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Cele kształcenia 
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi pojęciami matematycznymi,  
przedstawienie ich kształtowania w procesie rozwoju matematyki oraz wskazanie znaczenia 
tych pojęć w rozwoju nauk ścisłych.   
 
Efekty kształcenia 
Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz: 
Nabył umiejętność rozpoznawania obiektów związanych z matematyką i jej zastosowaniami 
w historycznych tekstach naukowych, a także w korespondencji i pamiętnikach. 
 
Opis treści kształcenia 
Liczba (35000 p.n.e. – XIX w.). Forma zapisu i nazwy liczb (naturalnych), systemy 
liczbowe w czasach prehistorycznych i historycznych. Liczby a obliczenia, proste narzędzia 
rachunkowe. Sposoby zapisywania dużych liczb i ułamków. Liczby a kalendarz. Liczby 
zespolone i ich rola w technice i fizyce. 
Ruch  (II w. p.n.e. – pocz. XX w.). Opis ruchu ciał niebieskich w starożytności. Układy 
współrzędnych a rozwój metod algebraicznych. Metody analizy matematycznej w opisie 
ruchu. Ruch a teoria prawdopodobieństwa. 
Algorytm (2500 p.n.e. – XIX w.). Algorytm Euklidesa. Algorytm u matematyków 
muzułmańskich. Kształtowanie matematyki przez algorytmy. Algorytmy a proste maszyny 
mechaniczne.  
Rzut (200 p.n.e. – XIX w.). Rzut stereograficzny i jego rola w astronomii, geografii, 
matematyce i optyce. Rzut równoległy, rzut środkowy a metody tworzenia płaskich obrazów. 
Metoda rzutu a powstanie modeli geometrii nieeuklidesowej.  
Symetria (V w. p.n.e. – XXI w.). Płaskie ornamenty i detale architektoniczne i ich 
własności. O symetrii w biologii, chemii i fizyce słów kilka. 

                                                           
1 1 godzina – 45 minut; 1 zajęcia – 90 minut. 
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Forma zaliczenia 
Podstawową formą zaliczenia jest czynny udział we wszystkich zajęciach. W pozostałych 
przypadkach zaliczenie każdego wykładu można uzyskać na podstawie samodzielnie 
przygotowanej krótkiej pracy pisemnej na zadany temat i w zadanej formie.  
 


