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 Sposoby wykorzystania portalu matematykawszkole.com.pl do pracy nauczyciela z 
uczniem, a także samodzielnej pracy ucznia. Zagadnienia : stereometria i funkcja 
kwadratowa - zasoby interaktywne - powtórka przed sprawdzianem. 
 
* Konkurs zadaniowy // Matematyka. - 2014, nr 10, s. 57-64. 
 Zadania konkursowe od nr 1896 - 1900. Wyniki konkursu zadaniowego (Matematyka 
nr 1/2014). Rozwiązania zadań konkursowych (od nr 1896-1880). 
 
* Konkurs zadaniowy // Matematyka. - 2014, nr 4, s. 56-61. 
 Zadania konkursowe. Wyniki konkursu zadaniowego z zeszytu "Matematyki" nr 
6/2013. Rozwiązania zadań konkursowych (od nr 1861-1864). 
 
* Kraszewski Jan. Jak ocenić zbyt proste rozwiązanie? // Matematyka. - 2014, nr 
10, s. 45-47. 
 Ocenianie przedstawionych sposobów rozwiązania zadania. Problem z zastosowaniem 
zaproponowanego schematu punktowania - na przykładzie zadania maturalnego 
dostępnego na stronie CKE pochodzącego z arkuszu egzaminacyjnego z poziomu 
podstawowego. 
 
* Krzemianowski Zenon. Nauczyciel a efektywne nauczanie - uczenie się matematyki 
// Matematyka. - 2014, nr 9, s. 36-41. 
 Kompetencje nauczycieli i przyszłych nauczycieli do nauczania matematyki. 
Rozważania na temat celów dydaktycznych, treści oraz metodyki ich realizacji w 
poszczególnych poziomach edukacyjnych. Osobowość i umiejętności zawodowe 
"dobrego" nauczyciela matematyki. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 6: Siatki i transformacje. 
 Cz. 1// Matematyka. - 2014, nr 1, s. 17-23. 
 Formy geometryczne stosowane przez rzemieślników i artystów ludów starożytnych 
(Torajowie z wyspy Celebes, plemię Lunda z Afryki). Siatki kwadratowe, 
prostokątne i trójkątne i ich zastosowanie w elementach dekoracyjnych. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : szkic 6: Siatki i transformacje. Cz. 
2 // Matematyka. - 2014, nr 2, s. 21-30. 
  



* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 6: Siatki i transformacje. Cz. 
3 // Matematyka. - 2014, nr 3, s. 22-28. Deseń na płaszczyźnie składający się z 
jednorodnych elementów - figur (np. zestaw dwóch wielokątów tworzących mozaikę 
na płaszczyźnie). Tworzenie wzoru z rombów. Projekt graficzny - serwetka Pana 
Ammanna. Konstrukcja serwetki (szablonu). Reguły deflacyjne Ammanna. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 7: Wielokąty foremne. Cz. 1 
// Matematyka. - 2014, nr 4, s. 39-47. 
 Wielokąty foremne - terminologia. Konstrukcje wybranych wielokątów foremnych. 
Konstrukcje trójkąta równobocznego. Kwadrat, ośmiokąt i szesnastokąt foremny - 
konstrukcje z odcinka. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 7: Wielokąty foremne. Cz. 2 // 
Matematyka. - 2014, nr 5, s. 18-26. 
 Pięciokąt foremny i jego rodzina - zasady konstrukcji. Dziewięciokąt foremny. 
Dziesięciokąt według Euklidesa. Konstrukcja dziesięcioboku wpisanego w okrąg i 
siedmiokąta foremnego wpisanego w okrąg i inne. Jedenastokąt foremny według 
Dürera. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : szkic 7: Wielokąty foremne. Cz. 3 
// Matematyka. - 2014, nr 6, s. 22-[29]. 
 Projekt graficzny posadzki w oparciu o nieokresowe pokrycie płaszczyzny, 
wymyślone przez Rogera Penrose'a. Konstrukcja i układ płytek (figur) na 
płaszczyźnie - przykłady. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 8: Arytmetyka odcinków i 
proporcje // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 22-32. 
 Matematyka w starożytnej Grecji na przestrzeni dziejów - przełomowe odkrycia : 
początki liczb niewymiernych, ciągi liczb boku i przekątnej, konstrukcje 
pierwiastków kwadratowych liczb naturalnych, arytmetyka odcinków, spirala 
Teodora z Cyreny. 
 
