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Odlotowa matematyka. Czêœæ 1.

Nie przejmuj siê, je¿eli masz problemy z matematyk¹.
Zapewniam Ciê, ¿e ja mam jeszcze wiêksze.

Albert Einstein

Henryk Paw³owski, Wojciech Tomalczyk

Zadania dla najm³odszych olimpijczyków

uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalistów



Zadania — Zestaw 1.

Zadanie 1.1

Figurê, któr¹ widzisz poni¿ej, podziel na cztery czêœci jednakowego kszta³tu tak,
aby w ka¿dej z nich znalaz³o siê jedno niebieskie pole.

Zadanie 1.2

W kó³eczka wpisz cyfry od 1 do 9 tak, aby ich suma w wierzcho³kach ka¿dego
z czterech trójk¹tów by³a równa sumie w wierzcho³kach zaznaczonego kwadratu.

Zadanie 1.3

Zamieñ litery na cyfry tak, aby wszystkie wystêpuj¹ce tu nierównoœci by³y praw-
dziwe.
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Zadanie 1.4

Jaœ ma tyle sióstr, ilu braci, natomiast jego siostra Ma³gosia ma dwa razy mniej
sióstr ni¿ braci. Ile dzieci liczy ich rodzina?

Zadanie 1.5

Udowodnij, ¿e jeœli suma dwóch liczb ca³kowitych jest liczb¹ nieparzyst¹, to ich
iloczyn jest liczb¹ parzyst¹.



Zadanie 1.6

Piotr spêdza
1

3
swojego wolnego czasu na zajêciach w szkole,

1

4
na grze w pi³kê,

1

5
na s³uchaniu muzyki,

1

6
na ogl¹daniu telewizji i

1

7
na rozwi¹zywaniu zadañ z mate-

matyki. Czy jest to mo¿liwe?

Zadanie 1.7

Z oœmiu zapa³ek i jednego guziczka u³o¿ono rybkê. Prze³ó¿ trzy zapa³ki i guziczek
tak, aby rybka p³ynê³a w przeciwnym kierunku.

Zadanie 1.8

Zapisz za pomoc¹ czterech dwójek, znaków dzia³añ i ewentualnie nawiasów licz-
by: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Zadanie 1.9

Na rysunku widzisz las (u³o¿ony z zapa³ek) i Kasiê id¹c¹ do babci. Prze³ó¿ tak
dwie zapa³ki, aby Kasia wraca³a od babci.

Zadanie 1.10

Trzy kury, znosz¹ce regularnie jajka, w ci¹gu trzech dni znios³y trzy jajka. Ile jajek
zniesie w ci¹gu 12 dni 12 takich kur?
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Zadania — Zestaw 2.

Zadanie 2.1

Ka¿d¹ z dwóch figur, pokazanych na rysunku, podziel jednakowo na takie cztery
czêœci, by z otrzymanych oœmiu czêœci mo¿na by³o z³o¿yæ figurê o tym samym
kszta³cie, ale o polu dwa razy wiêkszym.

Zadanie 2.2

Na œciankach szeœciennej kostki napisano szeœæ ró¿nych cyfr. Wiadomo, ¿e sumy
cyfr na przeciwleg³ych œciankach s¹ jednakowe. Ustal pozosta³e cyfry, widz¹c na-
stêpuj¹ce trzy:

Zadanie 2.3

W jednym szeregu napisano dwadzieœcia pi¹tek:

5 5 5 ... 5 5.

Pomiêdzy niektóre z nich wstaw znak „+” tak, aby otrzymana suma by³a równa
1000.

Zadanie 2.4

Zamieñ litery na cyfry tak, aby wszystkie równoœci by³y prawdziwe.
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Zadanie 2.5

W ka¿dej cyfrze wystêpuj¹cej w poni¿szej fa³szywej równoœci zmieñ po³o¿enie
jednej zapa³ki tak, aby otrzymana równoœæ by³a prawdziwa.

Zadanie 2.6

Udowodnij, ¿e jeœli iloczyn trzech liczb ca³kowitych jest liczb¹ nieparzyst¹, to ich
suma tak¿e jest liczb¹ nieparzyst¹.

