
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo młodzieży 
i nauczycieli CZYTADŁOCZYTADŁOCZYTADŁOCZYTADŁO    

 

W numerze: 

- sławni matematycy -  Pitagoras 

- dowcipy matematyczne 

- sudoku 

- zagadki matematyczne 

- krzyżówka 

- figle z zapałkami 

- rebusy 

- wiersz o liczbie Π 

- zadania logiczne 

- zadania przed egzaminem 

gimnazjalnym 

 

 

"Matematyka jest to królowa wszystkich 
nauk, jej ulubie ńcem jest prawda, a 
prosto ść i oczywisto ść jej strojem." 

Jan Śniadecki 
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Sławni matematycy – PITAGORAS 

Pitagoras Pitagoras Pitagoras Pitagoras z Samos (572 p.n.e. – 497 p. n. e.) żył w czasach, 

gdy w Indiach nauczał Budda, a w Chinach Konfucjusz. 

Założył związek Pitagorejski – bractwo religijno-

polityczne, które prowadziło także działalność naukową. 

Pitagorejczycy uważali, że świat można opisać za pomocą 

liczb. Ich celem życia było poszukiwanie harmonii               

w świecie. Odkryli na przykład, jakie długości powinny 

mieć dwie struny, aby razem pięknie (harmonijnie) 

brzmiały. 

Twierdzenie Pitagorasa, używane było przez 

Babilończyków, Egipcjan Hindusów. Od pitagorejczyków pochodzi prawdopodobnie 

dowód i nazwa twierdzenia. Legenda głosi, że po udowodnieniu twierdzenia Pitagoras 

złożył bogom hekatombę, czyli ofiarę ze stu wołów. 

 

 

Tam za murem dziewczyna, 
a pod ręką drabina, 
co pięć metrów długości ma. 
W fosie krążą rekiny. 
Żal przecudnej dziewczyny, 
co za murem z rozpaczy łka. 
 
Czy zwykłemu chłopczynie, 
na wspomnianej drabinie, 
te przeszkody pokonać się da? 
Dane wierszyk pominie. 
Znajdziesz je przy rycinie. 
Policz sprytnie. 
Odpowiedz raz dwa! 

 

a 

c 

 

Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów 

długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi 

długości przeciwprostokątnej. 

a
2 

+b
2
 = c

2 

 

a,b – długości przyprostokątnych 

c – długość przeciwprostokątnej 

b 
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DOWCIPY 

 MATEMATYCZNE 
 

 

 

1.Prawdziwy matematyk myśli A, mówi B, 

pisze C, które wygląda jak D, jest 

przekonany, że powiedział E, a powinno 

być F. 

 

2. Mama pyta Anię, która chodzi do 

zerówki 

- Ile jest 3+4? 

- 7 odpowiada Ania. 

- A 7+4? 

- Nie wiem. Do 11 jeszcze nie liczyliśmy.                             

 

3. Ile jest cztery dodać pięć? 

- Osiem! 

- No pomyśl jeszcze!  

- Siedem! 

- Policz na palcach, to przekonasz się, że to 

dziewięć!  

- Chyba nie, bo dziewięć, to trzy plus sześć! 

 

4. - Ile to jest dwa plus dwa? 

- Cztery! 

- Nie, pięć. Bo cztery plus VAT 

 

5. Nauczycielka pyta uczennicę: 

- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałaś Ani i 

trzy Zosi. Ile cukierków zostanie dla ciebie? 

- Za mało. 

 

6. Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Pitagoras, Tales i 

Euklides? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, 

Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona 

nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

 

 

 

 

7. Rozmawiają dwaj uczniowie: 

- Potrafię liczyć szybciej niż nasza pani od 

matematyki - przechwala się jeden z nich 

- To powiedz, ile to jest 5 x 5 

- 77 ! 

- Przecież to zły wynik ! 

- Ale zobacz, jak szybko go podałem! 

 

 

 

8. Nauczycielka pyta Jasia na lekcji  

matematyki: 

- Mama na urodziny upiekła ci tort                       

i podzieliła na cztery części. Dla taty, dla 

siebie, twojej siostry  i ciebie. A tu 

niespodziewanie przychodzi sąsiadka. Jak 

mama teraz podzieli tort? 

Mama schowa go do lodówki 
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Sudoku  
 

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym 
wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubiona linią, 
znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub 
oznaczonym sektorze nie można powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra. 

POWODZENIA ! 
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Zagadki matematyczne! 
 

 
1.Posługując się tylko dodawaniem napisz liczbę 28 przy pomocy pięciu dwójek, a liczbę 

1000 przy pomocy ośmiu ósemek. 

 

 

2.W pewnej jamie żyły smoki czerwone i smoki zielone. Każdy czerwony smok miał 6 

głów,8 nóg i 2 ogony. Każdy zielony smok miał 8 głów, 6 nóg i 4 ogony. Wszystkich 

ogonów było 44, a zielonych nóg było o 6 mniej niż czerwonych głów. Ile czerwonych 

smoków żyło w tej jamie? 

