Po co mi ta matematyka?!
-czyli dlaczego warto uczyć się
matematyki
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Mathematica regina omnium
scientiarum et
Zgodnie z łacińskim podtytułem matematyka jest
niewątpliwie królową nauk, ale są z nią nie lada kłopoty.
Nawet nie w tym rzecz, że ma kiepską reputację i nie
każdy darzy ją miłością. Chodzi o to, że niby tak znana,
a jej imię przeważnie jest źle wypowiadane.
Z pewnością bierze się to nie ze złośliwości, a ze zwykłej
niewiedzy. Zresztą zła opinia na temat tej dyscypliny
wiąże się właśnie z niewiedzą.
Spróbujmy ją więc odczarować, zaczynając od
poprawnego akcentowania nazwy - mateMAtyka.

Zapraszamy na mateMAtykę.

Matematyka jest nauką, ale inną niż fizyka, chemia
czy biologia, bo to nauki przyrodnicze,
empiryczne, posługujące się indukcją. A
matematyka to nauka dedukcyjna, to system
formalny, to język.
Matematyka nie zajmuje się odkrywaniem, tak jak
nauki przyrodnicze, ale tworzeniem - więc bada
to, co stworzy. Tworzy najpierw aksjomaty, potem
tworzy twierdzenia, a na końcu bada czy
twierdzenia wynikają z aksjomatów. Czasem
może to robić w innej kolejności. Matematyka to
jest taka sama nauka jak teologia.

Trochę historii w matematyce…
Matematyka istnieje od zarania dziejów. Nasze zainteresowanie
przedmiotem przejawia się poprzez potrzebę liczenia, mierzenia
oraz szacowania i jest to widoczne w równym stopniu w
prehistorycznych znaleziskach, jak i we współczesnym życiu.
Podstawy matematyki, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie,
dzielenie oraz ułamki, to umiejętności, których używamy codziennie,
nie wspominając już o określaniu czasu na zegarze cyfrowym lub
analogowym.
Historia i ewolucja są istotami wnoszącymi ten przedmiot w życie.
Matematyka jest często postrzegana jako sposób na wyjaśnienie
naszego otoczenia za pomocą algebry, trygonometrii,
prawdopodobieństwa i rachunku różniczkowego, ale ma swoją
bogatą historię, dzięki której możemy dowiedzieć się więcej o
ludzkiej ciekawości.

ZNANI MATEMATYCY
TALES z MILETU (ok. 627 - ok. 546 p.n.e.)
Uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" starożytności i za ojca nauki greckiej.
Starożytni pisarze nazwali go "pierwszym" filozofem, fizykiem, matematykiem, astronomem.

"Jeśli ramiona kąta przeciąć dwiema równoległymi,
to długości odcinków wyznaczonych przez te proste
na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne
do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta".

Talesowi z Miletu przypisuje się również autorstwo:
1. dowodu, że średnica dzieli koło na połowy,
2. odkrycia, że kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym są równe,
3. twierdzenia o równości kątów wierzchołkowych,
4. twierdzenia o przystawaniu trójkątów o równym boku i przyległych dwu kątach,
5. twierdzenia, że średnica koła jest widoczna z punktu leżącego na okręgu pod kątem
prostym,
6. twierdzenia, że kąt wpisany w półokrąg jest prosty.

PITAGORAS z SAMOS (ok. 572 - ok. 497 p.n.e.)
Urodził się na wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie.
Znany jest głównie z słynnego twierdzenia o trójkącie prostokątnym,
powszechnie znanego jako twierdzenie Pitagorasa. Ów grecki matematyk,
filozof, półlegendarny założyciel słynnej szkoły pitagorejskiej był także twórcą
kierunku filozoficzno-religijnego zwanego pitagoreizmem.

"W trójkącie prostokątnym, suma
kwadratów przyprostokątnych jest równa
kwadratowi przeciwprostokątnej".

EUKLIDES (około 300 r. p.n.e.)

Przypuszcza się, że okres działalności Euklidesa przypada na lata
panowania Ptolemeusza Sotera I (305-282 p.n.e.). Imię Euklidesa
związało się na zawsze z jedną z gałęzi geometrii - zwanej
geometrią euklidesową. Euklides znany jest jako autor "Elementów

"Pole kwadratu zbudowanego na wysokości
trójkąta prostokątnego poprowadzonej
z wierzchołka kąta prostego jest równe polu
prostokąta o bokach równym odcinkom, na które
ta wysokość podzieliła przeciwprostokątną".

ARCHIMEDES (ok. 287 - ok. 212 p.n.e.)