Zadanie 2.7

Wpisz w puste pola takie cyfry, by suma cyfr stoj¹cych w dowolnych trzech kolej-
nych polach by³a równa 15.

Zadanie 2.8

Przylecia³y kawki i siad³y na ³awki. Gdyby na ka¿dej ³awce siad³o po jednej kaw-
ce, zabrak³oby jednej ³awki. Gdyby zaœ na ka¿dej ³awce siad³y dwie kawki, jedna
³awka by³aby pusta. Ile by³o kawek, a ile ³awek?

Zadanie 2.9

Wpisz w kó³eczka na podanym rysunku cyfry tak, aby ka¿da nastêpna (zgodnie ze
strza³k¹) powstawa³a z poprzedniej w wyniku dzia³ania widniej¹cego nad strza³k¹.

Zadanie 2.10

Rozwi¹¿ rebus:
D W A D W A- - = =: : 2.
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Odlotowa matematyka. Czêœæ 2.

¯aden kraj z ambicjami nie mo¿e byæ krajem
analfabetów matematycznych.

Immanuel Kant

Zdzis³aw G³owacki

Ciekawostki M¹draliñskiej



Bry³y platoñskie

M¹draliñska o Platonie s³ysza³a wielokrotnie —
jemu przypisywano sformu³owanie w sposób œcis³y
matematycznych problemów delijskich. Bardziej by³
jej znany jako filozof — uczeñ Sokratesa i za³o¿yciel
akademii — ni¿ jako matematyk. Akademia Platona
w Atenach by³a zorganizowana na wzór pitagorejski
i mia³a zarówno charakter naukowy, jak i religijny.
Rozwijano w niej kult muz i prowadzono dzia³alnoœæ
naukowo-dydaktyczn¹ w zakresie filozofii, polityki,
matematyki, astronomii, nauk przyrodniczych. W V w.
p.n.e. grecka matematyka zaczê³a siê bujnie rozwi-
jaæ, staj¹c siê jednym z podstawowych zajêæ grec-
kich elit intelektualnych. Œwiadczy o tym fakt, ¿e Pla-
ton, zak³adaj¹c Akademiê ok. 387 r. p.n.e., umieœci³
na jej wejœciu napis: „Niech nie wchodzi tu nikt, kto
nie zna geometrii”.

A gdyby tak przed wejœciem do naszego sejmu
umieœciæ napis: „Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie
zna matematyki”, bylibyœmy potêg¹ gospodarcz¹ —
rozmarzy³a siê M¹draliñska. A ja oczyma wyobraŸni
zobaczy³em by³ego prezydenta, tego, co ceny chcia³
obni¿aæ o 100 procent, wchodz¹cego do budynku sej-
mu tylnym wejœciem, przy którym panowa³ niesamo-
wity t³ok.

8

Akademia — szko³a za³o¿ona
w Atenach ok. 387 p.n.e. przez
Platona, istnia³a do 529 n.e., kie-
dy zosta³a zlikwidowana przez ce-
sarza bizantyjskiego Justyniana.
Mieœci³a siê w gaju poœwiêconym
herosowi ateñskiemu Akademo-
sowi, od którego imienia pocho-
dzi jej nazwa. Zajmowano siê
w niej przede wszystkim filozofi¹
i matematyk¹, a tak¿e retoryk¹
i naukami przyrodniczymi.

Justynian I jest powszechnie zna-
ny dziêki swemu dorobkowi legi-
slacyjnemu — za jego panowania
powsta³ zbiór praw okreœlany Ko-
deksem Justyniana. W roku 529
Justynian I wyda³ kodeks praw za-
wieraj¹cy paragraf O z³oczyñcach,

matematykach i tym podobnych

osobnikach, g³osz¹cy miêdzy in-
nymi, ¿e „potêpienia godna sztu-
ka matematyczna jest zakazana
przede wszystkim”. Tego samego
roku zlikwidowano równie¿ platoñ-
sk¹ Akademiê.

W matematyce idealne foremne bry³y okreœla siê
mianem platoñskich. Dla Platona bry³y te mia³y za-
sadnicze znaczenie. Uznawa³ bowiem, ¿e materia
zbudowana jest z ca³ostek i nie jest podzielna,
a ca³ostki te maj¹ charakter idealny. Nie s¹ bowiem
cia³ami sta³ymi, lecz figurami geometrycznymi.



