
,,Matematyka 
jest najpiękniejszym 
i najpotężniejszym 
tworem ducha 
ludzkiego"



Stefan Banach
(ur. 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 
1945 we Lwowie)



Kim był 
Stefan 
Banach?

*Polski matematyk;

* Jeden z przedstawicieli 
lwowskiej szkoły 
matematycznej;

*Członek Polskiej Akademii 
Umiejętności (PAU);

*Był autorem ponad 60 prac 
naukowych i twórcą wielu 
twierdzeń o fundamentalnym 
znaczeniu dla wielu działów 
matematyki,

* Mało go interesowały 
sprawy polityczne, chociaż 
miał bystre spojrzenie na 
każdą sytuację, w której 
wypadło mu się znaleźć.



Uwaga będzie ciężko!



Przestrzeń liniowa

Prof. Strzelecki opowiada, że przestrzeń 
Banacha to przestrzeń, która spełnia trzy 
warunki. Po pierwsze musi być to 
przestrzeń liniowa, której elementami są 
wektory (np. takie, jak wektory na 
płaszczyźnie). Można na nich wykonywać 
dwie operacje: dodawać je oraz mnożyć 
przez skalary. Drugą rzeczą jest to, by 
przestrzeń była unormowana.



Banach i jego 
recepta.

"Bez prac Banacha matematycy mogliby setki 
razy z grubsza dowodzić tego samego dla struktur, 
które tylko różnią się od innych nieistotnymi, 
technicznymi szczegółami. A Banach wpadł na to, że 
można wyłowić i nazwać cechę wspólną. I podał 
przykłady jej występowania" – wyjaśnia naukowiec z 
UW prof. Paweł Strzelecki.



Myśli 
mistrza

,,Matematyka jest tak stara, jak 
stary jest człowiek".

,,Mimo swojego 
podstawowego znaczenia dla 
dzisiejszej kultury, matematyka 
jest nauką, której istota i rola 
dla niewielu tylko jest 
zrozumiała".

,,Tylko państwa, które 
pielęgnują matematykę, 
mogą być silne i potężne".

,,Dobry matematyk potrafi 
dostrzegać fakty, matematyk 
wybitny - analogie między 
faktami, zaś matematyk 
genialny - analogie między 
analogiami".



Ciekawostki *Był wielokrotnym laureatem 
nagród naukowych.

*Był samoukiem w dziedzinie 
matematyki, ale dorównywał 
wiedzą naukowcom na 
poziomie uniwersyteckim.

*W 1920 roku profesor Antoni 
Łomnicki przyjął Stefana 
Banacha na stanowisko 
swojego asystenta na 
Politechnice Lwowskiej, mimo 
że geniusz nie miał 
ukończonych żadnych studiów.

*Jako młody chłopak dorabiał, 
jak tylko mógł.

*Miał wielki talent do 
przedstawiania trudnych 
zagadnień w sposób prosty.

*Słynął z mocnej głowy i bycia 
duszą towarzystwa podczas 
wszelkich imprez.

*Jako wykładowca bardzo 
często spóźniał się na swoje 
zajęcia.

*Potrafił wypalić nawet pięć 
paczek papierosów dziennie.



Prace 
naukowe
i twierdzenia

*Przestrzeń abstrakcyjna X

*Terminologia i notacja

*Funkcje addytywne zbioru

*Przestrzeń metryczna

*Podał pierwszą aksjomatyczną 
definicję przestrzeni(Przestrzeń 
Banacha)

*Rachunek różniczkowy i 
całkowity

*Twierdzenie Banacha o 
kontrakcji (punkcie stałym)

*Twierdzenie Banacha-
Steinhausa (zasada 
jednostajnej ograniczoności)

*Twierdzenie Banacha o 
operatorze odwrotnym



Upamiętnienie

Pomnik Stefana Banacha
przed budynkiem przy ul. 
Reymonta 4 w Krakowie, 
gdzie mieścił się Instytut
Matematyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w latach
1968-2008.

Ławka z figurami Ottona
Nikodyma i Stefana 
Banacha na krakowskich
Plantach (według projektu
Stefana Dousy, odsłonięta
14 października 2016 r.)



Ordery i odznaczenia

Order Orła Białego- 6 listopada 2018r.



Dokonania Banacha



Twierdzenie o kontrakcji



Przestrzeń 
metryczna



Rachunek różniczkowy i całkowity



Przestrzeń Banacha



Teoria wektorów
Działania na wektorach

Parą wektorów nazywamy układ złożony

z dwu wektorów a i -a równoległych, lecz przeciwnie skierowanych

i równych co do długości.

Ponieważ suma pary wektorów jest równa zeru, więc moment

pary jest stały. Obliczając go względem

początku wektora a, widzimy, że moment

wektora a jest zerem, moment zaś

wektora. -a, jest prostopadły do płaszczyzny

pary i równy polu równoległoboku zbudowanego

na wektorach wchodzących w skład pary.

A więc: moment pary wektorów jest równy polu równoległoboku

zbudowanego na wektorach pary i jest prostopadły do płaszczymy
pary.

Jeżeli wektory pary leżą na tej samej prostej, to oczywiście

moment jest zerem.



Dziś zrozumieć trudno!?

Zastosowanie na co dzień:

• Metody kompresji danych, których FBI używa do 
przechowywania odcisków palców,

• Dzięki kompresji obrazów, pliki ze zdjęciami są o wiele 
mniejsze niż kiedyś (standard JPEG),

• Dzięki Twierdzeniu Banacha o punkcie stałym, można 
dowodzić że różne równania maja rozwiązanie.



Dziękujemy za uwagę

Prezentację wykonały uczennice klasy VIIIb


