
Nauczyciel matematyki. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej 
Woli. Jest egzaminatorem sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki. Interesuje 
się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, które można 
wykorzystać w nauczaniu matematyki. Jest certyfi kowanym 
ekspertem GeoGebry i współpracuje z Warszawskim Centrum 
GeoGebry przy SWPS. Członek Stowarzyszenia ROSE (Regionalne 
Ośrodki Szkoleń E-learningowych), współautor kursu „GeoGebra 
dla nauczycieli szkół podstawowych”. 
e-mail: janusz_bis@wp.pl

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od prawie 30 lat 
pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących 
w Wejherowie. Jest współautorką programów nauczania 
matematyki w szkole podstawowej i w gimnazjum dla uczniów 
niesłyszących. W latach 1997–2004 pełniła funkcję rzeczoznawcy 
MEN ds. kwalifi kowania podręczników do matematyki dla szkół 
specjalnych. Od wielu lat jest egzaminatorem w zakresie sprawdzianu 
po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego. 
e-mail: marcze@op.pl

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, 
przewodniczący zespołu egzaminatorów maturalnych w Kłodzku. 
Certyfi kowany ekspert GeoGebry, członek stowarzyszenia ROSE. 
Współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Współautor 
kursu GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 
współprowadzący na platformie e-learningowej kursy dla nauczycieli 
– dla początkujących i dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 
Jest członkiem Stowarzyszenia ROSE.
e-mail: miroslaw.gil@gmail.com

Janusz Bis

Maria Czech

Mirosław Gil

Informacje o autorach
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Dyplomowany nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej 
nr 80 w Warszawie. Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Hobby: rozwiązywanie 
łamigłówek.
e-mail: karijanow@gmail.com

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkół im. KEN 
w Tymbarku, egzaminator maturalny z matematyki. Członek 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz stowarzyszenia 
ROSE. Certyfi kowany ekspert i trener GeoGebry, współpracuje 
z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS. Interesuje się 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki.
e-mail: konieczna.janina7@gmail.com

Pracuje w Zakładzie Metodyki Nauczania Matematyki na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ponadto jest nauczycielem matematyki w „klasach 
uniwersyteckich” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
e-mail: akrause@mat.umk.pl

Od ponad 20 lat uczy matematyki w Zespole Szkół Technicznych 
w Puławach. Jest nauczycielem dyplomowanym, certyfi kowanym 
ekspertem i trenerem GeoGebry. Od wielu lat jest egzaminatorem 
maturalnym, pełniącym obowiązki przewodniczącej zespołu 
oceniającego. Jest członkiem Stowarzyszenia ROSE.
e-mail: joanleszek@poczta.onet.pl

Karina Janowska

Janina Konieczna

Dr Agnieszka Krause

Joanna Leszek
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Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum nr 1 
im. biskupa Ignacego Krasickiego w Radymnie, certyfi kowany ekspert 
i trener GeoGebry. Jeden z najaktywniejszych twórców apletów 
na GeoGebraTube. Jest także tłumaczem strony GeoGebraTube na 
język polski. Autor i prowadzący kursu „3D w GeoGebrze”. Prelegent 
i prowadzący warsztaty w czasie ogólnopolskich i lokalnych konferencji 
GeoGebry. Jest członkiem Stowarzyszenia ROSE.
e-mail: mil0@poczta.onet.pl

Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum 
im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, certyfi kowany ekspert i trener 
GeoGebry. Współpracuje z SWPS od 2005 roku oraz z Warszawskim 
Centrum GeoGebry przy SWPS od początku jego istnienia, także przy 
okazji ogólnopolskich i lokalnych konferencji. Współautorka kursu 
GeoGebry dla poczatkujących oraz kursu dla nauczycieli gimnazjum 
i zarazem współprowadząca te kursy. Współzałożycielka i członek 
Stowarzyszenia ROSE. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii w nauczaniu matematyki. 
e-mail: joanna.osio@gmail.com

Jerzy Mil

Joanna Osio

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jest nauczycielką dyplomowaną, egzaminatorem 
matematyki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. 
Uczy matematyki w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich 
Olimpijczyków w Bydgoszczy. Jest certyfi kowanym ekspertem 
i trenerem GeoGebry. Współpracuje z Warszawskim Centrum 
GeoGebry przy SWPS od 2012 roku. Jest członkiem stowarzyszenia 
ROSE. Autorka licznych apletów na GeoGebraTube 
http://geogebratube.org/user/profi le/id/545. 
e-mail: agama6@wp.pl