Bry³y platoñskie 147

Atomy, z których zbudowane s¹
cz¹steczki chemiczne lub struktu-
ry krystaliczne, s¹ czêsto rozmiesz-
czone w wierzcho³kach bry³ plato-
ñskich. W II po³owie XIX wieku
chemicy poznali sk³ad najprost-
szego wêglowodoru — metanu
(CH4). Wiedzieli, ¿e istnieje zaw-
sze tylko jedna pochodna o wzo-
rze CH3X oraz tylko jedna po-
chodna o wzorze CH2X2. Ju¿
w 1875 roku na podstawie tych in-
formacji Jakub Henryk van’t
Hoff, przysz³y pierwszy laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii (otrzyma³ j¹ w 1901 roku),
opisa³ przestrzenn¹ budowê tych
zwi¹zków. Wykona³ modele ta-
kich cz¹steczek i wys³a³ je poczt¹
do wielu ówczesnych luminarzy
chemii.

M¹draliñska próbowa³a znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, dla-
czego bry³ platoñskich jest tylko piêæ. W trakcie rozmowy
przypomnia³a sobie o fullerenach — piêknych cz¹steczkach
posiadaj¹cych w naro¿ach atomy wêgla, na rysunkach

wygl¹daj¹cych jak pi³ki futbolowe. A mo¿e któraœ z takich
cz¹steczek odzwierciedla kolejn¹ bry³ê platoñsk¹? — to by³oby

dopiero odkrycie. Dziewczynka ruszy³a w stronê notebooka —
chcia³a szybko rozwi¹zaæ ten problem za pomoc¹ Internetu.

Idealn¹, najprostsz¹ figur¹ geometryczn¹ jest
trójk¹t, czyli p³aszczyzna ograniczona najmniejsz¹
liczb¹ linii prostych. Wed³ug Platona trójk¹t jest
najprostszym elementem budulcowym, podsta-
wow¹ cegie³k¹, z której zbudowany jest kosmos.

Z trójk¹tów równobocznych z³o¿yæ mo¿na trzy
bry³y idealne: — tetraedr (czworoœcian foremny),
oktaedr (oœmioœcian foremny), ikosaedr (dwu-
dziestoœcian foremny). Bry³y te, wed³ug Platona,
odpowiadaj¹ trzem elementom: ogieñ, powietrze,
woda. Czwarty element — ziemiê — reprezentuje
heksaedr (szeœcian), którego ka¿da œciana da siê
podzieliæ na dwa trójk¹ty, jest wiêc tak¿e zbudowa-
ny z trójk¹tów. Istnieje wreszcie pi¹ta bry³a forem-
na — dodekaedr — zbudowana z 12 piêciok¹tów
regularnych, któr¹ Platon uzna³ za zespolenie
ca³oœci, bry³ê ³¹cz¹c¹ wszystkie elementy.

Tetraedr
(czworoœcian)

Heksaedr
(szeœcian)

Oktaedr
(oœmioœcian)

Dodekaedr
(dwunastoœcian)

Ikosaedr
(dwudziestoœcian)



Paradoksy

Kraj, w którym przysz³o ¿yæ M¹draliñskiej, by³ krajem cudów oraz zjawisk dziw-
nych i paradoksalnych. M¹draliñska mia³a wra¿enie, ¿e wiêkszoœæ otaczaj¹cych j¹ lu-
dzi, zw³aszcza tych publicznie siê pokazuj¹cych, nale¿y do grona osób myœl¹cych ina-
czej. Paradoks polega³ na tym, ¿e ludzie myœl¹cy inaczej nie byli w stanie zrozumieæ
tego, ¿e s¹ myœl¹cymi inaczej z tego powodu, i¿ zawsze myœleli inaczej. Jej pañstwo
by³o pañstwem prawa, ale prawo by³o tak skonstruowane, ¿e obywatel postêpuj¹cy
zgodnie z prawem, z du¿ym prawdopodobieñstwem, postêpowa³ jednoczeœnie nie-
zgodnie z prawem.

