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Rodział I. Wstęp
To jest wstęp do pracy semestralnej.

Rodział II. Podstawowe definicje
Def. 1. Szczęście1 definiujemy jako ogólny poziom zadowolenia.

Zwróćmy uwagę, że w literaturze ([Wro08] czy [Kow09]) często definiuje się szczęście na inne sposoby.

Def. 2. Szczęście studenta definiujemy jako ogólny jego poziom zadowolenia z uzyskanych postępów w 
nauce

W swojej pracy chciałbym głównie zająć się mierzeniem szczęścia. Niestety problem mierzenia szczęścia 
jest jeszcze słabo zbadany. Przede wszystkim spróbujmy ustalić na podstawie literatury jak wcześniejszy 
autorzy podchodzili  do tego problemu. Do mierzenia przyda się tu ogólna definicja miary.  Encyklopedia 
PWN podaje następującą definicję.

Def. 3. Miara,  miara  zbioru,  mat.  nieujemna  i  addytywna  funkcja  określona  na  klasie  zbiorów 
mierzalnych, będąca uogólnieniem pojęcia długości, pola powierzchni, objętości.

Wydaje  się,  że  zastosowanie  tej  definicji  w  mojej  pracy  będzie  utrudnione.  Sięgnijmy  więc  po  inne 
autorytety.  Lem w swojej pracy  [Lem65] opisuje kilka definicji miar szczęścia. Z punktu widzenia mojej 
pracy najpraktyczniejszą definicją będzie ta, podana przez Trurla.

Def. 4. Jeden hedon (skr. hed) jest tą ilością szczęścia, jakiej się doznaje, gdy przebędzie się cztery mile 
w bucie z gwoździem wystającym, a potem gwóźdź się usunie. 

Niewątpliwą zaletą tej definicji jest jej zwięzłość i niska cena sprzętu pomiarowego. 

Rodział III. Wyniki pomiarów szczęśliwości
W tym rozdziale przedstawiam zebrane przeze mnie wyniki badań szczęścia wśród różnych grup wiekowych 
i zawodowych.

Podr. III.1. Wyniki badań szczęścia wśród studentów
Chwilowo nie dysponuję jeszcze wynikami ze względu na brak chętnych do dokonania pomiarów.

Rodział IV. Podsumowanie
Problem  mierzenia  szczęścia  jest  niewątpliwie  bardzo  istotny,  a  jego  rozwiązanie  trudne  -  zgodnie  z 
tajemniczym mottem „Nieszczęsny, masz to czego chciałeś.”
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1 To pojęcie jest szczególnym przypadkiem standardowego pojęcia zadowolenia.
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