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        Witajcie po wakacjach!
        Wszystkim czytelnikom 
     życzymy wielu sukcesów :)

W numerze:

                      

ŻEGNAJ LATO NA ROK...

.

Pewnie większość
z Was rozpoczęła
wrzesień od
mocnego
postanowienia, że
będzie się pilnie
uczyć i
kolekcjonować
wyłącznie dobre
oceny. Tego Wam

życzymy, ale w
praktyce, jak
wiecie, może być
różnie. Na pewno
nie obejdzie się bez
stresu :( 
Mamy jednak
nadzieję, że lektura
naszej gazetki
wywoła uśmiech

na waszej twarzy, a
przy okazji
poznacie mnóstwo
ciekawostek,
niekoniecznie
związanych z
matematyką.

Zadanka dla
każdego
Mate-magia na
co dzień, czyli
jak to szybko
policzyć
Alfa i omega
Liczby duże i
jeszcze
większe
A wdzięczność
nasza bez
granic...

Po ślubowaniu
klas
pierwszych
Czy jesteś
bystrzakiem?
Humorek

.
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Zadanko 1.
Ola przez cały rok zbierała pieniądze na koncert. Od
stycznia do kwietnia , nazbierała 3 razy więcej niż od
września do grudnia. Od września do grudnia
nazbierała 300 zł. Przez cały rok zebrała 1300 zł i
mogła jechać na koncert. Ile pieniędzy zebrała od maja
do sierpnia?
Zadanko 2.
Iza przez wakacje przygotowywała się do maratonu.
Wakacje trwały 62 dni. Iza codziennie biegała 6 km,
codziennie osiągając czas lepszy od poprzedniego o 7
sekund. 54-tego dnia wakacji czas Izy wynosił 28,55
min. Jaki był czas Izy ostatniego dnia wakacji?

Zadanko 3.
W pewnym schronisku dla zwierząt było 18 psów i 3
razy więcej kotów. Ile ogonów miały razem wszystkie
zwierzęta?
Zadanko 4. 
Trasa kolejowa z Warszawy do Gdyni ma długość 360
km, a z Malborka do Warszawy 247 km. O ile
kilometrów trasa z Malborka do Warszawy jest krótsza
od trasy Gdynia - Warszawa?
Zadanko 5.
Rodzina Leśniewskich składa się z czterech osób.
Kasia ma 5 lat, a jej starsza siostra Dominika jest trzy
razy starsza. Kiedy urodziła się Dominika, mama miała
24 lata. Tato jest o 3 lata starszy od mamy. Ile lat mają
razem wszyscy Leśniewscy?

Zadanko 6.
Zosia kupiła 11 zeszytów: jeden 32-kartkowy do
informatyki, trzy 60-kartkowe do matematyki, dwa  60-
kartkowe do przyrody, dwa 80-kartkowe do polskiego,
jeden 32-kartkowy do religii i dwa 32-kartkowe od
angielskiego. Jeden zeszyt 16-kartkowy kosztuje 0,89
zł, 32-kartkowy 1,30 zł, 60-kartkowy 1,50 zł  a 80-
kartkowy 1,99 zł . Zosia wzięła 20 zł na zakupy. Ile
zapłaciła Zosia za wszystkie zeszyty? Czy została jej
reszta? Jeśli tak, to ile złotych?
Zadanko 7.
Aby powstał obraz filmowy, należy pokazać 15 klatek
filmu w ciągu 1 sekundy. Ile klatek filmowych wyświetli
projektor podczas projekcji filmu reklamowego,
trwającego 5 minut?

ZADANKA DLA KAŻDEGO 
- małego i dużego
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MATE-MAGIA na co dzień
Któż z Was by nie chciał liczyć błyskawicznie w pamięci? Nie chodzi tu rzecz jasna o tabliczkę mnożenia, bo ją
po prostu trzeba „wkuć” - raz na całe życie. Chodzi o rachunki bardziej skomplikowane. By ułatwić Wam nieco
życie podczas lekcji matematyki, w kolejnych numerach gazetki spróbujemy zdradzić kilka sztuczek
dotyczących liczenia. 

Zaczynamy od mnożenia przez 11. 
Metoda jest bardzo prosta.

Na początek spróbujmy pomnożyć błyskawicznie liczby dwucyfrowe np.
43 x 11.
Najpierw dodajemy cyfry mnożonej liczby: 4 + 3 = 7. 
Wynik tego dodawania wstawiamy pomiędzy cyfry 4 i 3, zatem
otrzymamy 43 x 11 = 473. 
Prawda, że bajecznie proste? 
Stosując tę zasadę spróbujcie wykonać działania:
32 x 11, 62 x 11, 72 x 11. Wyniki sprawdźcie na kalkulatorze :)

Jeśli chcielibyście pomnożyć np. 78 przez 11, postępujemy podobnie. 
7 + 8 = 15, czyli otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową. Wtedy cyfrę 5
wstawiamy przed cyfrą 8, zaś 1 dodajemy do cyfry 7. W ten sposób
otrzymujemy 78 x 11 = 858.
W ramach ćwiczeń wykonajcie działania: 
95 x 11, 88 x 11, 95 x 11, 76 x 11. Ich wyniki również możecie sprawdzić
na kalkulatorze.

W następnym numerze podamy Wam inne rachunkowe triki. . .
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LICZBY DUŻE I JESZCZE WIĘKSZE
Zapewne potraficie bez problemu odczytywać liczby rzędu tysięcy, milionów, a nawet miliardów. Ale jak odczytać
liczbę, która ma np. 374 cyfry?

