
4 Lipca, 2005 (poniedziałek)  -- Dzień ogólny (general day)

Godzina Tytuł 
13:00-15:00 Rejestracja w holu Widziału Matematyki i Informatyki UMK, Toruń, ul. Szopena 12 (200m od mostu na Wiśle)
15:00-15:15 Inauguracja - sala wykładowa S2
15:15-16:30 Maciej Sysło - Matematyka dyskretna - spodziewany wpływ informatyki na nauczanie matematyki w szkole (Discrete 

mathematics and expected influence of computer science on teaching mathematics)
16:30-17:00 Przerwa na kawę
17:00-17:45 Klemp Bogumiła - Iterowanie funkcji (Iterations of functions)
17:45-18:30 Jakubas Eugeniusz - Nauczanie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa z komputerem (Teaching 

combinatorics and probability with computer)

5 Lipca 2005 (wtorek) -- Matematyka i programowanie (Mathematics and programming)
   
Godzina Tytuł
9:00-9:30 Krawczyk Zygmunt - MuPAD i liczby pierwsze (MuPAD and prime numbers)
9:30-10:00 Krawczyk Zygmunt - Liczby palindromiczne (Palindromic numbers)
10:00-10:30 Piotr Jedrzejewicz - Wokół problemu Steinhausa z teorii liczb
10:30-11:00 Przerwa na kawę
11:00-11:15 Rafal Orlik - Oscylator harmoniczny w systemie algebry komputerowej (Harmonic pendulum in CAS)
11:15-11:30 Kwaśniewicz Stanisław - Rekurencyjne rozwiązywanie problemów w informatyce z wykorzystaniem MuPADa 

(Recursion in problem solving)
11:30-12:15 Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the 

computer algebra system MuPAD for teachers 
(sesja warsztatowa, certifikat instruktora MuPADa)

Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z MuPADem 
(sesja warsztatowa, druga część certyfikatu instruktora 
MuPADa)

12:15-13:00 Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the 
computer algebra system MuPAD for teachers 
(sesja warsztatowa, certifikat instruktora MuPADa)

Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z MuPADem 
(sesja warsztatowa, druga część certyfikatu instruktora 
MuPADa)



13:00-15:00 Obiad
15:00-15:50 Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the 

computer algebra system MuPAD for teachers 
(sesja warsztatowa, certifikat instruktora MuPADa)

Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z MuPADem 
(sesja warsztatowa, druga część certyfikatu instruktora 
MuPADa)

16:00-16:45 Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the 
computer algebra system MuPAD for teachers 
(sesja warsztatowa, certifikat instruktora MuPADa)

Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z MuPADem 
(sesja warsztatowa, druga część certyfikatu instruktora 
MuPADa)

16:45-17:15 Przerwa na kawę
17:15-18:00 Krawczyk Zygmunt - MuPAD i liczby pierwsze Szurek Michał - Ciekawostki liczbowe z MuPADem

6 Lipca 2005 (środa) Statystyka z MuPADem (Statistics with MuPAD)

Godzina Tytuł
9:00-9:30 Chmurska Katarzyna - Statystyka z MuPADem - manipulacja danymi i grafika statystyczna (Statistics with MuPAD)
9:30-10:00 Stróżecka Elzbieta - Statystyka z MuPADem - średnie klasyczne (Statistics with MuPAD)
10:00-10:30 Hermans Victor - Modelowanie ekonomiczne z MuPADem (Economical modelling with MuPAD)
10:30-11:00 Przerwa na kawę
11:00-11:30 Majewski Miroslaw - Systematyczne spojrzenie na statystyke (Systematic overview of statistics with MuPAD)
11:30-12:15 Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z 

MuPADem (sesja warsztatowa, druga część 
certyfikatu instruktora MuPADa)

Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the computer algebra 
system MuPAD for teachers (sesja warsztatowa, certifikat 
instruktora MuPADa)

12:15-13:00 Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z 
MuPADem (sesja warsztatowa, druga część 
certyfikatu instruktora MuPADa)

Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the computer algebra 
system MuPAD for teachers (sesja warsztatowa, certifikat 
instruktora MuPADa)

13:00-15:00 Obiad
15:00-15:50 Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z 

MuPADem (sesja warsztatowa, druga część 
certyfikatu instruktora MuPADa)

Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the computer algebra 
system MuPAD for teachers (sesja warsztatowa, certifikat 
instruktora MuPADa)

16:00-16:45 Majewski Miroslaw - Grafika matematyczna z Ghers Kai i Oliver Kluge - Introduction to the computer algebra 



MuPADem (sesja warsztatowa, druga część 
certyfikatu instruktora MuPADa)

system MuPAD for teachers (sesja warsztatowa, certifikat 
instruktora MuPADa)

16:45-17:15 Przerwa na kawę
17:15-18:00 Elżbieta Stróżecka - Statystyka z MuPADem - 

średnie klasyczne
Szurek Michał - Algebra liniowa z MuPADem

18:30-22:00 Wyprawa w okolice Torunia (Excursion)

7 Lipca 2005 (czwartek) Grafika matematyczna (Mathematical graphics)

Godzina Tytuł
9:00-9:30 Kołodziejczyk Jerzy - O pochodnej bez użycia granicy (About derivative without using limits)
9:30-10:00 Rozpłoch-Nowakowska - Całka wielokrotna z MuPADem (Multiple integrals with MuPAD)
10:00-10:30 Kołodziejczyk Jerzy - Parabola i jej mniej znane własności (Less known properties of parabola)
10:30-11:00 Przerwa na kawę
11:00-11:30 Pabich Bronisław - Czy i dlaczego komputer kształtuje wyobraźnię przestrzenną (Why and how computer helps in 

developing 3D thinking)
11:30-12:00 Majewski Mirosław - Modele wirtualne w matematyce (Virtual models in mathematics)
12:00-12:30 Mularska Łucja - Refleksje na temat zastosowania grafiki komputerowej w nauczaniu matematyki (reflections on 

using computer graphics in teaching mathematics)
12:30-13:00 Szurek Michał - Geometria z MuPADem (Geometry with MuPAD)
13:00-15:00 Obiad
15:00-15:50 Sendlewski Andrzej - SNB/SWP podstawy Szurek Michał - Geometria z MuPADem
16:00-16:45 Kołodziejczyk Jerzy - O pochodnej bez użycia 

granicy
Szurek Michał - Geometria z MuPADem

16:45-17:15 Przerwa na kawe
17:15-18:00 Chmurska Katarzyna - Statystyka z MuPADem - 

manipulacja danymi i grafika statystyczna
Majewski Mirosław - Zrob to sam - tworzenie interaktywnej 
grafiki matematycznej z MuPADem i JavaView

18:30-20:00 Wspólna kolacja na starym miescie



8 Lipca 2005 (piatek) Dydaktyka z komputerem (Teaching with computer)

Godzina Tytuł
9:00-9:30 Iwona Kusz i Jej uczniowie - Nauczanie matematyki z MuPADem (Teaching mathematics with MuPAD)
9:30-10:00 Iwona Kusz i Jej uczniowie - Nauczanie matematyki z MuPADem (Teaching mathematics with MuPAD)
10:00-10:30 Majewski Mirosław - Scientific Notebook w nauczaniu matematyki, czyli MuPAD i cos wiecej lub czegos mniej 

(SNB in teaching mathematics means MuPAD and something more and something less)
10:30-11:00 Przerwa na kawe
11:00-11:30 Dyskusja - matematyka, klasa, komputer i co dalej? (Discussion - mathematics, class, computer and what next?)
11:30-12:00 Dyskusja - matematyka, klasa, komputer i co dalej? (Discussion - mathematics, class, computer and what next?)
12:00-12:30 Dyskusja - MathPAD 2006,  kto, kiedy i gdzie? (Discussion - MathPAD 2006, who, where and when?)
12:30-13:00 Zakończenie - The End of MathPAD 2005