Z paradoksami borykali siê zwykli ludzie, a tak¿e uczeni ju¿ od staro¿ytnoœci. Para-
doks to sformu³owanie lub sytuacja, które zdaj¹ siê prowadziæ do logicznej sprzeczno-
œci lub wniosku sprzecznego z powszechnie uznawanymi przekonaniami. Rozpozna-
nie i wyjaœnienie paradoksu opartego na pozornie prostych i rozs¹dnych za³o¿eniach
prowadzi³o czêsto do znacz¹cych postêpów w nauce. M¹draliñskiej najbardziej podo-
ba³y siê dwa paradoksy: staro¿ytny o Achillesie i drugi bardziej wspó³czesny —
o bliŸniakach.

Paradoks Zenona z Elei — Achilles i ¿ó³w

11

Achilles i ¿ó³w staj¹ na linii startu wyœcigu na dowolny, skoñczony dystans. Achil-
les potrafi biegaæ 2 razy szybciej od ¿ó³wia i dlatego na starcie pozwala mu siê oddaliæ
o 1/2 ca³ego dystansu. Wystartowali. Achilles, jako biegn¹cy 2 razy szybciej od
¿ó³wia, dobiegnie do 1/2 dystansu w momencie, gdy ¿ó³w dobiegnie do 3/4 dystansu.
W momencie gdy Achilles przebiegnie 3/4 dystansu, ¿ó³w znowu mu ucieknie, poko-
nuj¹c 3/4+1/8 dystansu. Gdy Achilles dotrze w to miejsce, ¿ó³w znowu bêdzie od nie-
go o 1/16 dystansu dalej i tak dalej w nieskoñczonoœæ. Wniosek: Achilles nigdy nie
przegoni ¿ó³wia, mimo ¿e biegnie od niego dwa razy szybciej.



Paradoks bliŸni¹t
Kiedy M¹draliñska po raz pierwszy us³ysza³a o pa-

radoksie bliŸni¹t, to pomyœla³a, ¿e chodzi o takich
dwóch, co w dzieciñstwie zagrali w filmie, w którym
ukradli ksiê¿yc. Kiedy ju¿ trochê podroœli, zagrali
w telenoweli „Z jak zaœcianek” — zreszt¹ graj¹
w niej do dziœ, z wielk¹ szkod¹ dla widzów i innych
aktorów. Z tego co s³ysza³a, wiele osób marzy, ¿eby
ich na ten skradziony ksiê¿yc odes³aæ, ale na razie nie
ma na nich sposobu. Paradoksem jest to, ¿e to widzo-
wie, w demokratycznych wyborach, wybrali tych
bliŸniaków do odegrania dwóch najwa¿niejszych
ról. Podobne paradoksy zdarza³y siê tak¿e w szkole.
Kiedy w klasie M¹draliñskiej lub w innych klasach
wybierano gospodarza lub delegata na wa¿n¹ ceremo-
niê, to do zaszczytów tych pcha³y siê najwiêksze ga-
monie klasowe. Paradoks polega³ na tym, ¿e m¹drzej-
sza wiêkszoœæ klasy, w demokratyczny sposób,
wybiera³a te osoby na swoich przedstawicieli.

Okaza³o siê jednak szybko, ¿e w znanym z fizyki pa-
radoksie bliŸni¹t chodzi o inne bliŸniaki, ale paradoks
ten ma tak¿e zwi¹zek z podró¿ami kosmicznymi.

Zanim M¹draliñska zrozumia³a paradoks bliŸni¹t,
odszuka³a w Internecie, na czym polega dylatacja
czasu i co jej wzorzec m¹droœci — Albert Einstein —
w swoich teoriach wzglêdnoœci nawymyœla³.

154 Paradoksy

Z tego paradoksu wynika, ¿e szybki Jacek goni¹cy Placka biegn¹cego w œlimaczym tempie nigdy go
nie dogoni, w przypadku gdy Placek wystartowa³ wczeœniej.

Telenowela „Z jak zaœcianek”



Czy Achilles przegoni ¿ó³wia? M¹draliñska ju¿ wiedzia³a. D³ugo mi opowiada³a o pa-
radoksach, z jakimi zd¹¿y³a siê jeszcze spotkaæ i objaœnia³a ich pozorne sprzecznoœci.

