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Idą święta, idą święta. 
Każda buzia uśmiechnięta.

Niechaj gwiazdka świeci ciepło,
każdy smutek zniknie lekko.

                                

.

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA...

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,
niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt.
Dziś Wam życzymy 

WESOŁYCH ŚWIĄT!         

Redakcja MATMY DO KWADRATU 

W numerze:
Świąteczne porady
Po konkursie matematycznym
MATEMAGIA na co dzień
Łamigłówki mądrej główki
Humorek
Czy jesteś bystrzakiem?

    UŚMIECHNIJ
           SIĘ :)

- Czy jesteś dobrze
przygotowany? -
pyta ojciec syna
przed klasówką.
- Tak tato. Nawet na
najgorsze...

:)

.
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Biżuteria robiona własnoręcznie

Jeśli posiadasz zdolności manualne, możesz zrobić
np. biżuterię: bransoletki, korale, zawieszki czy
kolczyki. W pasmanteriach, czy innych sklepach
można zakupić wszystkie potrzebne części do
samodzielnego wykonania biżuterii - koraliki w różnych
kolorach i rozmiarach, inne zawieszki, metalowe
pręciki.

Zakładka dla miłośnika czytania
Zakładki do książek to wspaniały prezent dla fanów
spędzania zimowych wieczorów z książką w ręku! Ten
prezent jest w stanie wykonać każdy, nawet dziecko.
Można ją wykonać z różnych rzeczy – wstążki,
tasiemki, koronki, włóczki czy papieru (blok kolorowy
techniczny, papier kolorowy).
Gry rozwijające wyobraźnię
Można je kupić średnio za 130-250 zł.
Najpopularniejsze to: "The Sims" - tworzymy postaci,
które mają swoje przygody, "Civilization V" - rozwijamy
własną cywilizację i podbijamy świat, a także "Fifa"-
słynna gra piłkarska.

Rozgrzewacze do rąk
Nie podłącza się ich do prądu, nie ma w nich baterii.
Działają dzięki specjalnej reakcji chemicznej, którą
wyzwalamy naciskając na element przedmiotu. Są
ciepłe (ok. 50 stopni) przez 20-30 min. Mają różne
kształty. Cena ok. 18-30 zł.

Magnetyczne kulki
Zabawna układanka dla osób w każdym wieku. To
zestaw namagnesowanych i dzięki temu połączonych
ze sobą nawzajem kulek, z których można robić
różne, coraz to inne konstrukcje. Zapłacimy za nie
około 50-70 zł.

Lalki z dodatkami
Bratz, Monster High i Barbie to serie lalek z różnymi
akcesoriami - od ok. 28 do 100 zł. Modne wśród
młodszych dziewczynek. W sprzedaży różne
zestawy.

.

.

.

ŚWIĄTECZNE PORADY
Masz wątpliwości, co sprawić najbliższym na
Gwiazdkę? Oto nasze podpowiedzi:

.

.
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Świąteczne pierniki

Składniki:      
·  500 g miodu
·  2 niepełne szklanki cukru
·  250 g masła
·  1 kg i 1 szklanka mąki tortowej
·  3-4 jajka
·  3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej
·  1/2 szklanki mleka
·  szczypta soli
·  1 szklanka siekanych orzechów włoskich
·  1/2 szklanki siekanej skórki pomarańczowej
·  1/2 szklanki rodzynek (jeśli są duże, można je
również posiekać)
·  1 czubata łyżka ciemnego kakao
·  2 płaskie łyżeczki cynamonu
·  2 płaskie łyżeczki imbiru
·  1/2 łyżeczki pieprzu
·  1/2 łyżeczki mielonych goździków 
·  1/2 łyżeczki kardamonu

Do smarowania pierników:
·  1 jajko
·  2-3 łyżki mleka
Bakalie można dodać lub nie. 
Przyprawy można zastąpić gotową przyprawą do
piernika.