* Majewski Mirosław L. Geometria i sztuka : Szkic 8: Arytmetyka odcinków i 
proporcje. Cz. 2 // Matematyka. - 2014, nr 8, s. 18-[29]. 
 Proporcje w architekturze i sztuce. Geometria i konstrukcje geometryczne 
budynków i zabytków architektury w różnych epokach i kulturach. Liczby wymierne 
i niewymierne w konstrukcjach geometrycznych, tzw. święte cięcie i złota liczba. 
Metoda ad quadratum, konstrukcja kwadratu świętego cięcia, przybliżone 
rozwiązanie kwadratury koła, złoty podział odcinka, konstrukcja złotego 
prostokąta. 
 
* Majewski Mirosław. Matematyka, nauczyciele i technologie. Cz. 1 // Matematyka. 
- 2014, nr 11, s. 40-50. 
 Jak wykorzystać nowoczesne technologie do uprawiania matematyki - przegląd od 
najstarszych urządzeń liczących do współczesnych komputerów i matematycznych 
programów komputerowych. 
 
* Masłowski Tomasz. Funkcje tworzą ułamki // Matematyka. - 2014, nr 1, s. 33-39. 
 Jak poszukiwać ułamków zwykłych, w których rozwinięciu dziesiętnym pojawia się 
zadany wcześniej ciąg liczb dodatnich. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe - 
rozwiązywanie zadań. 
 
* Masłowski Tomasz. Kwadratura liczby Π // Matematyka. - 2014, nr 3, s. 38-46. 
 Wprowadzenie liczb zespolonych w zadaniach geometrycznych. Przykłady kilku 
rozwiązań zadania, w którym dany jest prostokąt składający się z trzech 
przystających identycznych i przyległych kwadratów. Wykorzystanie funkcji arcus 
tangens do obliczenia Pi. Zadanie dla uczniów klas licealnych. 
 
* Mizia Stefan. Kwadrat zwieńczony trójkątem // Matematyka. - 2014, nr 2, s. 49-
51. 
 



* Mizia Stefan. Pomocny trójkąt // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 51-54. 
 Seria zadań przy rozwiązywaniu których, dobrze posłużyć się "pomocniczym 
trójkątem" dla zilustrowania treści zadania - dla uczniów klas licealnych. 
 
* Morawiec Adam. Historia pewnego zadania. [Cz. 1] // Matematyka. - 2014, nr 2, 
s. 37-41. 
 Omówienie rozwiązania zadania pochodzącego z książki pt. "Zadania Hugona 
Steinhausa znane i nieznane", wcześniej publikowanego na łamach "Matematyki" w 
1964 roku. Refleksja autora dotycząca statusu zadania, które z zadania 
rozwiązanego poprawnie w publikacji Hugona Steinhausa zyskało status 
nierozwiązywalnego w ogóle. 
 
* Morawiec Adam. Historii pewnego zadania ciąg dalszy. [Cz. 2] // Matematyka. - 
2014, nr 11, s. 33-35. 
 Rozważania autora dotyczące rozwiązań zadania pochodzącego z książki pt. 
"Zadania Hugona Steinhausa znane i nieznane" dotyczące sposobu jego rozwiązania, 
kiedy nie korzystamy z atlasów geograficznych a prawidłowe jego rozwiązanie tego 
wymaga. 
 