Jak się okazuje, nie wszędzie funkcjonuje jednakowe nazewnictwo liczb –
szczególnie dużych. Poniżej zamieszczamy nazwy dużych liczb
obowiązujące w Polsce. Jak widzicie mamy wśród nich na zmianę 
końcówki – lion i – liard. Jednak już w Stanach Zjednoczonych stosowane
są tylko nazwy z końcówką  - lion (np. nasz miliard jest w USA czytany
jako bilion). 

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie nazwy noszą ogromne liczby?
Pewnie nauczyciel matematyki wspominał Ci o niektórych z nich. Trochę
ciężko je zapamiętać - oto nasza podpowiedź:

milion   106   = 1 000 000
miliard   109  = 1 000 000 000
bilion   1012   = 1 000 000 000 000
biliard   1015  =  1 000 000 000 000 000
trylion  1018   = 1 000 000 000 000 000 000
tryliard   1021  =  1 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion  1024  = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadryliard 1027 
kwintylion   1030 
kwintyliard   1033 
sekstylion   1036 
sekstyliard   1039 
septylion   1042 
septyliard  1045 
oktylion   1048 
oktyliard   1051 
nonylion   1054 
nonyliard  1057 
decylion   1060 
wicylion   10120 
trycylion   10180 
kwadragilion   10240 
kwinkwagilion   10300 
sekswilion   10360 
septagilion   10420 
oktogilion   10480 
nonagilion  10540 
centylion 10600

Zatem jak sądzisz, kto byłby bogatszym człowiekiem - polski czy
amerykański bilioner?

.

.

HUMOREK :)
Po klasówce z matematyki
rozmawia dwóch kolegów.
- Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego. A ty?- Ja też ani
jednego. 
I pani znowu powie, że ściągaliśmy
od siebie.

:)
Nauczyciel matematyki wyjaśnia
dzieciom, że połowy są zawsze
równe. 
Po chwili dodaje: 
- Co będę wam dużo tłumaczył, 
i tak większa połowa nie zrozumie!
                          :)

.

.
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ALFA I OMEGA
Na pewno słyszałeś takie określenie. Alfa i omega to litery alfabetu greckiego, ale nie jedyne.
Alfabet grecki powstał około IX wieku p.n.e. Służył nie tylko do zapisu języka greckiego, ale również zapisu liczb i
notacji muzycznej. Obecnie symbole alfabetu greckiego używamy często w matematyce. Na poziomie szkoły
podstawowej są to najczęściej oznaczenia kątów literami greckimi: α, β, γ, δ.
Klasyczny alfabet grecki liczy 24 litery.

.

Ciekawostki
Nazwa "alfabet" pochodzi od nazw pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta.
Do języka potocznego weszły wyrażenia związane ze znakami greckimi:

"alfa i omega" - w znaczeniu: osoba o rozległej wiedzy, wszechwiedząca, omnibus.
"co do joty" - w znaczeniu: szczegółowo, bardzo dokładnie, całkowicie.

Litery greckie można nawet znaleźć w Nowym Testamencie:
„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż
wszystko się spełni” [Mt 5,18].
"Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec" [Ap 22,13].

.
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Tradycją naszej szkoły jest oficjalne i bardzo uroczyste przyjmowanie najmłodszych uczniów w poczet "szkolnej
braci". Ślubowanie pierwszaków odbywa się zwykle w październiku, po pierwszym miesiącu nauki, gdy poznają
oni bliżej swoich kolegów i wychowawców.

W bieżącym roku szkolnym takim
ważnym dniem okazała się środa,
9-tego października.
W obecności swoich rodziców
pierwszoklasiści ślubowali na
sztandar szkoły. Każdy z nich
został też "pasowany na ucznia".
Dyrektor szkoły, Pan Ryszard
Świderski dotykał każdego
specjalnym ołówkiem, zaś
zastępca dyrektora, Pani Zofia
Ożlańska, wręczała pamiątkowy
dyplom.
Wszyscy uczniowie byli bardzo
przejęci, a akt ślubowania na
pewno pozostanie na długo w ich
pamięci.

. .

. .

. .

. .
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W popołudniowej akademii uczestniczyli zaproszeni goście, obecni i
emerytowani nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, rodzice oraz
delegacje uczniów z poszczególnych klas.
Zwieńczeniem części oficjalnej - przemówień, wręczenia Nagród
Dyrektora, była część artystyczna. 
Jak zwykle nie zabrakło pięknych wierszy, piosenek oraz tańców w
wykonaniu młodszych i starszych uczniów naszej szkoły, a wszystko z
najlepszymi życzeniami dla naszych Nauczycieli.

A WDZIĘCZNOŚĆ NASZA BEZ GRANIC...
Pod takim hasłem, w piątek 11-tego października br., odbywały się w naszej szkole uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

.

.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 23 10/2013 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMATMA DO KWADRATU

.

.

.

.


	ŻEGNAJ LATO NA ROK...
	W numerze:
	ZADANKA DLA KAŻDEGO
	- małego i dużego
	MATE-MAGIA na co dzień
	Zaczynamy od mnożenia przez 11.

	LICZBY DUŻE I JESZCZE WIĘKSZE
	HUMOREK :)

	ALFA I OMEGA
	Ciekawostki
	ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
	A WDZIĘCZNOŚĆ NASZA BEZ GRANIC...

