
JEJ WYSOKOŚĆ 
MATEMATYKA

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec 
głębokie piękno przyrody.

Richard Feynman



Czym jest matematyka?

Matematyka jest nauką dostarczającą niezbędne 

narzędzia do otrzymania konkretnych wniosków z 

przyjętych założeń. Zakres matematyki jest bardzo 

szeroki i ciągle się powiększa. Nawiązania do tej 

nauki można zauważyć praktycznie we wszystkich 

naukach ścisłych, technice, a nawet w naukach 

humanistycznych.
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Matematycy
Na kartach historii zapisało się tak wielu wybitnych matematyków, że 

nie byłoby sposobu ich wszystkich wymienić. Dzisiaj krótko 

zaprezentujemy tylko dwóch. Zapamiętajcie te nazwiska.

Najwyższym wyróżnieniem naukowym dla matematyka jest              

Medal Fieldsa, przyznawany od 1936 roku co cztery lata przez 

Międzynarodową Unię Matematyczną.

W 2014 roku amerykański serwis CareerCast uznał zawód 

matematyka za najbardziej dochodowy w Stanach Zjednoczonych.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Fieldsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Unia_Matematyczna


Stefan Banach
Żył w latach 1892-1945, był polskim 

matematykiem, przedstawicielem 

Lwowskiej Szkoły Matematycznej. 

Szkołę tą stworzył razem z 

Steinhausem. 

Nigdy nie ukończył studiów, 

matematyki nauczył się sam. 

Stefan Banach, jako autor ponad 60 

prac naukowych i twórca wielu 

twierdzeń, w sposób 

fundamentalny wpłynął na wiele 

działów królowej nauk.

Określa się go jednym z 

najwybitniejszych matematyków XX 

wieku.

18.06.2021



Alan Turing

Angielski naukowiec (1912-
1954). W swojej działalności 
zajmował się przede wszystkim 
logiką matematyczną oraz 
matematyką obliczeniową.

W czasie II wojny światowej 
zajmował się konstrukcją maszyn 
łamiących szyfry. Zaprojektował 
„bombę Turinga”, to znaczy 
urządzenie służące łamaniu kodu 
Enigmy (niemieckiej maszyny 
szyfrującej). Było to rozwiązanie 
bardzo skuteczne. 

Alan Turing był też jednym z 
twórców informatyki. Po wojnie 
stworzył projekt jednego z 
pierwszych elektronicznych, 
programowanych komputerów.
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Ciekawostki matematyczne

Zapoznanie się z matematycznymi 
ciekawostkami może być interesującym 
uzupełnieniem wiedzy, 
dlatego zapraszamy do odkrywania.
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Trójkąt egipski

Trójkąt o bokach 3, 4, 5 jest 

nazywany trójkątem egipskim, 

ponieważ przez Egipcjan był 

stosowany do wyznaczenia w 

terenie kąta prostego.

Istnieje tylko jeden trójkąt 

prostokątny, którego boki 

wyrażają się kolejnymi liczbami 

naturalnymi.
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Wielkie sumowanie

Suma liczb od 1 do 100 wynosi dokładnie 5050.
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Czy to magia???

Jeżeli pomnożysz 

swój wiek przez 

liczbę 7, następnie 

mnożąc       go przez 

1443 otrzymasz w 

wyniku swój wiek 

napisany trzy razy 

pod rząd.

np. mam 20 lat

7x20=140

140x1443=202020

Sprawdź czy w 

przypadku Twojego 

wieku też działa ta 

reguła.
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Zegar
Oglądnij film!
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Liczby doskonałe

Liczba doskonała to 
liczba, która jest równa 
sumie wszystkich 
swoich dzielników, 
mniejszych niż ona 
sama. Pierwszą liczbą
doskonałą jest szóstka. 
Inne liczby to 28, 496 itd.

Dzielniki liczby 6 to 1, 2, 3, 6

Sumujemy dzielniki mniejsze od 6 

czyli

1+2+3=6

Do dziś znaleziono zaledwie 43 liczby 

doskonałe, największa ma ponad        

18 milionów cyfr.
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Lotto

Dokładna szansa na trafienie 

szóstki w lotto to 

1 do 13 983 816. 

Żeby mieć pewność, że na pewno 

trafi się szóstkę, trzeba skreślić 

wszystkie możliwe kombinację

i wydać ok 42 milionów złotych.
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Liczby ujemne mają sens!!!

Liczby ujemne zostały 

zalegalizowane po raz 

pierwszy w III wieku                 

w Chinach, jednak były 

wykorzystywane jedynie         

w przypadkach 

wyjątkowych, gdyż

ogólnie uznawano je za 

pozbawione sensu.
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Ciekawe pomiary w Egipcie

Tales z Miletu podczas 

podróży do Egiptu, jako 

pierwszy zmierzył za 

pomocą cienia i jego 

stosunku do wysokości –

wysokość piramid.

Największa piramida -Cheopsa 

(ok. 2560 p.n.e.), ma podstawę  

o boku 227 m i wysokość 147 m.
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Kostka Rubika węgierski produkt
Zabawka składa się z 26 sześcianów, a wszystkich 

możliwych kombinacji ułożenia kostki jest wiele, bo aż      

43 252 003 274 489 856 000 (ponad 43 tryliony).           

Liczba ta dotyczy standardowej kostki (3x3). Istnieją 

także wersje 4x4, a nawet 7x7 itd.

Rekord świata w układaniu kostki Rubika to 4,73s,           

jedną ręką 6,88s;  stopami 20,57s;                                            

a z zawiązanymi oczami 21,05s. 

Rekord ustanowiony przez 

robota Speedcuber wynosi 3,253s.
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Źródła:

◦ 101 Ciekostek Matamatycznych: Ważne Informacje i Fakty o Matematyce (fajnepodroze.pl)

◦ Sławni matematycy: 30 najważniejszych postaci królowej nauk – topflop

◦ Cytaty matematyczne (tomaszgrebski.pl)

◦ Najciekawsze fakty o Kostce Rubika | Blaber

◦ Ktnia na osi liczbowej www scholaris pl Na (slidetodoc.com)

◦ Blog Matematyczny: Niepokorny Gauss i suma ciągu arytmetycznego (matmaf.blogspot.com)

◦ (20+) Watch | Facebook

◦ Wikipedia, wolna encyklopedia

◦ Ile jest liczb doskonałych? - Focus.pl
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https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-matematyczne/
https://topflop.pl/slawni-matematycy/
http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=368
https://blaber.pl/technologie/najciekawsze-fakty-o-kostce-rubika/
https://slidetodoc.com/ktnia-na-osi-liczbowej-www-scholaris-pl-na/
http://matmaf.blogspot.com/2011/01/niepokorny-gauss-i-suma-ciagu.html
https://www.facebook.com/watch/?v=314574106447414
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://www.focus.pl/artykul/ile-jest-liczb-doskonalych


Dziękuję za uwagę 
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