* Musielak Beata. Matematyka w zabawie ukryta // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2014, nr 3, s. 38-39. 
 Matematyka w przedszkolu. 
 
* Nowak Krzysztof. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki, poziom 
podstawowy // Cogito. - 2014, nr 23, s. 42-[49]. 
 Zadania maturalne z matematyki. 
 
* Romaniak Krystyna. Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki studentów 
architektury // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 70-75. 
 Przedstawienie praktycznego sposobu, w jaki można wykorzystać nowoczesne 
technologie w nauczaniu matematyki studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. 
 
* Siwek Helena. Projektowanie dydaktyczne w nauczaniu matematyki // Matematyka. 
- 1997, nr 4, s. 217-224. 
 W stulecie urodzin Piageta o nowej teorii psychologicznej dydaktyki. 
 
* Stróżecka Elżbieta. Geometria koła - gotyckie okna we Wrocławiu. Cz. 1 // 
Matematyka. - 2014, nr 9, s. 24-32. 
 Gotyk w architekturze i witrażach w budownictwie sakralnym. Geometria 
gotyckiego ornamentu. Modelowanie matematyczne - tworzenie geometrycznych 
ornamentów gotyckich okien z Wrocławia. 
 
* Stróżecka Elżbieta. Geometria koła - gotyckie okna we Wrocławiu. Cz. 2. // 
Matematyka. - 2014, nr 10, s. 22-32. 
 Okna dwudzielne z motywami wieloliści - podział okna gotyckiego, geometria 
klasycznego okna dwudzielnego z trójliściem, ornament z krzywoliniowym kwadratem 
- na przykładzie okien kościoła Garnizonowego we Wrocławiu. 
 
* Stróżecka Elżbieta. Geometria koła - gotyckie okna we Wrocławiu. Cz. 3 // 
Matematyka. - 2014, nr 11, s. 18-[27]. 
 Rozety w sztuce gotyckiej. Projektowanie i konstrukcja rozety. Okna kościoła 
Garnizonowego we Wrocławiu i katedry na Ostowie Tumskim. 
 
* Tomczak Bartłomiej. Uzdatnianie wody w zadaniach // Biologia w Szkole z 
Przyrodą. - 2014, nr 3, s. 36-37. 
 Zadania z wykorzystaniem wiedzy chemicznej, biologicznej i matematycznej 
przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Znaczenie matematyki w 
naukach biologicznych. 
 



* Waierstrass K. Materiały pomocnicze do nauczania dydaktyki matematyki // 
Matematyka. - 1990, nr 4, s. 224. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących. [Cz.] 1 // Matematyka. - 2014, 
nr 5, s. 49-54. 
 Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia kwadratów i 
sześcianów przez małe liczby, cechy podzielności przez 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9 
- rozwiązywanie zadań. Zadania dla uczniów klas licealnych. 
 
* Walat Andrzej. Matematyka rysunkowa. Cz. 2 // Matematyka. - 2014, nr 3, s. 18-
21. 
 Wykonywanie rysunków pomocniczych do rozwiązywanych zadań matematycznych - 
przykłady dla uczniów klas licealnych. 
 