Agata Matuszczak
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Nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym nr II 
im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, certyfi kowany 
ekspert i trener GeoGebry oraz koordynator tłumaczy 
oprogramowania. Współpracuje z SWPS od 2004 roku i z Warszawskim 
Centrum GeoGebry przy SWPS od początku istnienia, czyli od 
2008 roku. Współautorka kursów GeoGebry dla nauczycieli – dla 
poczatkujących, średnio zaawansowanego oraz dla nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych; współprowadząca kursy dla nauczycieli 
na platformie e-learningowej; współorganizatorka ogólnopolskich 
i lokalnych konferencji GeoGebry, sekretarz Stowarzyszenia ROSE, 
członek zarządu Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-
-Społeczne AKCES.
e-mail: epobiega@o2.pl

Studentka Biotechnologii na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii 
i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Certyfi kowany ekspert GeoGebry, członek 
Stowarzyszenia ROSE. Współpracuje z Warszawskim Centrum 
GeoGebry przy SWPS, także przy okazji lokalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych konferencji GeoGebry. Współpracuje przy 
projektach realizowanych przez Fundację AKCES oraz SWPS. 
Współprowadząca kursy GeoGebry na platformie e-learningowej.
e-mail: kpobiega@gmail.com

Edyta Pobiega

Katarzyna Pobiega

Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Żninie im. 750-lecia Miasta Żnina, certyfi kowany 
ekspert i trener GeoGebry. Współpracuje z SWPS od 2005 roku 
i z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS od początku istnienia, 
także przy okazji ogólnopolskich i lokalnych konferencji. Współautorka 
kursów GeoGebry: dla początkujących oraz dla nauczycieli szkół 
gimnazjalnych; współprowadząca kursy dla nauczycieli na platformie 
e-learningowej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia ROSE 
oraz członek rady Fundacji AKCES.
e-mail: edyta.p@o2.pl

Edyta Purczyńska
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Pracuje w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii 
w Kształceniu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: 
przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. 
Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, 
prowadzi gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, bierze udział 
w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuje się 
badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
e-mail: aniar@klub.chip.pl

Pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniami naukowymi w obszarze 
nieliniowej analizy matematycznej. Od kilku lat współorganizuje 
rozmaite konferencje poświęcone matematyce komputerowej. Ponadto 
pracuje z uzdolnionymi matematycznie studentami, z którymi od 
wielu lat wyjeżdża na międzynarodowe olimpiady matematyczne. 
Poza matematyką interesuje się fi lozofi ą nauki, kosmologią oraz 
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. 
e-mail: robo@mat.umk.pl | Strona domowa: www.mat.umk.pl/~robo

Pracuje jako nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Jest egzaminatorem 
sprawdzianu po szóstej klasie, egzaminu z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i egzaminu maturalnego 
z matematyki. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych w nauczaniu matematyki. Jest certyfi kowanym 
ekspertem GeoGebry, współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry 
przy SWPS. Jest członkiem Stowarzyszenia ROSE. Prowadzi kursy 
na platformie e-learningowej, jest współautorką kursu „GeoGebra dla 
nauczycieli szkół podstawowych”.
e-mail: annskorupa@wp.pl

Dr Anna Rybak

Dr Robert Skiba

Anna Skorupa
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Dyplomowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Ukończyła studia magisterskie 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale 
Matematyczno-Fizyczno-Technicznym. Jest egzaminatorem 
maturalnym z matematyki. Posiada Certyfi kat Kluczowych 
Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjnej oraz Certyfi kat Użytkownika GeoGebry. 
Interesuje się psychologią.
e-mail: msudol@poczta.fm

Dyplomowany nauczyciel matematyki i technologii informacyjnej 
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie 
Wielkopolskim, egzaminator maturalny, certyfi kowany ekspert 
i trener GeoGebry, członek Stowarzyszenia ROSE, współpracuje 
z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS, a w ramach 
popularyzacji GeoGebry – z ODN w Poznaniu. Absolwentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
e-mail: dszalin@wp.pl

Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki w Gimnazjum 
nr 11 w Jaworznie, egzaminator maturalny. Certyfi kowany 
ekspert i trener GeoGebry, współpracuje z Warszawskim Centrum 
GeoGebry przy SWPS, także przy okazji ogólnopolskich i lokalnych 
konferencji. Współautorka kursów GeoGebry: podstawowego, średnio 
zaawansowanego i dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, które 
współprowadzi. Członek stowarzyszenia ROSE oraz Rady Fundacji 
AKCES.
e-mail: szwancyber@gmail.com

Ukończyła matematykę w zakresie metod numerycznych 
i programowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Uczy matematyki i informatyki w LXX Liceum 
Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. 
Otrzymała wyróżnienie w Konkursie organizowanym z okazji 
IV Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry.
e-mail: reweg@wp.pl

Monika Sudoł

Daria Szalińska

Anna Szwancyber

Renata Węglińska
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Matematyk, doktoryzowała się na Florida Atlantic University 
w USA. Autorka i redaktorka książek wprowadzających nowoczesne 
metody matematyczne do nauk społecznych i edukacji. Prezes 
polskiej fi lii Instytutu GeoGebry – Warszawskiego Centrum 
GeoGebry. Na co dzień pracuje w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej oraz Florida Atlantic University. Prezes Stowarzyszenia 
ROSE oraz Fundacji AKCES. Pasjonuje ją zastosowanie komputera 
w różnych dziedzinach nauki i edukacji oraz współpraca 
z nauczycielami. Director of Teacher Professional Development, 
Department of Mathematical Sciences, Florida Atlantic University.
e-mail: k.winkowska.nowak@gmail.com | Strona domowa: 
https://sites.google.com/site/kwnplace/

Dr Katrzyna Winkowska-Nowak 

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie 
Mazowieckim. Jest czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. Należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. 
Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Łódzkim.
e-mail: bmwitkowska@wp.pl

Wykładowca w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia 
na Odległość Politechniki Gdańskiej. Certyfi kowany użytkownik 
GeoGebry. Ukończyła matematykę w zakresie informatyki i metod 
numerycznych na Uniwersytecie Gdańskim.
e-mail: justyna.woron@pg.gda.pl

Pracuje w Zakładzie Metodyki Nauczania Matematyki na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ponadto jest nauczycielem matematyki w „klasach 
uniwersyteckich” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
e-mail: mwysokin@mat.umk.pl

Bożena Witkowska

Justyna Woroń

Dr Magdalena Wysokińska-Pliszka

GEOGEBRA+MAT_4.indd   342GEOGEBRA+MAT_4.indd   342 30.06.2014   11:5930.06.2014   11:59



Informacje o autorach 343

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kowalewie, egzaminator matematyki egzaminu gimnazjalnego 
oraz certyfi kowany ekspert i trener GeoGebry. Współpracuje z SWPS 
od 2005 roku oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS 
od początku jego istnienia. Współautorka kursu GeoGebry dla 
początkujących oraz kursu dla nauczycieli gimnazjum i zarazem 
współprowadząca te kursy. Jest współorganizatorką ogólnopolskich 
i lokalnych konferencji GeoGebry, a także współzałożycielką 
i skarbnikiem Stowarzyszenia ROSE oraz członkiem zarządu 
Fundacji AKCES.
e-mail: terzie1@wp.pl

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest 
dyplomowaną nauczycielką matematyki i informatyki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie 
Mazowieckim. Jest certyfi kowanym użytkownikiem GeoGebry 
oraz egzaminatorem maturalnym z matematyki i egzaminatorem 
gimnazjalnym (część matematyczno-przyrodnicza). Należy do 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Fanka GeoGebry.
e-mail: ewazet21@op.pl

Teresa Zielińska

Ewa Ziółkowska

Dyplomowana nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Certyfi kowany ekspert i trener 
GeoGebry, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, grupy 
Roboczej Matematyka i Komputery oraz Stowarzyszenia ROSE. 
Współpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Współautorka 
kursu GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 
współprowadząca na platformie e-learningowej kursy dla nauczycieli 
– dla początkujących, średnio zaawansowanego i ponadgimnazjalnego. 
Współpracuje z Ofi cyną Edukacyjną * Krzysztof Pazdro jako autor 
interaktywnych apletów wspomagających nauczanie.
e-mail: mzbin@poczta.onet.pl

Małgorzata Zbińkowska

GEOGEBRA+MAT_4.indd   343GEOGEBRA+MAT_4.indd   343 30.06.2014   11:5930.06.2014   11:59


