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Witajcie !

To już drugi numer naszej gazetki matematycznej przeznaczonej
dla każdego z Was!
Dzięki niej możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy,
możecie brać udział w różnych konkursach i sprawdzić swoją wiedzę.
W każdym wydaniu gazetki znajdziecie rebusy, quizy ciekawostki
oraz porcję dobrego humoru…
A więc życzymy miłego poznawania matematyki !!!
Korzystając z okazji składamy zdrowych, wesołych,
prawdziwie rodzinnych pełnych łask od Bożej Dzieciny Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2017 Roku !!!

Zadania figielki
Zadanie 1.
Ślimak wspina się na drzewo wysokie na 10 m. Wciągu dnia
podnosi się o 4 m, a w ciągu nocy obsuwa się o 3 m. Po ilu
dniach ślimak dostanie się na wierzchołek drzewa?
Zadanie 2
Pokój ma cztery kąty. W każdym kącie siedzi kot. Naprzeciw każdego kota siedzą 3 koty. Ile jest
wszystkich kotów w pokoju?
Zadanie 3.
Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy po całym jabłku. Jak to możliwe?

Zadanie 4.
U rąk jest 10 palców. Ile jest palców u 10 rąk?

Zadanie 5.
Każdy z siedmiu braci ma po jednej siostrze. Ile jest wszystkich dzieci?

Zadanie 6.
Oto smaczny torcik, który należy trzema tylko cięciami pokroid na osiem kawałków, bo tylu właśnie
kolegów zaprosił Wicuś na urodziny. Musimy dodad, że kawałki tortu powinny byd jednakowej
wielkości.
Aha, jeszcze jedno: podział jest naprawdę nietrudny dla każdego, kogo stad na niewielką chodby
porcję dowcipu.

Ciekawostki matematyczne
 Każda prosta przechodząca przez punkt przecięcia przekątnych
prostokąta dzieli ten prostokąt na dwie części o równych polach.
Fakt ten wykorzystują sprzedawcy, na przykład przy dzieleniu kostki masła
na pół.

 W dawnych polskich podręcznikach matematyki liczby całkowite
oraz ułamki dodatnie i ujemne nazywano liczbami względnymi. Nazwa
wzięła się zapewne stąd, że znak „+” lub „ – ” , który przypisany jest liczbie,
określa jej położenie względem zera.

 Gugol (ang. googol) to liczba 10100, czyli jedynka i sto zer. Jest to tak
ogromna liczba, że zapis jej za pomocą tylko jedynek (czyli gugol jedynek)
jest niemożliwy, nawet gdybyśmy potrafili na każdym atomie zapisad jedynkę.
Po prostu nie ma tyle atomów we wszechświecie. Liczbę ich bowiem szacuje
się na rzędu 1080. Dla porównania od początku wszechświata upłynęło tylko
4,3*1017 s.
Gugolpleks to 10 do potęgi gugola, czyli 1 i gugol zer.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
SŁAWNYM MATEMATYKIEM

Archimedes z Syrakuz (Archimedes ho Syrakosios; ok. 287-212 p.n.e.) grecki
filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie
zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym
lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II.

Ciekawostki :
Śmierć jego opisał Plutarch w następujący sposób: Uczony
rozważał w skupieniu pewien problem geometryczny i tak był
pogrążony w tej pracy, że nie zauważył zajęcia miasta przez
Rzymian. Nagle stanął przed nim żołnierz rzymski i wezwał go, by
udał się z nim do Marcellusa. Archimedes zgodził się, ale pod
warunkiem, że pójdzie dopiero wtedy, gdy skończy swoje
rozważania. Ta odpowiedź tak oburzyła Rzymianina, że ugodził
uczonego mieczem, zadając mu śmierć.
Istnieją też inne wersje jego śmierci. W niektórych z nich
występuje znany powszechnie zwrot Archimedesa, skierowany
do żołnierza: "nie niszcz moich figur" (wg Plutarcha: "Noli
turbare circulos meos"). Mimo, że od śmierci Archimedesa minęło
ponad dwa tysiące lat, ciągle można być pod wrażeniem jego
geniuszu matematycznego i fizycznego. Został na stałe gwiazdą
pierwszej wielkości na firmamencie nauki.

ZRÓB SOBIE BRYŁKĘ

Zastanawiasz się czasem, co począć w wolnych chwilach.
Oto rozwiązanie Twojego problemu. Zamiast spędzać mnóstwo czasu na
oglądaniu telewizji czy graniu w gry komputerowe, zrób coś innego,
niepowtarzalnego.
Chcemy zaproponować Wam, abyście razem z nami kleili modele ciekawych brył,
z których później będziemy mogli zrobić wystawkę w szkole.
Dziś będziemy kleili czworościan ścięty.
Potrzebny będzie duży karton grubego papieru (najlepiej kolorowego), ołówek,
nożyczki, klej i siatka zamieszczono w środku gazetki.
Na kartonie odrysuj lub przyklej siatkę, następnie wytnij i pozaginaj wzdłuż linii.
Skrzydełka posmaruj klejem, złóż i bryła gotowa.
Uwaga! Jeśli chcesz mieć większą bryłę, to po prostu powiększ siatkę na ksero.

HUMOR MATEMATYCZNY

Nauczycielka karci ucznia:
- Znowu żle podliczyłeś liczby w słupku! Wyszło ci dwa razy
Więcej niż powinno.
- Tak naprawdę proszę pani,- usprawiedliwia się dzieckoTo wina mojego taty, bo on mi podliczał.
- A kim jest twój tata?
- Mój tata jest kelnerem, proszę pani.
Z iloma zerami pisze się milion?
- z sześcioma!
- Dobrze. A pół miliona?
- Też pytanie! Z trzema!

Mały Jaś woła po powrocie ze szkoły.
- Mamo! Nauczyłem się liczyć!
- Pochwal się – prosi mama.
- Dwa, trzy, cztery pięć…
- Synku, a gdzie jedynka?
- W dzienniku, mamo!
Mama pyta Anię, która chodzi do zerówki
- Ile jest 3+4?
- 7 odpowiada Ania.
- A 7+4?
- Nie wiem. Do 11 jeszcze nie liczyliśmy.