Na koniec da³a mi kartkê z zadaniem, które wymyœli³ prawdopodobnie Einstein.
Wed³ug niego 98% ludzi nie jest w stanie go rozwi¹zaæ.

Paradoksy 155

Paradoks bliŸni¹t jest eksperymentem myœlowym przeprowadzonym w oparciu
o szczególn¹ teoriê wzglêdnoœci. Pozorna sprzecznoœæ mia³aby wskazywaæ na nie-
prawdziwoœæ tej teorii. Wiemy, ¿e zgodnie ze szczególn¹ teori¹ wzglêdnoœci w poru-
szaj¹cym siê obiekcie wzglêdem uk³adu odniesienia czas p³ynie wolniej — jest to dyla-
tacja czasu. Na Ziemi rodz¹ siê bliŸniêta. Jedno z nich pozostaje na Ziemi, a drugie
wys³ano bardzo szybk¹ rakiet¹ w przestrzeñ kosmiczn¹ (jeœli efekt ma byæ znacz¹cy, to
prêdkoœæ rakiety powinna byæ porównywalna z prêdkoœci¹ œwiat³a), po pewnym czasie za-
wraca, l¹duje na Ziemi i spotyka siê ze swoim bratem bliŸniakiem. Rozwa¿my teraz owo
zagadnienie na gruncie szczególnej teorii wzglêdnoœci z punktu widzenia obu braci.

1. BliŸniak pozostaj¹cy na Ziemi spodziewa siê, ¿e skoro jego brat-kosmonauta poru-
sza³ siê wzglêdem niego, to jeœli dylatacja czasu jest prawd¹, to po powrocie
brat-kosmonauta powinien byæ m³odszy.

2. BliŸniak-kosmonauta mo¿e myœleæ podobnie. W jego uk³adzie odniesienia to
w³aœnie brat pozosta³y na Ziemi porusza³ siê wzglêdem niego, a wiêc to na Ziemi
czas powinien p³yn¹æ wolniej, czyli to bliŸniak na Ziemi powinien byæ m³odszy
od bliŸniaka-kosmonauty.

Ale przecie¿ obaj bracia nie mog¹ mieæ równoczeœnie racji! Który z bliŸniaków ma
racjê i jest starszy?

Oto jego treœæ:

5 ludzi zamieszkuje 5 domów w ró¿nych kolorach. Wszyscy pal¹ papierosy 5 ró¿nych
marek i pij¹ 5 ró¿nych napojów; hoduj¹ zwierzêta 5 ró¿nych gatunków. Wiadomo, ¿e:

1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom.
2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
3. Zielony dom znajduje siê po lewej stronie domu bia³ego.
4. Duñczyk pije herbatkê.
5. Palacz papierosów Rothmans mieszka obok hodowcy kotów.
6. Mieszkaniec ¿ó³tego domu pali papierosy Dunhill.
7. Niemiec pali papierosy marki Marlboro.
8. Mieszkaniec œrodkowego domu pije mleko.
9. Palacz papierosów Rothmans ma s¹siada, który pije wodê.

10. Palacz papierosów Pall Mall hoduje ptaki.
11. Szwed hoduje psy.
12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.



Pan Bóg nie gra w koœci

156 Paradoksy

Albert Einstein, mimo swojego niekonwencjonal-
nego sposobu rozumowania i dokonania rewolucji
w fizyce, by³ na tyle przywi¹zany do klasycznej fizy-
ki, ¿e nie móg³ zaakceptowaæ kolejnego przewrotu,
jaki wprowadza³a fizyka kwantowa.

Fizyka kwantowa rz¹dzi siê innymi prawami. Stan
cz¹stki opisuje siê nie przez podanie po³o¿enia czy
prêdkoœci, lecz przy u¿yciu funkcji falowej. W ogól-
noœci nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e cz¹stka jest tu b¹dŸ
tam lecz, ¿e z pewnym prawdopodobieñstwem znaj-
duje siê tu lub tam. Fizyka kwantowa niesie ze sob¹
inne niespodzianki, nie mo¿na na przyk³ad wykluczyæ, ¿e cz¹stka znajduje siê
w dwóch miejscach jednoczeœnie!