Przepis pochodzi ze strony
www.wkuchniaganiok.blogspot.com

Przygotowanie: 
W garnku o grubym dnie rozpuść (na małym ogniu,
ciągle mieszając) - miód, cukier i masło. W dużej
misce wymieszaj pozostałe składniki (przesiej mąkę
przez sitko), dodaj gorący, roztopiony miód z masłem i
cukrem - porządnie wymieszaj. Zamiast 

mikserem, możesz ciasto wyrabiać ręcznie, wtedy
poczekaj, aż zawartość garnka nieco przestygnie.
Dobrze wymieszane, zagniecione ciasto przykryj nianą
ściereczką albo podziurkowaną folią spożywczą i
odstaw do lodówki na kilka tygodni (2-5), aby dojrzało.
Kiedy skończy się okres leżakowania - rozwałkuj
ciasto (podsypując mąką) i wycinaj pierniczki.
Jak je ozdobić?
Grubsze pierniki dekorujemy polewą czekoladową.
Rozpuszczamy czekoladę (gorzką, mleczną lub białą )
w kąpieli wodnej lub w rondelku, dodajemy wtedy
trochę masła i mleka.Domowy lukier
gotowany przyrządzamy z cukru pudru, wody i soku z
cytryny. Lukier surowy robimy z białek i cukru pudru.
Ubijamy mikserem do momentu, aż będzie miał gęstą
konsystencję. Dodajemy do niego sok z cytryny lub
pomarańczy albo aromat waniliowy czy migdałowy. Do
zabarwienia lukru na beżowo używamy niewielkiej
ilości zaparzonej kawy, na różowo - soku z malin lub
buraków, na niebiesko - soku z jagód, a na żółto -
kurkumy.Ozdoby przyklejamy na niezastygnięty lukier
lub polewę. Mogą to być bakalie, groszki, draże,
cukrowe perełki czy kryształki.

.

.
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PO KONKURSIE MATEMATYCZNYM...
Za nami etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Brali w nich udział w większości
szóstoklasiści, choć nie tylko. Poniżej zamieszczamy niektóre zadania z konkursu matematycznego. Spróbujcie
je rozwiązać :)

.

1. Iloraz liczb trzysta trzydzieści
trzy tysiące i sto to:
A) 3330                B) 33300 
C) 3330000          D) 33300000 
2. Janek i Wojtek zbierają znaczki.
Razem mają 640 znaczków. Ile 
znaczków ma Wojtek, jeśli Janek
ma o 78 znaczków więcej?
A) 242               B) 281 
C) 359               D) 398 
3. Pewien chiński mandaryn z
Szanghaju uwielbiał liczbę5. Z
okazji swoich pięćdziesiątych
urodzin obdarował poddanych
ryżem. Podarunek ważył 5t 5kg
5dag. Ile to kilogramów?
A) 505,05 kg         B) 505,5 kg 
C) 5005,005 kg     D) 5005,05 kg

4. Jaką cyfrę można wpisać zamiast #, aby liczba
31586# była podzielna przez 6 ?
A) 1             B) 4              C) 6              D) 9 

5. Mikołaj Kopernik urodził się w roku MCDLXXIII.
Która rocznica urodzin astronoma upłynęła w tym
roku? 
A) 340                             B) 390 
C) 540                             D) 590 

6. Która z poniższych trójek liczb wyraża długości
boków trójkąta?
A) 10;8;6                         B) 14;12;2 
C) 7;4;12                         D) 16;8;8 

7. Wynik działania 40 – 23,1 - 3,90 : 130 to:
A) 0,10        B) 16,60         C) 16,87       D) 16,93 

8. Ile najwięcej punktów wspólnych może mieć okrąg i
odcinek?
A) 1                           B) 2 
C) 3                          D) zależy od długości odcinka

9. Ile wynosi pole powierzchni
kwadratu o boku o 5cm dłuższym
od boku kwadratu o polu 36 cm2?

10. Średnia arytmetyczna długości
wszystkich boków pewnego
czworokąta jest równa 16 cm. Jaką
długość ma obwód tego
czworokąta?
A) 4 cm                  B) 16 cm 
C) 32 cm                D) 64 cm 

