
Między  

ekonomią,  

matematyką  

a muzyką  

2.10.2020 



Ma -Matematyka  

E -Ekonomia  

Mu - Muzyka  



Dla zbioru n - elementowego  

istnieje 2n podzbiorów tego zbioru.  

Zbiór = {E, Ma, Mu} 

Podzbiory:  

{E}   {Ma}  {Mu}  

{E, Ma}  {E Mu}  {Ma, Mu}  

{E, Ma, Mu} 

  

23 = 8  



Program zajęć  
1.Ekonomia, matematyka i muzyka – razem czy   

osobno? 

2. Zastosowania matematyki w ekonomii. 

    - co decyduje o decyzji? 

    - przykłady wielokryterialnego modelowania decyzji  

      w ekonomii i zarządzaniu  

    - grupowe podejmowanie decyzji – tajniki głosowania  

3. Co może mieć ze sobą wspólnego ekonomia,   

      matematyka i muzyka? 

     - zastosowanie wielokryterialnego wspomagania  

       decyzji przy renowacji historycznego pozytywu  

       odnalezionego na Podlasiu  



4. Ile jest matematyki w muzyce? 

    - matematyka w utworach polifonicznych Jana  

      Sebastiana Bacha. (1685 - 1750). 

5. Najpiękniejsza jest muzyka polska   

    - dzieje polskiego hymnu narodowego  

    - Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko –  

      najwybitniejsi kompozytorzy polscy XIX wieku  

    - wkład rodziny Ogińskich w XVII i XIX- wieczny rozwój  

      gospodarczy i polską kulturę muzyczną  

6. Inne tematy związane z muzyką  

    - klasycyzm w muzyce w 250 rocznicę urodzin  

      Ludwiga van Beethovena  

    - Muzeum Organów Śląskich w Katowicach  

7. Polska szkoła matematyczna - matematycy lwowscy  



Dodatkowe aktywności  
 

1. Wycieczka do Muzeum Organów Śląskich   

    w Akademii Muzycznej w Katowicach.  

 

2. Koncerty w Salonie Muzycznym  

    Tadeusza   Trzaskalika,  

    Dom Kultury na Zawodziu  

    ul. Marcinkowskiego 13a   

    Najbliższy koncert  

    26.10.2019 godz. 17.00 Romanse rosyjskie   

         Śpiewa Wiktor Jankowski, solista  

         Opery Lwowskiej  

 

3. Muzyka na You Tube    



Terminy zajęć:  
2.10.2020  

16.10.2020  

30.10.2020  

13.11.2020  

27.11.2020  

11.12.2020  

8.01.2021  

22.01.2021  



Zaliczenie z oceną  

 

Esej – grupy dwuosobowe  

        – od 3500 do 5000 znaków ze spacjami   

Terminy  

        – temat eseju i skład zespołu do 30.10. 2020  

        – akceptacja tematu i skladu zespołu do 

13.11.2020  

        – przesłanie eseju do 11.12.2020  

        – prezentacje (wybranych) esejów : 

8.01.2021, 22.01.2021  



Przykładowe tematy esejów  

 

1.Harmonijna całość między matematyką,  

   a muzycznym uniesieniem 

2. Muzykoterapia i jej efekty 

3. Fenomen Freddiego Mercury’ego  

    i zespołu Queen 

4. Czy muzyka może wpływać na proces  

    leczenia? 

5. Bolero 

6. Jak postęp technologiczny wpłynął na  

    wszechobecność muzyki w życiu człowieka. 



  7. Czy sztuczna inteligencja zastąpi zmarłych  

      jak i żyjących artystów? 

  8. Student w uczelnianym chórze 

  9. Dźwiękowa czarna dziura 

10. Historia pozytywki 

11. Związek matematyki z muzyką 

12. Matematyka w muzyce 



Ludwig van Beethoven (1)   

Ur. 1770 w Bonn, zm. 26 marca 1827 

w Wiedniu) – kompozytor i pianista  

niemiecki, ostatni z tzw. klasyków  

wiedeńskich[1], a zarazem prekursor  

romantyzmu w muzyce, uznawany za 

jednego z największych twórców  

muzycznych wszech czasów.  

 

Urodzony w Bonn już w młodości  

przeniósł się do Wiednia, gdzie rychło  

uzyskał reputację pianisty wirtuoza, a 

następnie wybitnego kompozytora. 

Mimo że około 25. roku życia zaczął  

tracić słuch, okazał wielką siłę ducha  

i niezaprzestał tworzenia (do czasu  

Również wykonywania) swoich dzieł,  

nawet w okresie całkowitej głuchoty  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1770
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1827
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pianista_%28muzyk%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_%28nar%C3%B3d%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycy_wiede%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycy_wiede%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycy_wiede%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#cite_note-Nowa_PWN393-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_romantyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtuoz
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchota


Ludwig van Beethoven (2)  
W historii muzyki stanowi centralną  

postać pogranicza klasycyzmu i  

romantyzmu. Jego twórczość  

wytyczyła kierunek rozwoju muzyki na  

cały XIX wiek Światową popularność  

Beethoven zawdzięcza przede  

wszystkim swym dziewięciu  

symfoniom, choć równie przełomowe  

było znaczenie jego sonat i wariacji  

fortepianowych oraz muzyki  

kameralnej, przede wszystkim  

kwartetów smyczkowych. Muzyka  

Beethovena łączy intensywność  

uczuć z doskonałością formy; wyraża  

się w niej apoteoza wolności i  

godności jednostki, woli życia,  

heroizmu, zmagań z losem oraz 

 radości i powszechnego braterstwa.  
L. van Beethoven, obraz Carla Jaegera  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_muzyki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm_w_muzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symfonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wariacje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortepian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_kameralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_kameralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_kameralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwartet_smyczkowy


Ludwig van Beethoven (3) 

• Beethoven - Sonata No. 20 in G major, 

Op. 49 No. 2 

• https://www.youtube.com/watch?v=y0KgQ

Et0PR4&list=RDy0KgQEt0PR4&index=1 

 

• Beethoven – Dla Elizy  

• https://www.youtube.com/watch?v=wfF0z

HeU3Zs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0KgQEt0PR4&list=RDy0KgQEt0PR4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=y0KgQEt0PR4&list=RDy0KgQEt0PR4&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wfF0zHeU3Zs
https://www.youtube.com/watch?v=wfF0zHeU3Zs