Do koñca ¿ycia Einstein nie potrafi³ zaakceptowaæ praw fizycznych opartych na
prawdopodobieñstwie. Swoje w¹tpliwoœci wyrazi³ w korespondencji z jednym z jej
twórców — Nielsem Bohrem, pisz¹c s³ynne zdanie: „Pan Bóg nie gra w koœci”. Na co
Bohr mia³ odpowiedzieæ: „Einstein, ty nie mów Bogu, co ma robiæ”.

Albert Einstein ju¿ wczeœniej pokaza³, i¿ jest zwolennikiem œwiata stabilnego
i trwa³ego. Zaraz po sformu³owaniu ogólnej teorii wzglêdnoœci w 1916 roku przekona³
siê, ¿e równania te nie opisuj¹ statycznego wszechœwiata. Zmodyfikowa³ wiêc swoje
równania, dodaj¹c do nich dodatkowy cz³on — sta³¹ kosmologiczn¹. Mia³a ona opisy-
waæ sta³¹ si³ê antygrawitacyjn¹, le¿¹c¹ w naturze czasoprzestrzeni, równowa¿¹c¹ si³ê
grawitacyjnego przyci¹gania miêdzy gwiazdami. Einstein by³ dumny ze swojego mo-
delu wszechœwiata. Do czasu. W 1922 roku rosyjski matematyk i fizyk Aleksander
Friedmann wykaza³, i¿ nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e wszechœwiat ma stabiln¹ naturê.
W 1923 roku Edwin Hubble odkry³, ¿e tak zwane mg³awice spiralne, uwa¿ane za
œwiec¹ce ob³oki gazu, s¹ ogromnymi skupiskami gwiazd — galaktykami po³o¿onymi
daleko poza granicami Drogi Mlecznej. Kilka lat póŸniej Hubble wykaza³, ¿e galakty-
ki oddalaj¹ siê od nas z prêdkoœci¹ proporcjonaln¹ do ich odleg³oœci. Wszechœwiat
z ogromn¹ szybkoœci¹ siê rozszerza — statyczny model leg³ w gruzach.

Einstein po czasie przyzna³, ¿e wprowadzenie sta³ej kosmologicznej by³o najwiê-
ksz¹ pomy³k¹ w jego ¿yciu.

13. Hodowca koni mieszka obok ¿ó³tego domu.
14. Palacz papierosów Philip Morris pije piwo.
15. W zielonym domu pija siê kawê.

Pytanie brzmi: kto hoduje rybki?



Sofia Kowalewska — piêkna matematyczka

— To by³a piêkna i niezwyk³a kobieta — tymi
s³owami powita³a mnie M¹draliñska. Przez chwilê
zastanawia³em siê, kogo ma na myœli i doszed³em do
wniosku, ¿e wiele by³o takich kobiet. Spojrza³em py-
taj¹co na M¹draliñsk¹, która natychmiast zaspokoi³a
moj¹ ciekawoœæ.

— Sofia Kowalewska — powiedzia³a — ta, o której
wspominaliœmy, rozmawiaj¹c o Nagrodzie Nobla.
Czy rzeczywiœcie ona odrzuci³a oœwiadczyny Nobla,
czy matematyk Magnus Gustaw Mittag-Leffler by³
admiratorem Sofii w tym czasie?

Sofia Krukowska, póŸniej Kowalewska, urodzi³a
siê w 1850 roku w Moskwie, Alfred Nobel w 1833
roku, a Magnus Mittag-Leffler w 1846. Wiekowo na-
wet by pasowa³o: piêkna Sofia wybiera m³odszego
profesora matematyki Magnusa, a odrzuca zaloty
du¿o starszego bogatego przemys³owca Alfreda. Nie
zdaj¹c sobie sprawy, ¿e odrzuca fundatora najbar-
dziej znanej i presti¿owej nagrody na œwiecie.

A gdyby tak nie odrzuci³a — pomyœla³em przekor-
nie — mog³oby nie byæ Nagrody Nobla, a piêkna
i m¹dra Sofia Nobel ¿y³aby d³ugo, bogato i szczêœliwie.