Urodził się w Syrakuzach. Pochodził z rodziny o
tradycjach naukowych. Ojciec jego był astronomem.
Archimedes uważał za najważniejsze swoje odkrycie podobno
dowód, że stosunek objętości kuli do objętości opisanego na
niej walca wyraża się stosunkiem liczb 2:3, i prosił przyjaciół o
umieszczenie tego na nagrobku. Uzyskał najlepsze z
dotychczasowych wyniki związane z tradycyjnym problemem
kwadratury koła: Pole powierzchni koła jest równe polu trójkąta
prostokątnego o przyprostokątnych równych obwodowi i
promieniowi koła. Pole koła ma się do pola opisanego na nim
kwadratu jak 11:14. Stosunek obwodu koła do jego średnicy
jest zawarty między liczbami 310/71 i 310/70.

KARTEZJUSZ ( 1596 – 1650 )
Kartezjusz, a właściwie Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La
Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w
jezuickim kolegium w La Fleche i w Paryżu, w którym ukończył
studia matematyczne. Uważany jest za ojca nowożytnej filozofii.
Zapoczątkował też badania wielu problemów teorii równań algebraicznych.
Szukał ogólnej metody rozwiązywania dowolnego równania algebraicznego;
sformułował przy tym twierdzenie znane obecnie pod nazwą twierdzenia
Bezout oraz twierdzenie o liczbie rzeczywistych i zespolonych pierwiastków
równania algebraicznego - tzw. zasadnicze twierdzenie algebry. Sformułował
też zasadę zachowania pędu oraz tzw. teorię wirów, wg której materia
wszechświata znajduje się w ciągłym ruchu wywołującym wiry wypełniającego
wszechświat eteru; opisał model Układu Słonecznego, w którego centrum
znajduje się Słońce, a planety, podobnie jak korki na wodzie, utrzymują się na
swoich kołowych orbitach, powstałych w wyniku mechanicznego
oddziaływania wirów eteru. Kartezjusz zajmował się również eksperymentami
optycznymi; sformułował prawo załamania i odbicia światła.

Więcej na temat znanych matematyków
można znaleźć na stronie:
http://matematyka-gim.neostrada.pl/zawartosc/matematycy.html

Polecam !!!

Matematyka….
Nielubiana przez jednych za to, że jest
trudna, uwielbiana przez innych za to, że
jest konsekwentna, że nie podlega
dyskusjom i manipulacjom.
Matematyka - to sztuka uogólniania, to
wnioskowanie, stosowanie myśli i
kreowanie abstrakcyjnych światów gdzieś
w ludzkich umysłach, czyniąc z nas
wyjątkowe istoty - istoty rozumne.

Czy matematyka musi się każdemu podobać?
Ludzie mają rozmaite gusty i upodobania, nie każdy musi
lubić matematykę. Co więcej, ludzie mają różne
uzdolnienia. Jeden pięknie śpiewa, inny wspaniale rysuje, a
jeszcze inny ma właśnie predyspozycje matematyczne − to
prawda. Ale szczególne zdolności w pewnym kierunku
potrzebne są tym, którzy daną dziedziną czy czynnością
będą się w życiu bardziej aktywnie zajmować. Nie każdy
występuje na estradzie, ale każdy chyba od czasu do
czasu zanuci jakąś melodyjkę. Zawodowo matematyką
zajmują się jedynie nieliczni − i bardzo dobrze, nie mogą
przecież wszyscy być matematykami.

Dla mnie w matematyce wspaniałe jest to, że
uzyskane w niej wyniki pozostają zawsze
prawdziwe, niezależnie od mody, od opcji
politycznej, od aktualnej władzy, czy nawet od
precyzji aparatury, za pomocą której wykonujemy
doświadczenia.
Twierdzenie Pitagorasa było prawdziwe dwa tysiące
lat temu i będzie prawdziwe za dwa tysiące lat…
Ba, nie tylko było prawdziwe dwa tysiące lat temu,
ale było prawdziwe zawsze − tyle, że ludzkość go
jeszcze nie znała. Nawet, gdy nie było jeszcze na
świecie ludzi, też było ono prawdziwe, bo gdyby
pitekantropusowi zdarzyło się narysować palcem
na piasku trójkąt prostokątny, to suma kwadratów
przyprostokątnych byłaby równa kwadratowi
przeciwprostokątnej.

Matematyka jest nauką logicznego
myślenia. Oczywiście, logiczne
myślenie potrzebne jest w każdej
nauce, ale w matematyce odgrywa
ono rolę szczególną.
Bo tu w zasadzie wszystko opiera
się na logicznym rozumowaniu.
Obawiamy się matematyki, bo jej nie
rozumiemy i dlatego większość z
nas wolałaby unikać tego
przedmiotu w szkole, a już na
pewno nie chciałaby się poddać
jakiemukolwiek sprawdzeniu
swojej wiedzy i umiejętności z tego
przedmiotu.