 

 

 

3.Jest sto piłek koszykowych: czerwonych i pomarańczowych. Jeśli wezmę trzy dowolne 

piłki to tylko jedna z nich może być pomarańczowa. Ile jest czerwonych piłek? 

 

 

4.Znajdź trzy liczby całkowite dodatnie, takie że ich iloczyn jest kwadratem liczby 

całkowitej, a także suma dowolnych dwóch jest kwadratem liczby całkowitej. 

 

 

5.Pewien człowiek, dzieląc cały swój majątek, zostawił swoim synom testament tej treści 

:"Najstarszy syn otrzyma 1000 rubli i 1/8 reszty, drugi z kolei 2000 rubli i 1/8 nowej 

reszty, trzeci 3000 rubli i 1/8 nowej reszty, itd." Wszyscy synowie otrzymali w wyniku 

podziału po równo. Ilu synów miał ów człowiek?  

 

 

 
 
 



  6 

KRZYŻÓWKA 
Na pewno sobie poradzisz 

11. 1.           

 2.      

 3.        

 4.      

  5.          

6.           

7.       

8.        

9.       

10.      

 

1. Nauka o liczbach i figurach geometrycznych. 

2. Czworokąt posiadający wszystkie boki równe. 

3. Wynik odejmowania. 

4. Inaczej 10zł. 

5. Funkcja zachowująca odległość między punktami. 

6. Dział matematyki badający własności figur 

geometrycznych. 

7. Spłaszczony okrąg. 

8. Czworokąt przypominający wyglądem latawiec. 

9. Słynny szwajcarski matematyk. 

10. Wynik działania (1797-1789). 

HASŁO 
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FIGLE   Z   ZAPAŁKAMI 
 

Przełóż odpowiednią zapałkę tak, aby powstał prawidłowy wynik.                                            

 

Odpowiedzi do zagadek 
matematycznych 

 

 

 

 

 

 

 

1. 22+2+2+2=28  
 888+88+8+8+8=1000 

2.W jamie żyło 8 czerwonych 
smoków.  

3.99  

4. 40, 81, 360 

5. Ten człowiek miał 7 synów. 
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REBUSY 
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Liczba Pi  

Podziwu godna liczba Pi 

trzy koma jeden cztery jeden. 

Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,  

pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.  

Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem 

osiem dziewięć obliczeniem  

siedem dziewięć wyobraźnią,  

a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem 

cztery sześć do czegokolwiek  

dwa sześć cztery trzy na świecie. 

Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa  

podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.  

Korowód cyfr składających się na liczbę Pi  

nie zatrzymuje się na brzegu kartki,  

potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze, 

przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, 

przez całą nieba wzdętość i bezdenność.  

O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!  

Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni! 

A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście  

mój numer telefonu twój numer koszuli  

rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro  

ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy  

obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,  

w którym słowiczku mój a leć, a piej  

oraz uprasza się zachować spokój,  

a także ziemia i niebo przeminą,  

ale nie liczba Pi, co to to nie,  

ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,  

nie byle jakie osiem,  

nieostatnie siedem,  

przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność  

do trwania. 

 

 

        

Wisława Szymborska 
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Zadania logiczne 

 
 

Zadanie  1    Jeżeli a to b - to b 
to a? 

Mamy sześć zmiennych: a, b, c, d, e i f. 
Każda z nich przyjmuje inną, całkowitą 
wartość z przedziału od 1 do 6. Jeżeli 
prawdą jest, że: 

a ≠ 5 ∧ a ≠ 6 ∧ b < a ∧ b > d ∧ e = 4 
∧ c > f            to ile równa jest każda z 
nich? 

Rozwiązanie: 

• a = 3   b =2   c = 6 

  d =1   e = 4 

  f = 5 

 
Zadanie 2   Gracze - 

sportowcy 

Panowie Abacki, Babacki, Cabacki             
i Dabacki są zapalonymi graczami              
i mistrzami, każdy w swojej specjalności. 
Jeden z nich znakomicie gra w brydża, 
drugi jest wybitnym szachistą, trzeci 
opanował wszystkie tajniki gry w warcaby, 
czwarty zaś zawsze wygrywa w domino. 
Co ciekawe, wszyscy czterej panowie nie 
tylko poświęcają czas na towarzyskie gry 
umysłowe, lecz również z pasją uprawiają 
różne rodzaje sportu. Jeden z nich jeździ 
na rowerze, drugi grywa w tenisa, trzeci 
uprawia pływanie, czwarty zaś jeździ na 
nartach. 
Pan Abacki jest szachistą. Rowerzysta 
świetnie gra w warcaby. Pan Dabacki nie 
grywa w brydża. Pływakiem nie jest pan 
Cabacki. Pan Abacki nie jeździ na nartach. 
Pan Babacki nie zna gry w warcaby i nie 
grywa w tenisa. Pan Dabacki nie umie 
jeździć na rowerze, a pan Cabacki nie gra 
w domino. Brydżysta nie umie jeździć na 

nartach. 
Jakiej grze towarzyskiej i jakiemu sportowi 
poświęca swój czas pan Dabacki? 

