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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MATEMATYKI 
 

 

 Niech mi powie, kto ma chęć 

 i kto chce być ze mną szczery,  

 czy dwa razy dwa jest pięć, 

 czy dwa razy dwa jest cztery? 

 Kot zamruczał: „Chyba kpisz, 

 czy to dla mnie jest robota? 

 Mnie obchodzi jedna mysz,  

 a rachunki - nie dla kota". 

 Pies wykonał dziwny ruch: 

 „Ja nie jestem na usługi! 

 Umiem liczyć, lecz do dwóch". 

 Po czym warknął raz i drugi. 

 Koń powiedział jednym tchem: 

 „Łeb mam duży, lecz ubogi. 

 I to tylko dobrze wiem: 

 każdy koń ma cztery nogi". 

 Wół najpewniej z nich się czuł, 

 rzekł: „Sprawdziwszy cztery kąty, 

 stwierdzam fakt, że jako wół 

 w mej oborze jestem piąty". 

 Kogut zapiał: „Ja mam raj - 

 macham tylko pióropuszem, 

 lecz nie znoszę przecież jaj,  

 a więc liczyć też nie muszę". 

 Rzekła kaczka: „Kwa-kwa-kwa, 

 z dziećmi chadzam na spacery,  

 mam ich tu dwa razy dwa,  

 czyli mam kaczątka cztery". 
Jan Brzechwa „Dwa razy dwa” 
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Światowy Dzień Matematyki 
 

Święto zostało zapoczątkowane przez organizację „World Education Games” 

w 2007 r. W pierwszych obchodach tego święta wzięło udział 286 tys. uczniów 

z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrastał się.  

W Polsce pierwsze ogólnopolskie obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 

marca 2014 r., ich inicjatorem było Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, a wzięło w nich 

udział ponad 100 szkół z całej Polski. Matematyka może być przyjemna i dawać radość. Udział w grach 

i zabawach matematycznych ma na celu pokazanie innej 

strony tej nauki. Bez matematyki nie da się żyć i dlatego 

trzeba się jej uczyć. 

Z okazji Światowego Dnia Matematyki redakcja 

„Tęczowej Planety” przygotowała kilka zagadek 

matematycznych. Zapraszamy do zabawy! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oblicz, jaka liczba ukrywa się za krową, a jaka za 

świnką? 

3. Z piramidy A przenieś trzy monety tak, aby powstała piramida B. 

2. Oblicz brakujący składnik. Pamiętaj, 

że suma liczb w trójkącie wynosi 20. 

B. A. 
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Lekcja geometrii 

W klasie Stefana dzieci uczą się geometrii, pracując z pięcioma figurami geometrycznymi – każda 

jest z innego materiału, innego koloru i rozmiaru. Wykorzystując podane informacje, odkryjesz 

charakterystyczne cechy wszystkich figur. 
 

 Jedna z figur jest czerwona, sześcian nie jest żółtą figurą, 

a figura z kartonu nie jest zielona. 

 Figura brązowa mierzy 15 cm. 

 Kula nie jest z drewna. 

 Ostrosłup jest mniejszy od sześcianu. 

 Figura z plastiku jest większa od tej ze szkła. 

 Stożek mierzy 18 cm, ale nie jest zieloną figurą. 

 Figura z papieru mierzy 2 cm więcej od tej z kartonu i 8 cm 

więcej od tej z plastiku. 

 Walec mierzy 10 cm, a figura niebieska – 8 cm. 

 Kula jest figurą o najmniejszym rozmiarze.  
 

Figura      

Rozmiar      

Materiał      

Kolor      
 

4. Jaka jest ostatnia liczba? 5. Przyjrzyj się 

ostrosłupowi 

i odpowiedz, jak 

wygląda z góry.  

6. Przełóż jedną zapałkę tak, aby 

działanie było poprawne.  

 

7. Przyjrzyj się uważnie figurom na obrazku i policz,  

ile w sumie jest tu trójkątów.  

8.  
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Arcydzieła malarstwa 
 

Wydawać by się mogło, że sztuka i matematyka to dwie 

zupełnie różne dziedziny. Jednak tak nie jest, artyści 

wykorzystywali umiejętności matematyczne w rzeźbie, 

architekturze i malarstwie. Dzięki zastosowaniu wiedzy 

z geometrii w renesansie opracowano najczęściej używaną 

i najbardziej naturalną dla człowieka metodę ukazania głębi 

na obrazie. 

Perspektywa liniowa, zwana też geometryczną lub 

zbieżną, to sposób przedstawiania trójwymiarowej 

przestrzeni na płaszczyźnie, odpowiadający obrazowi, jaki 

tworzy ludzkie oko. Wszystkie równoległe linie  na rysunku 

zbiegają się w jednym  punkcie na  linii horyzontu kompozycji, czyli na poziomie wzroku widza. Taki 

sposób rysowania różnych obiektów pozwala wyznaczyć ich prawidłowy kształt i jednocześnie 

powoduje, że w kompozycji nie są zachowane kąty. Obraz ulega deformacji — charakterystyczne jest 

„zmniejszanie się” przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem się od punktu obserwacji. 

Leonardo da Vinci, Rafael Santi i Albrecht Dürer to jedni z pierwszych mistrzów perspektywy liniowej.  

Malowidła: Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci i Szkoła Ateńska Rafaela Santi mają jeden 

punkt zbiegu na linii horyzontu. Ten typ perspektywy stosuje się, kiedy rysujemy w perspektywie drogi, 

ulice, tory kolejowe, korytarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowała Iwona Kowalczyk 
 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Pewnie nikogo nie zdziwi, że dziś,  w czasach masowej turystyki, na włoskiej 

wyspie spotkali się Andżelika – dziewczynka z Polski i Tandżin – chłopiec 

z odległego kraju w Afryce. Zapewniam was jednak, że z turystyką nie miało 

to wiele wspólnego. Rodzice Andżeliki od kilku lat pracowali za granicą. 

W ten sposób chcieli przyspieszyć kupno własnego, wymarzonego 

mieszkania. Dziewczynka bardzo źle znosiła rozłąkę z nimi. Ubłagała mamę, 

żeby tym razem zabrała ją ze sobą. Angelika, kiedy ją poznajemy, dzielnie znosi 

pierwsze tygodnie nauki we włoskiej szkole. Tandżin jako jedyny uratował się 

z łodzi pełnej uchodźców, szukających lepszego życia w Europie. Początek 

znajomości tych dwojga, nie wróżył niczego dobrego. Wyglądający na 

przerażonego i obdartego dzikusa chłopiec, ukradł Andżelice….chleb i uciekł. 

Rozgniewana dziewczynka, postanowiła, że go odnajdzie i ukarze.  

Jak potoczyły się losy małego uchodźcy? Warto przeczytać książkę Rafała Witka „Chłopiec 

z Lampedusy”, by uświadomić sobie, jak szybko czasami trzeba dorosnąć i zmierzyć się z problemami, 

których nie powinny mieć dzieci. 
Opracowała Joanna Brandys 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: J. Brzechwy „Dwa razy dwa”, 
- materiały ze stron internetowych: https://topflop.pl/perspektywa-linearna/,  

  https://sp4plastyka.jimdofree.com/klasa-5/%C5%9Bwiat-w-perspektywie/ 

 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys 

Pietro Perugino Wręczenie kluczy św. Piotrowi 
Źródło: Wikimedia Commons 

8. 