Ewolucja wyposażyła nasz mózg w umiejętności
niezbędne do przeprowadzania operacji
matematycznych
Wyodrębnia się różne aspekty tych podstawowych zdolności i za każdy z
nich odpowiadają inne obszary mózgu. Jeden specjalizuje się w
ocenie ilości, zaś inny w doborze odpowiednich słów do liczb (czyli
liczebników). Np. czytanie cyfr może się sprowadzać do poprawnego
rozpoznawania liczb (np. „5”) albo odpowiadających im słów („pięć”).
Za tą pierwszą umiejętność odpowiedzialna jest prawa półkula mózgu,
podczas gdy rozpoznawaniem liczebników zawiaduje lewa. Taki
podział funkcji wydaje się sensowny biorąc pod uwagę, że lewa
półkula specjalizuje się także we wszelkich zadaniach związanych z
mową.
Nazywanie liczebników jest wszak zależne od umiejętności językowych.
Takie ogólne pojęcie liczebności jest wrodzone i zaprogramowane w
naszym mózgu jeszcze podczas życia płodowego, aby potem stać się
podstawą rozwoju dalszych, bardziej wyrafinowanych umiejętności
matematycznych.

Matematyka to nie jest przedmiot, który
jest wymieniany na pierwszym miejscu
spośród tych ulubionych.
Niemało młodych osób ma kłopoty z
matematyką, a wielu starszych nie ma
zbyt przyjemnych wspomnień
związanych z nauką matematyki

Dlaczego zatem tak wiele osób w szkole
nie lubi matematyki?
Sądzę, że odpowiedź związana jest z konieczną w nauce
matematyki systematyczności. Matematykę budujemy
jak dom, cegiełka na cegiełce… Do poznania kolejnego
materiału potrzebna jest wiedza o tym, co było
poprzednio. A przecież nieraz uczeń pomyśli: „a, wczoraj
byłem pytany, mogę sobie przez tydzień matematykę
odpuścić” − i odpuszcza, a potem okazuje się, że
materiał zrealizowany w tymże tygodniu jest potrzebny
do dalszego ciągu − i kłopot! Tak poważnych związków z
dotychczas przerobionym materiałem nie ma w żadnej
innej nauce. Być może zaległości tego typu i ich
późniejsze konsekwencje powodują, że zainteresowanie
Międzynarodowym Konkursem „Kangur Matematyczny”
jest wśród uczniów szkół podstawowych ogromne, a
wśród licealistów − śladowe.

Nauczyciele wielokrotne muszą borykać się z
odpowiedzią na to pytanie zadawane przez
uczniów, którzy niestety rzadko kiedy pałają
sympatią do królowej nauk, mimo że otacza ich
ona na co dzień i jest im potrzebna niemal w
każdym aspekcie życia. Światowe organizacje
badające systemy edukacyjne biją na alarm –
jest coraz mniej chętnych na matematyczne
kierunki studiów.
Ponadto wyniki egzaminów maturalnych oraz
gimnazjalnych z matematyki, co roku nie
napawają optymizmem.

Co mówią uczniowie na temat
matematyki?
…Bo po pierwsze jest trudna, a po drugie moim zdaniem na
matematyce uczymy się dużo niepotrzebnych rzeczy…
…W zawodzie, który chciałabym wykonywać, matematyka mi się
nie przyda. Świat jest skomputeryzowany, to komputery będą
obliczać, nie ja…
…Nie znoszę matematyki, a to uczucie drzemie we mnie od
kiedy pamiętam. U mnie w rodzinie nikt nie przepadał za
matematyką i myślę, że jest to rodzinne…
…Nie lubię matematyki od urodzenia…

…Najlepiej jest jak zaczynamy nowy temat. Wtedy sobie mówię:
to będę umieć! Ale i tak zwykle się nie udaje…
…Kiedy idę do tablicy, wszystko zapominam, nie wiem ile to 2
plus 2. To ze stresu…

Mam nadzieję, że takie postawy, które
reprezentuje cytowana młodzież to odległa
przeszłość, choć nie da się ukryć, że
wciąż od czasu do czasu słyszę opinie w
rodzaju „ja jestem humanistą i
matematyka to dla mnie czarna magia”.
Szkoda, że wygłaszające takie tezy osoby
nie wiedzą, iż kiedyś słowem „humanista”
nazywano człowieka o szerokich
horyzontach, rozległych
zainteresowaniach, zauważającego
ludzkie aspekty rozmaitych nauk.
W tym, oczywiście, matematyki

Matematyka jest z człowiekiem ściśle związana,
towarzyszy mu na każdym kroku, jest obecna
wszędzie: w domu, w szkole, w zabawie, a nawet w
poezji i w piosence.
Zapraszam do obejrzenia filmów, które przybliżą to
zagadnienia i przekonają nie jedną osobę, do faktu ,że bez
matematyki życie wyglądałoby całkiem inaczej 
1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=YhzKyqm9qWA&feature=emb_logo
2. https://www.youtube.com/watch?v=ZZdp1TDN670&feature=emb_logo
3. https://www.youtube.com/watch?v=X_JnKjHbjLI&feature=emb_logo