Rozwiązanie: 

• Pan Dabacki gra w domino i jeździ na nartach.  

 

Zadanie 3 

W rozmowie trzech pań, Anny, Barbary          
i Celiny, pani Anna stwierdziła: 
"Barbara jest dwa lata starsza ode mnie, 
ja jestem o rok starsza od Celiny, mam 29 
lat." 
Pani Barbara powiedziała: "Różnica 
wieku między Celiną i mną wynosi trzy 
lata; albo Anna, albo Celina jest młodsza 
ode mnie; Celina ma 32 lata. "Pani Celina 
stwierdziła: "Anna jest starsza ode mnie; 
Anna ma 30 lat; Anna jest o trzy lata 
młodsza od Barbary. "Każda z pań 
dwukrotnie powiedziała prawdę, ale raz - 
niestety - skłamała. Ile lat mają panie 
Anna, Barbara i Celina? 

Rozwiązanie: 

• Anna 30 lat   Barbara 32 lata

  Celina 29 lat 
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Zadania przed egzaminem gimnazjalnym 

Zadania zamknięte: 
 
Zadanie 1. (0-1) 

Ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na 

mapie w skali 1:200 000? 

A. 0,2 km, 

B. 2 km, 

C. 20 km, 

D. 200 km. 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Dwóch piechurów wychodzi jednocześnie z 

tego samego miejsca. Pierwszy przebywa w 

ciągu jednej godziny 4 km i idzie w kierunku 

południowym, drugi przebywa w ciągu jednej 

godziny 3 km i idzie na wschód. Jaka będzie 

odległość między nimi po upływie godziny? 

A. 7 km, 

B. 12 km, 

C. 1 km, 

D. 5 km. 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Podróżnik, pokonując dziennie taką samą 

długość trasy, przebył w ciągu dwudziestu 

czterech dni 2400 km. O ile dni dłużej 

trwałaby podróż, gdyby przebywał dziennie o 

20 km mniej? 

A. o 6 dni, 

B. o 30 dni, 

C. o 4 dni, 

D. o 20 dni. 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Jeżeli dwie komórki jajowe zostały 

zapłodnione przez plemniki - jedna przez 

plemnik z chromosomem X, druga przez 

plemnik z chromosomem Y, to po dziewięciu 

miesiącach urodzi się: 

A. chłopiec, 

B. chłopiec i dziewczynka, 

C. dziewczynka, 

D. dwóch chłopców. 

 

 

Zadanie 5. (0-1) 

W jaki sposób można pozbyć się 

niepożądanej twardości wody? 

A. wystarczy ją przez dłuższy czas gotować,  

B. obniżyć temperaturę (ochłodzić), 

C. dodać szczyptę soli kuchennej, 

D. wymieszać wodę 

 

 
Znajd ź 7 różnic
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Zadania otwarte: 
 

 

Zadanie 6. (0-3) 

Kierowca, ruszając z miejsca samochodem, 

rozpędza się i porusza się ze stałym 

przyspieszeniem. Przebywa drogę 100 m w 

czasie 10 sekund. Jaka jest prędkość tego 

samochodu pod koniec ruchu? Zapisz 

obliczenia. 

 

Zadanie 7. (0-3) 

Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel 

poprosił uczniów, aby zmierzyli sobie tętno 

przed i po biegu i zapamiętali wyniki 

pomiarów. Wartości pomiarów Jurka 

wynosiły 80 i 120 uderzeń na minutę. Która 

z tych wartości dotyczyła sytuacji przed, a 

która - sytuacji po biegu? Uzasadnij 

odpowiedź. 

 

Zadanie 8. (0-3) 

Za 120 zł kupiono 15 paczek herbaty. Ile 

paczek herbaty można by kupić za tę samą 

sumę, gdyby każda z nich kosztowała o 3 zł 

mniej? Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 9. (0-4) 

Harcerze zmierzyli długość szlaku z Leszna do 

Palmir na mapie Puszczy Kampinoskiej w skali 

1:50 000. Otrzymali wynik 42 cm. Ile czasu 

będzie trwał marsz na trasie z Leszna do 

Palmir, jeżeli harcerze będą szli ze średnią 

prędkością 5 km/h? Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 10. (0-3) 

Wymień dwa źródła zanieczyszczeń powietrza 

i podaj jeden ze sposobów zmniejszenia 

zanieczyszczenia atmosfery. 

 

Zadanie 11. (0-6) 

Do pewnego gimnazjum uczęszcza 600 

uczniów. Gdyby liczba chłopców w tym 

gimnazjum zwiększyła się o 20%, a liczba 

dziewcząt zmniejszyłaby się o 40%, to liczba 

dziewcząt i chłopców byłaby taka sama. Ile 

dziewcząt uczęszcza do tej szkoły? Zapisz 

obliczenia.  
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