11. Ile czasu upływa od 23.15 do
6.20 następnego dnia?
A) 7godz.5min
B) 7godz.15min
C) 17godz.5min
D) 17godz.35min

12. Uczniowie klas szóstych oszczędzali pieniądze w
SKO. Oto stan oszczędności klas: kl.VIa-300zł, kl.VIb-
120zł, kl.VIc-480zł, kl.VId-300zł. Za oszczędzanie
dostały 60 złotych do podziału między klasy. Jak
sprawiedliwie podzielić otrzymaną nagrodę?
13. Dany jest trójkąt równoramienny o polu powierzchni
12 cm2.Wysokość opuszczona na podstawę ma
długość 0,4 dm. Podstawa trójkąta jest o 1 cm dłuższa
niż jego ramię. Oblicz obwód tego trójkąta.

.
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UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

Kolega Jasia pyta go:
- Jasiu, skąd masz ten medal?
- Za to, że śpiewałem.
- A za co ten dyplom?
- Za to, że przestałem śpiewać!

:)

Pani pyta Jasia na lekcji:
- Kim chciałbyś zostać w
przyszłości?
- Żyrafą – odpowiada Jaś.
- A dlaczego?
- Żeby tata nie targał mnie za uszy!

MATE-MAGIA na co dzień
Tym razem podpowiemy Wam m. in., jak szybko potęgować w pamięci liczby zakończone cyfrą 5:)

.

Jak podnieść do
kwadratu liczbę 65?

Sposób jest bardzo prosty i wcale
nie wymaga liczenia sposobem
pisemnym.
Otóż mnożymy najpierw cyfrę
dziesiątek tej liczby przez cyfrę o 1
większą, czyli 6 x 7 = 42. Do
otrzymanego wyniku dopisujemy
na końcu liczbę 25.
Zatem

652 = 65 x 65 = 4225
Prawda, że proste?

Spróbujcie zatem policzyć w ten
sposób potęgi, a potem sprawdźcie
swoje wyniki na kalkulatorze:
152, 252, 352, 452, 552.

Podobnie można mnożyć liczby
dwucyfrowe, które zaczynają się
taką samą cyfrą, a ich drugie
cyfry dają w sumie liczbę 10.
Oto przykład:
Chcemy policzyć: 62 x 68.
Najpierw mnożymy ich cyfrę
dziesiątek przez cyfrę o 1 większą,
czyli 6 x 7 = 42. Następnie
mnożymy ich cyfry jedności – 2 x 8
= 16, a potem ten wynik
dopisujemy na końcu za liczbą 42.
Otrzymujemy 62 x 68 = 4216.

Zgodnie z tą zasadą np.: 
23 x 27 = 621, 24 x 26 = 624.

Spróbujcie obliczyć:
31 x 39, 32 x 38, 33 x 37, 34 x 36.

.

.

.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)
- Kaziu, dlaczego masz w dyktandzie takie same błędy
co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka
polskiego…

:)
Jasia ugryzł komar, jednak poszkodowany wypuścił
go. Kolega pyta Kazia:
- Dlaczego go wypuściłeś?
- Przecież to moja krew.

:)
Kazio pyta dziadka:

- Dziadku, masz prawie 80 lat i słuchasz tylko muzyki
techno. Dlaczego?
- Bo tylko taką słyszę…
                                         :)
Kazio pyta nauczycielkę:
- Proszę pani, czy można ukarać kogoś za coś, czego
nie zrobił?
- Oczywiście, że nie!
- Więc zgłaszam, że nie odrobiłem pracy domowej!

:)
- Kaziu, czy umyłeś uszy?
- Nie, ale jeszcze dobrze słyszę…
- Kaziu, dlaczego chodzisz z brudnymi uszami?
- Bo innych nie posiadam!

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
Poniżej zamieszczamy kilka łamigłówek - zadanek dla małych i trochę większych miłośników rozrywek
umysłowych. Bawcie się dobrze przy ich rozwiązywaniu :)

1. TĘCZOWA WYSPA
Mieszkańcy Tęczowej Wyspy
dzielą się na:
- blondynów z niebieskimi oczami,
- rudych z zielonymi oczami,
- brunetów z brązowymi oczami,
którzy stanowią połowę wszystkich
mieszkańców wyspy.