Matematyka jest nieodzowna w akademickim wykształceniu na
niemal każdym kierunku. Może to zabrzmieć zaskakująco.
Potrzeba znajomości matematyki przez fizyka czy inżyniera jest
niewątpliwa, ale w rozmaitych innych dziedzinach ów związek
wydaje się nad wyraz naciągany. A jednak! Okazuje się, że w
pracy biologa matematyczna wiedza jest w zasadzie
konieczna. Niejeden dowiaduje się o tym za późno… W szkole,
w klasach o profilu biologiczno-chemicznym, matematykę
zazwyczaj traktuje się po macoszemu. Potem w życiu młodego
biologia nadchodzą studia, gdzie na ten przedmiot
przeznaczono niewiele godzin. A następnie okazuje się, że
pewne matematyczne umiejętności są konieczne do rozmaitych
badań naukowych − i trzeba się tego nauczyć samemu, co
wcale nie jest łatwe… Prawo − ileż może pomóc logiczne
podejście do pewnych reguł. Medycyna − na przykład, przy
rekrutacji na kierunek lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim
brany jest pod uwagę wynik na maturze z matematyki i nie jest
to przypadek. Politologia… Bardzo ważnym aspektem wyborów
jest sprawa ordynacji wyborczej.

Ba, nawet w przypadku polonistyki czy filologii
obcych znajomość matematyki jest bardzo
przydatna. Pomaga ona bowiem w istotny
sposób w opanowaniu rozmaitych reguł
ortograficznych czy gramatycznych.
Przeważnie przecież reguły te nie są
wyssane z palca, a opierają się na pewnych
logicznych zasadach.
Biegłość w posługiwaniu się matematyką
może bardzo ułatwić opanowanie tychże
zasad.

Matematyka, jak żadna inna nauka, kształtuje
umiejętność „kombinowania” oczywiście w
pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Inaczej mówiąc − dostarcza świetnego treningu dla umysłu do
rozwiązania pojawiających się w życiu problemów − zarówno
drobnych, jak i poważniejszych! Czy to związanych z jakimś
niewielkim rachunkiem, czy z inną „życiową” łamigłówką.
Wspomniane przed chwilą reguły ortograficzne i gramatyczne są
dobrym przykładem. Ale przykładów jest masa… Chcemy ulokować
pewną sumę pieniędzy na lokacie. Jeden bank oferuje taką, drugi
inną, różnią się nie tylko oprocentowaniem, ale także terminami
lokat i nie jest „od pierwszego wejrzenia” jasne, gdzie zarobimy
więcej… Jeśli ktoś powie, że od tego są kalkulatory czy arkusze
kalkulacyjne, oczywiście będzie miał rację, ale nie zawsze użycie
kalkulatora jest możliwe czy sensowne. Wyobraźmy sobie, że
kupujemy w sklepie herbatę. Na półce stoją paczki kilku gatunków
herbat, a i objętości paczek są różne. Chcemy kupić najtaniej −
trzeba to obliczyć… I co, wyjmujemy laptopa i wpisujemy ceny w
arkusz kalkulacyjny? Niektóre komórki dziś bez trudu pomogą w
rozwiązaniu problemu, ale co będzie, jeśli akurat wyczerpie się
bateria?

A teraz coś z „zupełnie innej bajki”…
Interesujemy się sportem?
No to rozważmy taką sytuację. Nasza reprezentacja piłkarzy ręcznych
występuje w Mistrzostwach Świata czy Europy, w rozgrywkach grupowych
pewne mecze przegrała, pewne wygrała, ma grać ostatni mecz, a awans
zależy nie tylko od jego wyniku, ale i od wyników spotkań pozostałych
konkurentów. Znając sytuację w tabeli i regulamin rozgrywek trzeba ustalić,
jaki wynik na pewno doprowadzi nas do awansu, jaki zaś nic nam nie da…
Pewnie komentatorzy powiedzą to podczas transmisji − choć, biorąc pod
uwagę możliwości naszych komentatorów sportowych, nie jest to wcale
takie pewne (zwłaszcza komentujący piłkę nożną informują nas o
prostopadłych podaniach, o czytaniu gry, o szukaniu na boisku partnerów
albo o tym, który brat bliźniak jest o pięć minut starszy, zamiast mówić o
rzeczach istotnych, jak na przykład takich, kto akurat jest przy piłce;
zastanawiam się nieraz, do czego podanie może być prostopadłe albo kto
się zgubił na wcale nie tak wielkim boisku). Niemniej, czasem chcemy jak
najszybciej wiedzieć, jaki wynik nas satysfakcjonuje. Czemu nie zrobić tego
samodzielnie? Czasami chciałoby się rozważyć różne możliwości na kilka
kolejek przed zakończeniem rozgrywek.
Dlaczego się z tym zadaniem nie zmierzyć?

Można jeszcze wymieniać rozmaite tego
typu sytuacje…
Szukamy na nie znanym nam osiedlu domu o konkretnym
numerze? Jeśli założymy, że numeracja oparta jest na
jakiejś sensownej zasadzie, łatwiej ten dom znajdziemy.
Czekamy na przystanku tramwajowym i sprawdzamy
rozkład jazdy − nieraz szybka kalkulacja może pomóc w
decyzji, czy czekać, czy − powiedzmy − udać się na
pobliski przystanek autobusowy.
„Życiowe” łamigłówki pojawiają się niemal na każdym
kroku. Wielokrotnie dobry matematyczny trening okazuje
się nad wyraz pomocny do ich rozwiązania.