* Walat Andrzej. Matematyka rysunkowa. Cz. 3 // Matematyka. - 2014, nr 4, s. 25-
27. 
 Kształcenie rozumienia pojęcia dowodu i dowodzenia - wyszukiwanie różnych 
sposobów udowodnienia tego samego faktu matematycznego - zadania dla uczniów 
klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących. [Cz.] 2 // Matematyka. - 2014, 
nr 6, s. 41-46. 
 Liczby pierwsze i złożone, jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze, 
największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność - zadania dla 
uczniów klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących. [Cz.] 3 // Matematyka. - 2014, 
nr 7, s. 55-62. 
 Wzory skróconego mnożenia, działania na wielomianach, procenty. Elementy 
kombinatoryki : dwumian Newtona i trójkąt Pascala. Zadania dla uczniów klas 
licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących. [Cz.] 4 // Matematyka. - 2014, 
nr 9, s. 57-63. 
 Postęp arytmetyczny i geometryczny, wartość bezwzględna, potęgowanie i 
pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Zadania dla uczniów klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących. [Cz.] 5 // Matematyka. - 2014, 
nr 10, s. 50-53. 
 Logarytmy - definicja oraz podstawowe własności algebraiczne. Zadania z 
odpowiedziami dla uczniów klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla myślących. [Cz.] 6 // Matematyka. - 2014, 
nr 11, s. 57-64. 
 Liczby wymierne i niewymierne. Niewymierność pierwiastków i logarytmów. Zadania 
dla uczniów klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących : test do samodzielnego treningu 
nr 1 // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 63-64. 
 Dziesięć zadań testowych dla uczniów klas licealnych. 
 
* Wróblewski Jarosław. Matematyka dla Myślących : test do samodzielnego 
 treningu nr 2 // Matematyka. - 2014, nr 10, s. 54-56. 
 Zadania z odpowiedziami dla uczniów klas licealnych. 
 
* Walat Andrzej. Matematyka rysunkowa. Cz. 1 // Matematyka. - 2014, nr 2,      
s. 52-54. 
 Zadania na zastosowanie sinusów i/lub cosinusów - dla uczniów klas licealnych. 
 
* Zalewska Grażyna. Graniastosłupy : scenariusz lekcji matematyki w kl. V // 
Matematyka. - 2014, nr 5, s. 39-43. 



 * Zaremba Danuta. Objętość prostopadłościanu // Matematyka. - 2014, nr 4, s. 
22-24. 
 Obliczanie objętości prostopadłościanu - zadania. 
 
* Zaremba Danuta. Pole powierzchni prostopadłościanu // Matematyka. - 2014, nr 
3, s. 47-48. 
 Wyjaśnienie terminu pola powierzchni. Obliczanie pola powierzchni całkowitej 
oraz pola powierzchni częściowej prostopadłościanu. Ćwiczenia - rozwiązywanie 
zadań. 
 
* Zaremba Danuta. Pole prostokąta // Matematyka. - 2014, nr 1, s. 45-47. 
 
* Zielińska Agnieszka. Domino matematyczne // Matematyka. - 2014, nr 10,       
s. 15-16. 
 Domino matematyczne - sposób na zapamiętanie wzorów matematycznych przez 
uczniów gimnazjum. 
 
* Zmitrowicz Alfred. Dlaczego mechanik potrzebuje geometrii? Cz. 1  // 
Matematyka. - 2014, nr 6, s. 4-10. 
 O dawnych i współczesnych zastosowaniach geometrii, w szczególności w technice, 
astronomii i fizyce klasycznej. 
 
* Zmitrowicz Alfred. Dlaczego mechanik potrzebuje geometrii? Cz. 2 // 
Matematyka. - 2014, nr 7, s. 4-13. 
 Geometria w przyrodzie i architekturze - wprowadzenie. Geometria jako narzędzie 
modelowania matematycznego w mechanice. Zastosowanie geometrycznych 
interpretacji, metod wykreślnych i modeli geometrycznych do analizowania zjawisk 
mechanicznych. 
 
* Zmitrowicz Alfred. Dlaczego mechanik potrzebuje geometrii? Cz. 3 // 
Matematyka. - 2014, nr 9, s. 2-12. 
 Geometra w nauce o tarciu (mechanika). Geometria w projektowaniu konstrukcji 
inżynierskich. Rysunek techniczny. CAD - projektowanie wspomagane komputerowo. 
Nowe zastosowania : grafika 3D, geometria fraktali i inne. 
 
 

Artykuły cyfrowe 
 
* Baranowski Jan. W ogrodzie wielościanów : wycieczka 2 : z sześcianu wycinamy 
dwudziestościan, a z niego... // Matematyka. - 2014, nr 5, s. 28-31. 
 