Jeśli na wyspie żyje 138 osób, a
1/3 stanowią osoby z rudymi
włosami, to ilu jest blondynów z
niebieskimi oczami?

2. PRZEPRAWA PRZEZ RZEKĘ
Ojciec i jego 2 synów bliźniaków
chciało przeprawić się przez rzekę.
Ojciec waży 80 kg, każdy z
bliźniaków po 40 kg, a kot, którego
zabrali ze sobą waży 2 kg. Panowie
mieli wielki problem, bo łódź, którą
chcieli przepłynąć rzekę, może
unieść tylko 80 kg. Jak mogą
przepłynąć z miejsca A na miejsce
B, aby nie przebyć drogi więcej niż
7 razy?

.

.

.

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 24 12/2013 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL MATMA DO KWADRATU

UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

- Jasiu, kogo częściej słuchasz:
mamy czy taty? - pyta
nauczycielka w szkole. 
- Mamy.
- A dlaczego? 
- Bo mama więcej mówi!

:)
Jasio pyta tatę:
- Tato, wiesz który pociąg się
najbardziej spóźnia?
- Nie wiem synku.
- Ten, który obiecałeś mi w
zeszłym roku na urodziny :(

.

.

Ojciec do Kazia:
- Przeczytałem twoją listę życzeń i
już wiem, co dostaniesz pod
choinkę – słownik ortograficzny.

:)

- Która godzina?
- Dwudziesta dwadzieścia.
- O rety, jak późno!
- To trzeba było wcześniej spytać!

:)

Mama karmi małego Józia
łyżeczką:
- A teraz za babcię, za tatę, za
dziadka…
W końcu Józio nie wytrzymał:
- Czy wy wszyscy nie możecie się
sami najeść?!

ŁAMIGŁÓWKI 
MĄDREJ GŁÓWKI

3. W CUKIERNI
Ewa, Monika, Michał i Krzysiek
wybrali się do cukierni, ale pani
ekspedientka nie zrozumiała, co
zamówić chciało każde z nich. 
Zapamiętała tylko, że:

babeczka i rogalik nie są dla
dziewczynek,
Krzysiek nie chce rogalika, a
Monika nie lubi ciasta
czekoladowego,
czwarte ciastko to
drożdżówka.

Co zamówiło każde z dzieci?

4. TAJEMNICZA UCIECZKA
Z więzienia uciekł przestępca, co
wszystkich wprawiło w osłupienie.
Kego cela znajdowała się 60m nad
ziemią i był w niej tylko gruby sznur
długości 30m.
Strażnicy uważali, że nie ma
powodu zabierać sznura z celi, bo
jest za krótki, by więzień mógł się
na nim ześliznąć na ziemię.
Musiałby skakać z wysokości 30m,
a jest to niebezpieczne. A jednak!
Jak udała się ta ucieczka?

5. ŚLIMAK
Ślimak postanowił wejść na pal
wysokości 10m. Każdego dnia
udaje mu się pokonać 2m, ale w
ciągu nocy ześlizguje się o 1m.Ile
dni zajmie mu dojście na samą
górę?
6. DZIEŃ NA JARMARKU
Po drodze z jarmarku Adam
spotkał idących z przeciwka
niedźwiedzia i siedmiu klaunów.
Każdy klaun miał 3 koty. Każdy kot
miał 3 szczury, każdy szczur miał
2 myszy, a wszystkie myszy miały
w sumie 9 pcheł. Ilu było
wracających z jarmarku?
7. KINOWY DZIEŃ
Marta, Franek i Leon nie mogą
dojść do porozumienia, jaki film
chcą obejrzeć w kinie i w jaki
sposób mają dotrzeć do kina.
Marta, która nie chce jechać
taksówką, lubi komedie
romantyczne bardziej niż filmy
grozy. Franek i Leon nie cierpią
jeździć metrem. Leon lubi filmy
wojenne i lubi jeździć autobusem.
Jaki film i środek transportu
wybrała każda z osób?

.

.
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