By³ jeszcze inny powód — Sofia w czasie pobytu
w Sztokholmie prze¿ywa³a burzliwy romans z Maksi-
mem Kowalewskim. Zbie¿noœæ ich nazwisk by³a tu
przypadkowa. By³ on wybitnym rosyjskim socjolo-
giem, prawnikiem i historykiem. Do Sztokholmu
przyjecha³ z seri¹ wyk³adów. Tu siê z sob¹ zwi¹zali,
ale ich charaktery i osobowoœci nie pozwala³y im na
stworzenie udanej pary ma³¿eñskiej. Sofia póŸniej
jeszcze jeŸdzi³a kilkakrotnie do Francji, ¿eby siê
z nim spotkaæ.

18

Sofia by³a piêkn¹ i niezwyk³¹
kobiet¹.

Sofia mia³a ju¿ ugruntowan¹ po-
zycjê naukow¹ i nie chcia³a
wcieliæ siê w rolê ¿ony znanego
rosyjskiego uczonego.
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Panna Sofia Krukowska pochodzi³a ze œrednio zamo¿nej rodziny mieszkaj¹cej
w Rosji. Jej ojciec, genera³ artylerii, Wasilij Wasiljewicz Krukowski, by³ pochodzenia
polskiego, potomkiem Korwin-Krukowskich, matka Jelizawieta Fiodorowna Schubert
pochodzi³a z Niemiec.

Ich œrednia córka Sofia od najm³odszych lat wykazywa³a du¿e zdolnoœci matema-
tyczne. Ukoñczy³a szko³ê œredni¹ w Petersburgu. W Rosji uniwersytety by³y zamkniête
dla kobiet, a wyjazd samotnej panny za granicê na studia nie wchodzi³ w rachubê. Dla-
tego w wieku 18 lat wysz³a za m¹¿, w tym przypadku
tylko i wy³¹cznie z rozs¹dku, za paleontologa W³adimi-
ra Kowalewskiego. Nieczêsto byli szczêœliw¹ par¹.

Sofia studiowa³a matematykê miêdzy innymi pry-
watnie w Berlinie pod okiem Karola Weierstrassa.
W 1874 otrzyma³a doktorat na uniwersytecie w Ge-
tyndze. Weierstrass uwa¿a³ j¹ za swojego najzdolniej-
szego studenta. Jednakowo¿ z braku pracy dla kobie-
ty matematyka powróci³a wraz z mê¿em do Rosji i tu
dalej rozwija³a swoje talenty, literackie i matematycz-
ne. Wczeœnie zosta³a wdow¹. Mê¿owi nie powiod³o
siê w interesach i pope³ni³ samobójstwo.

Dopiero w 1883, dziêki by³emu studentowi Weierstrassa, profesorowi Mittag-Leffle-
rowi, rozpoczê³a karierê akademick¹ na uniwersytecie w Sztokholmie. Pocz¹tkowo
nie by³a etatowym pracownikiem uczelni, jej wynagrodzenie zale¿ne by³o od wp³at stu-
dentów, którzy brali udzia³ w jej wyk³adach. Prowadzi³a zajêcia z wielu dzia³ów anali-
zy matematycznej. Nale¿a³a do za³o¿ycieli i redakcji pisma szwedzkiego „Acta Mathe-
matica”. Publikowa³a prace z matematyki, optyki i mechaniki. W 1888 roku Francuska
Akademia Nauk przyzna³a jej Nagrodê Bordina za matematyczny opis obrotów bry³y
sztywnej wokó³ ustalonego punktu. Wczeœniej z tym zagadnieniem zmagali siê Euler
i Lagrange. Rozwi¹zanie tego problemu, jak i uzyskana nagroda, wprowadzi³y Sofiê
do pierwszej ligi wspó³czesnych jej matematyków.

Nieszczêœliwa mi³oœæ do profesora Maksima Kowalewskiego, z którym by³a w tym
czasie zwi¹zana, przemêczenie prac¹ umys³ow¹ i stany depresyjne spowodowa³y, ¿e
w wieku 41 lat przedwczeœnie zmar³a.

By³o to ma³¿eñstwo z rozs¹dku.
Nieczêsto byli szczêœliw¹ par¹.

— Na koniec wrócimy do Nobla. Otó¿ w 1912 roku Maksim
Kowalewski by³ nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla,

ale jej nie otrzyma³. Pêtla czasoprzestrzenna — za¿artowa³a
M¹draliñska — pewnie znowu Sofia przeszkodzi³a.