* Kałuża Augustyn, Wesołowska-Wnęk Ewa. Zadania dla kółek matematycznych w SP // 
Matematyka. - 2014, nr 8, s. 8-9. 
 Zadania, wskazówki i odpowiedzi do ich rozwiązania. 
 
* Karpiuk Nadzieja. Budujemy strategię // Matematyka w Szkole : czasopismo dla 
nauczycieli. - 2013, nr 69, s. 21-26. 
 Refleksje na temat rozwiązywania z gimnazjalistami zadań, które kształcą u 
uczniów umiejętność tworzenia strategii rozwiązania (wymaganie ogólne IV 
podstawy programowej). Omówienie zadań, które można sukcesywnie rozwiązywać na 
lekcjach lub tworzyć z nich zestawy powtórkowe do pracy w kl. III gimnazjum. 
 
* Kopacz Piotr. Gdy krzywa niejedno ma imię, to peh, czyli o stożkowych w ujęciu 
sferycznym // Delta. - 2013, nr 3, s. 5-7. 
 Hiperbole. 
 
* Kordos Marek, Marciniak Zbigniew, Tyszkiewicz Jerzy. Czy matematyk pracuje, 
czy się bawi? // Delta. - 2013, nr 10, s. 1-3. 
 Zadania z geometrii. 
 



* Kordos Marek. Dziewięć twarzy płaszczyzny rzutowej // Delta. - 2013, nr 5, s. 
8-10. 
 Płaszczyzna rzutowa. 
 
* Mizia Stefan. Analogiczne odcinki // Matematyka. - 2014, nr 6, s. 30-32. 
 Propozycja zadań związanych z poszukiwaniem odcinków, które posiadają jednakowe 
własności. Zadania dla uczniów klas licealnych. 
 
* Najmniejszy trójkąt // Matematyka. - 2014, nr 3, s. 29-33. 
 Trójkąty równoboczne i punkty kratowe - zadanie nr 1860 z poprzedniej edycji 
konkursu zadaniowego. Rozwiązanie zadania nadesłane przez czytelnika czasopisma 
uzupełnione wyjaśnieniami redakcji. 
 
* Nowak Krzysztof. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki : poziom 
podstawowy // Cogito. - 2014, nr 9, s. 44-50. 
 Zadania maturalne z matematyki wraz z rozwiązaniami i komentarzem. 
 
* Nowak Krzysztof. Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki, poziom 
podstawowy // Cogito. - 2014, nr 6, s. 44-50. 
 Arkusz maturalne z zadaniami z matematyki, wraz z rozwiązaniami i komentarzem. 
 
* Pogoda Zdzisław. Dwunastościan wielki // Delta. - 2013, nr 9, s. 8-9. 
 Dwunastościan wielki jest jednym z czterech niewypukłych wielościanów 
foremnych. Jego ścianami są przenikające się pięciokąty foremne (pentagony). 
 
* Zaremba Danuta. Dlaczego nie rozwiązać zadania prościej? // Matematyka. - 
2012, nr 7, s. 32-33. 
 Upraszczanie i redukowanie działań w rozwiązywaniu zadań z matematyki - rady 
doświadczonego dydaktyka. 
 
* Zaremba Danuta. Objętość prostopadłościanu. // Matematyka. - 2014, nr 
 4, s. 22-24. 
 Obliczanie objętości prostopadłościanu - zadania. 
Dwudziestościan foremny - modele przestrzenne wielościanów i ich własności, 
wprowadzanie zmian. Wykorzystanie do tego celu programu Google SketchUp - 
konstruowanie i modyfikowanie figur. Poprzednia część artykułu z cyklu o 
wielościanach nosiła tytuł "W krainie wielościanów" (Matematyka nr 4/2014). 
 
 
Dostęp: www.dbp.wroc.pl/biblioteki/podbazy/centralny.htm 