W celu udowodnienia, że matematyka jest z nami na co dzień
stworzyłam matematyczną listę sytuacji codziennych:
1.Pobudka – sprawdzam godzinę na zegarku (czas).

2.Sprawdzam temperaturę powietrza na termometrze (oś liczbowa, liczby
dodatnie i ujemne).

3.Śniadanie – zjadam bułkę z konfiturą, którą sama zrobiłam wg przepisu
– musiałam przeliczyć, ile owoców, cukru potrzeba do stworzenia
odpowiedniej ilości tego smakołyku (proporcje).

4.Czekam na przyjazd tramwaju – sprawdzam godzinę przyjazdu oraz czasu trwania
podróży na rozkładzie jazdy (odczytywanie informacji z tabel i diagramów).

5.Kupuję w tramwaju dwa bilety normalne i ulgowe – muszę mieć odliczoną kwotę
(obliczenia w pamięci).

6.Promocje na zakupach. O tym punkcie mógłby powstać oddzielny artykuł. Dzięki
umiejętnościom matematycznym oceniam, czy lepiej kupić trzy produkty w cenie
dwóch czy może jednak lepsza będzie okazja, gdzie kupując dwa produkty, drugi
kupuję 50 % taniej (obliczenia procentowe).

7.Zakupy na wagę – tu przydaje mi się umiejętność przeliczania jednostek masy –
warto wiedzieć, czy 60 dag to więcej czy mniej niż 0,5 kg (szacowanie,
jednostki masy).

8.Robiąc zakupy, szacuję ich całkowity koszt. Obliczam także, czy lepiej kupić 0,5
kg sera za 10,59 zł czy kilogram za 21 zł.

9.Przygotowując posiłki, wykorzystuję ponownie wiedzę na temat proporcji i
przeliczania jednostek masy. W przepisach podane ilości produktów mogą być
w innych jednostkach np. dekagramach, a na opakowaniu makaronu widnieje
0,5 kg. Muszę wiedzieć, czy trzy śmietany o objętości 200 ml wystarczą, jeśli
potrzebujemy 0,5 l tego produktu.

10.Jadę samochodem – obliczam, ile benzyny spala
samochód na danej trasie. Dzięki takim obliczeniom mogę
oszacować, jaki jest koszt podróży. Jadąc na stację paliw i
kupując benzynę, także szacuję, ile litrów paliwa zmieści się
w baku i jakie będzie jego koszt.

11.Oglądam prognozę pogody – analizujemy wykresy i
informacje.

Podana lista zawiera przykłady czynności wykonywanych codziennie.
Jednak matematyka często przydaje się w sytuacjach, które wykonujemy
rzadziej, np. raz w miesiącu, roku. Oto kilka przykładów:

1.Opłacenie rachunków, obliczanie, ile metrów sześciennych wody zużyliśmy,
ile kilowatogodzin prądu itd.
2. Założenie lokaty bankowej – warto umieć przeliczyć, która propozycja
oferowana przez bank jest bardziej korzystna. Czy otwarcie lokaty z
oprocentowaniem 2% w skali roku z kapitalizacją odsetek co miesiąc będzie
lepszą propozycją niż lokata z oprocentowaniem 2,1% z roczną
kapitalizacją odsetek.
3.Rozliczenie podatków – obecnie istnieją programy, które pomagają nam w
obliczeniach (stworzone przez programistów, którzy znają bardzo dobrze
matematykę), jednak warto posiadać umiejętności matematyczne, aby
sprawdzić poprawność wykonanych obliczeń i korzystać z możliwych ulg.
4.Remont mieszkania – tu niezbędna jest umiejętność obliczenia, ile
potrzebujemy farby, jaka ilość metrów kwadratowych paneli jest potrzebna itp.

Gdzie jeszcze spotkamy matematykę?

•
•
•
•
•
•
•

w technice,
w elektronice i projektowaniu,
w sztuce,
w informatyce,
w przyrodzie,
w chemii,
w fizyce

Matematyka w technice

Matematyka w informatyce

Matematyka w chemii

Matematyka w architekturze i
projektowaniu

Matematyka w ruchu drogowym
•
•
•
•
•

Prędkość na drodze ( V = s/t )
Figury geometryczne na znakach
Obliczanie spalania samochodu
Synchronizowanie świateł w na skrzyżowaniach
Foto-radar

Matematyka w muzyce
•
•
•
•
•

Tempo ( Metronom )
Rytm ( podział wartości nut, zapis taktu )
Interwały ( sekunda, seksta etc.)
Tabulatura
Częstotliwość

Matematyka w sporcie
•
•
•
•

odległość i noty w skokach narciarskich
prędkość w wyścigach
prędkość w biegach
obliczanie punktów przy strzelaniu

Matematyka w sztuce

Matematyka w przyrodzie
Pięciokąty foremne w ogrodzie
Poniższa galeria kilku zdjęć ilustruje bogactwo foremnych
pięciokątów w świecie roślin kwiatowych.

