• Problem emerytury 

• Analiza wypowiedzi  (np. logika wypowiedzi polityków) 

• Analiza danych statystycznych 

• GPS 

• Przeglądarki  komputerowe 

• Prognoza pogody 

• Przesyłanie danych 

• Loty kosmiczne 

 

 



Kilka sytuacji, w których stykamy się z matematyką 

• Sztuczna inteligencja, 

• Optymalizacja 

• Kryptografia 

• Modele Wszechświata 

• Medycyna 

• Sztuka 

• Muzyka 

• Niemal wszędzie… 



Podobieństwo do… 

• Język 

•Muzyka 

• Sport 

•Poezja 



Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 

• To złodziej!          
I pijak! 

• Bo każdy pijak to 
złodziej! 

 



 



Dlaczego… 

• Dlaczego matematyka tak dobrze opisuje 
rzeczywistość? 

• Dlaczego matematyka warta  jest polubienia? 

• Dlaczego warto studiować  (lub choćby poznać 
matematykę ?) 

 

 



•Dlaczego…? 
 





 