Matematyka w grach

Jak pokazały powyższe slajdy matematyka towarzyszy
nam na codzień jednak najważniejszą zaletą nauki
matematyki jest TRENING MÓZGU
Matematyka ma olbrzymi wpływ na to, jak rozwija się nasz
mózg i jak postrzegamy świat. Ćwiczenie
matematycznego myślenia pomaga wnioskować,
kojarzyć fakty i zjawiska, odpowiednio je klasyfikować
nie tylko na kartce czy tablicy, ale też w codziennych
sytuacjach. Ludzie, którzy dobrze sobie radzą z
matematyką, szybciej znajdują rozwiązania codziennych
problemów, łatwiej podejmują decyzje. Są w stanie lepiej
przewidzieć konsekwencje danego sposobu
postępowania, przeanalizować plusy i minusy
konkretnego wyjścia z sytuacji. Są też wytrwalsi w
dążeniu do celu. Wiedzą, że w życiu – jak w zadaniu
matematycznym – do rozwiązania problemu można
dojść różnymi drogami i nie warto się poddawać po
pierwszej porażce.

Dzieci, które radzą sobie z matematyką, mają lepszą pamięć i
z zasady łatwiej przyswajają wiedzę także z innych
przedmiotów. Szczególnie wrażliwe są na muzykę i łatwiej
uczą się gry na instrumentach. To dlatego, że łatwiej
zapamiętują sekwencje nut, dostrzegają harmonie. Łatwiej
też przychodzi im nauka języków obcych. Nieprzypadkowo
ośrodek mózgu odpowiadający za przyswajanie języków i
odczuwanie muzyki leży w sąsiedztwie ośrodka, który ma
wpływ na rozumienie matematyki.
Nauka matematyki jest ważna, bo wspiera wszechstronny
rozwój człowieka. Dlatego tak samo jak staramy się od
najmłodszych lat zaszczepić dzieciom zamiłowanie do
sportu, by zachowały zdrowie i sprawność fizyczną w
dojrzałym wieku, powinniśmy od małego uczyć je czerpania
przyjemności z rozwiązywania zagadek logicznych i z
wysiłku umysłowego. Dzięki aktywności umysłowej mózg
starzeje się wolniej.

Nie bez powodu seniorom czy pacjentom, u
których zdiagnozowano chorobę
Alzheimera, zaleca się rozwiązywanie
łamigłówek, by jak najdłużej zachowali
sprawność umysłu.

Dobra wiadomość dla wszystkich !!!
Na naukę matematyki nigdy nie jest zbyt późno i naprawdę nie jest to przedmiot
tak straszny jak często sobie wmawiamy.

Najczęściej trudności z matematyką nie wynikają z braku
zdolności matematycznych, ale właśnie z niewłaściwego
podejścia do przedmiotu, kiedy to sami sobie sugerujemy,
że matma to przedmiot nie do „ogarnięcia” dla większości
ludzi, a ta „tajemna matematyczna wiedza” przeznaczona
jest tylko dla wybranych.
Oczywiście bardzo dużo zależy od naszego nauczyciela – to
on swoim sposobem nauczania może nas zachęcić lub
zniechęcić do tego przedmiotu. Umiejętne przedstawienie
zagadnień matematycznych, które musimy opanować jest
przecież jedną z kluczowych rzeczy.
Pamiętajmy jednak, że nawet dobry nauczyciel nie załatwi
sprawy w 100 procentach, równie istotne są działania nas
samych.

Jak uczyć się matematyki?
1,Nie bój się matematyki
Największą przeszkodą w zrozumieniu matematyki są braki w edukacji, a także
negatywne podejście do tego przedmiotu i strach przed nim. Niepotrzebnie!
Uwierz mi, że „nie taki straszny diabeł, jak go malują” i da się go z
powodzeniem okiełznać (patrz punkty poniżej).
2.Poznaj swoje słabe punkty
Ważną rzeczą jest aby wiedzieć z czym w matematyce masz problem, czego
nie rozumiesz oraz co masz dobrze opanowane.
Spróbuj też szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się biorą twoje
problemy w nauce matematyki. Zapisz je. Jeśli są one łatwe do
zidentyfikowania możesz je spróbować wyeliminować. Co możesz zrobić?
Możesz zmienić sposób nauki, poszukać nowych i odpowiednich dla ciebie
pomocy dydaktycznych (patrz punkt 7), czasem konieczna będzie też
zmiana nauczyciela (patrz punkt 6) lub wspomaganie się korepetycjami np.
takimi jak nasze itp. Zadbaj też odpowiednią motywację (patrz punkt 8).

3.Staraj się uczęszczać na wszystkie zajęcia z matematyki
Matematyka to przedmiot, w którym bardzo często opanowanie nowych umiejętności wymaga
zrozumienia innych (np. wyuczonych wcześniej). Opuszczając lekcje matematyki, tracisz cenne
informacje i potem masz problem, aby nadrobić stracone lekcje i zrozumieć kolejne.
4.Zawsze odrabiaj pracę domową
Nie powinno mieć dla ciebie znaczenia czy nauczyciel sprawdza czy też nie sprawdza na każdej
lekcji pracę domową. Nie możesz myśleć, że skoro nie sprawdza, to ty nie będziesz jej odrabiał.
To tak jakbyś oszukiwał samego siebie i to oczywiście działa tylko na twoją niekorzyść. Dokładne
poznanie nowego tematu, wymaga samodzielnych ćwiczeń (patrz punkt 5) i dlatego bardzo
ważne jest, abyś samemu odrabiał prace domowe. Jeśli tego nie robisz po prostu nie uczysz się
matematyki.
5.Dużo ćwicz samodzielnie
Aby dojść do wprawy w rozwiązywaniu zadań musisz dużo samodzielnie ćwiczyć. Nie bój się poświęcać czasu
na zgłębianie matematyki. Spraw, aby nauka matematyki kojarzyła ci się z czymś przyjemnym (patrz punkt 7 i
8) – choć wiem, że może to brzmieć trochę absurdalnie.
Zaczynaj od przypomnienia (przeczytania) teorii i wypisania najważniejszych rzeczy np. wzorów. Potem przejdź
do rozwiązywania zadań, zaczynając od najprostszych do coraz trudniejszych. Ważne jest aby robić to
samodzielnie. Nie martw się, gdy okaże się, że czegoś nie wiesz, nie umiesz, że zawisiłeś się w połowie
zadania. Spróbuj przeanalizować raz jeszcze swój tok myślenia i postarać się znaleźć dziury w rozumowaniu a
potem ponownie zrobić zadanie. Jeśli jednak mimo wszystko nie dasz rady, nie bój się zwrócić o pomoc np. do
swojego nauczyciela czy korepetytora (patrz punkt 6)

6.Jeśli czegoś nie wiesz (nie rozumiesz) szukaj pomocy i przede wszystkim pytaj!
Dużym problemem wśród uczniów jest przyznanie, że czegoś nie zrozumieli. Często, gdy nauczyciel pyta na
lekcji „Kto nie rozumie?” nikt nie podnosi ręki. Uwierz mi, że tak naprawdę bardzo wielu uczniów w takim
momencie chciało by podnieść rękę, ale z jakiegoś powodu się boi. Bez sensu. Nie ma takiej osoby, która
zawsze i wszystko zrozumie za pierwszym razem.
Zrozum, że jeśli naprawdę chcesz pojąć matematykę – musisz pytać, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości lub
gdy po prostu czegoś nie pojmujesz. To żaden wstyd! To wręcz normalne. Zdajesz sobie przecież sprawę, że
trzeba dobrze zrozumieć dane zagadnienie, aby móc potem wykonywać ćwiczenia i zadania.
Nauczyciel jest po to, aby Ci pomóc. On jest na lekcji dla ciebie! Poproś więc śmiało o wytłumaczenie.
Prawdziwy nauczyciel zawsze będzie się cieszył z tego, że jesteś zaangażowany i doceni to, że zależy ci,
aby w pełni pojąć o czym mówi na lekcji. A jeśli tak nie będzie, to może warto przemyśleć zmianę
nauczyciela, bo ten którego masz najwyraźniej rozminął się z powołaniem.
7.Nauka ma być przyjemnością.
Najszybciej, najłatwiej i najlepiej uczysz się nie mając świadomości, iż jest to nauka. Musisz dążyć do tego,
aby nauka kojarzyła ci się bardziej z zabawą i rozrywką a nie katorgą. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie, ale
taka jest prawda. Spróbuj poszukać swojego sposobu na naukę, tak aby była ona dla ciebie naprawdę
czymś przyjemnym. Czasem dobrym rozwiązaniem jest gra edukacyjna, jakiś quiz, czasem dyskusje na
forum internetowym. Jesteś młodym, kreatywnym człowiekiem, więc na pewno ci się uda znaleźć
najskuteczniejszy sposób nauki dla siebie. Ucząc się tak jak lubisz, będziesz bardziej skoncentrowany na
czekającym cię zadaniu i osiągniesz lepsze rezultaty.
Co by nie mówili rodzice, musisz wiedzieć, że własne poszukiwania informacji i zdobywanie wiedzy poprzez
buszowanie w internecie, przeglądanie blogów, serwisów internetowych jak najbardziej sprzyja nauce. Mamy
erę informacji i należy korzystać z jej osiągnięć. Bardzo dobrą i przyjemną formą nauki matematyki są np.
korepetycje wideo na stronie bigosmatematyczny.pl
Pamiętaj, że warto jest dopasować do siebie nie tylko metody (o których wspomniane było wyżej) ale i
warunki nauki. Wybór pomocy dydaktycznych na rynku jest ogromny, warto jest pokusić się o takie pomoce
naukowe, materiały, zbiory zadań, z których będzie się nam komfortowo korzystało i miło uczyło. Pamiętaj,
że odpowiednie warunki nauki to nie tylko biurko, oświetlenie, cisza, ale także odpowiednia pora dnia,
wypoczęty umysł, odprężenie i motywacja do nauki (patrz punkt 8).

8. Nastawiaj się pozytywnie, motywuj się i nagradzaj
Kiedy zabraknie ci chęci do działania, szukaj motywacji. W sieci jest pełno
wartościowych filmików czy cytatów motywacyjnych. Zrób sobie więc
krótką przerwę w nauce i wykorzystaj internet do czegoś pożytecznego –
znajdź coś, co podniesie cię na duchu i da ci kopa do działania.Pamiętaj,
że jeśli jesteś skory do marudzenia, narzekania a twoje nastawienie do
wielu spraw jest negatywne, szybko ulegasz zniechęceniu i
rozkojarzeniu. Staraj się więc wzbudzać w sobie pozytywne emocje.
Postaraj się, aby na co dzień było w twoim życiu jak najwięcej uśmiechu
– ciesz się z małych rzeczy i skupiaj na tym co masz a nie na tym czego
nie masz. Dzięki pozytywnemu nastawieniu zdecydowanie łatwiej będzie
ci się koncentrować na rzeczach, które robisz. Uwierz w swoje
możliwości a będziesz pokonywać kolejne trudności z zapałam, bo będą
one dla ciebie wyzwaniami a nie przeszkodami.
Bądź zawsze zadowolony z wykonanej pracy i pamiętaj, aby jak najczęściej
stosować dla siebie nagrody i pochwały za dobrze wykonaną robotę (ty
sam, a nie ktoś inny). Co to może być taką nagrodą? No, to już chyba ty
będziesz najlepiej wiedzieć, jakiego rodzaju nagrody motywować cię
będą do lepszej nauki i pracy.
Dobrym sposobem motywowania się do nauki matematyki jest znalezienie
autorytetu w tej dziedzinie – jakiegoś wzorca do naśladowania. Musi to
być osoba, nie tylko pomocna w nauce, ale i godna zaufania, osoba która
umie wspomóc cię dobrym słowem oraz podnieść twoją samoocenę.
Taka dzięki, której chce ci się uczyć nowych rzeczy. Może nim być nim
np. twój nauczyciel czy korepetytor ale też inna osoba. Rozejrzyj się i
poszukaj kogoś takiego.

Powodzenia !!!

Nauka matematyki to proces, droga. Uczeń,
który nie poradził sobie z zadaniem, nie
powinien dostawać jedynki, lecz należy go
zachęcać, by szukał błędu w swoim
rozumowaniu. W codziennym życiu też
nigdy nie umiemy przecież wszystkiego od
razu! Umiejętność nazywania popełnionych
błędów i wyciągania wniosków z porażek
pozwala nam się doskonalić. Rozwiązanie
problemu po kilku próbach hartuje
emocjonalnie, wzmacnia poczucie własnej
wartości.

Jak widzicie matematyka to bardzo ważny
przedmiot. Warto się jej uczyć, bo z pewnością
zaowocuje to w przyszłości. Posłuchajcie swoich
rodziców, bo jak mówił Mały Książę, światem
dorosłych rządzą liczby. W niemal każdej
rozmowie przewija się matematyka, nie da się od
tego uciec. Na pewno i wy będziecie kiedyś
zarabiać określone kwoty, wydawać je, brać
kredyty, kupować na raty. W takich sytuacjach
wiedza matematyczna to prawdziwy skarb,
pozwalający zaoszczędzić i dobrze dysponować
pieniędzmi!
A może może już teraz macie do niej talent?

Na koniec….

Podsumowując
Warto mieć na uwadze pozytywny wpływ
matematyki na życie człowieka we
wszechświecie.
Z pewnością lepiej umieć poradzić sobie bez
kalkulatora na zakupach czy w podróży, mimo
dostępu do komputera.
Dla własnego zdrowia psychicznego i fizycznego
warto przynajmniej od czasu do czasu
poćwiczyć mózg, główkując nad zagwozdką
matematyczną

Na wesoło…
JAK WYGLĄDA DOBRY MATEMATYK?

Zapraszam do wypełnienia ankiety.
„Po co nam ta matematyka-czy da się bez niej
żyć ?”

Ankieta ma na celu udowodnić czy
matematyka jest potrzebna
Link do ankiety :
http://www.ankietydlaciebie.pl/ankiety/pokaz/e3dd53dc-a6ed-44aa89f1-516010e208e0

Dla Wszystkich którzy dotrwali
do końca prezentacji zagadka 

Termin realizacji zadania ze względu na pandemię
długi…na odpowiedzi czekam we wrześniu 
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