Gazetka matematyczna – Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Twardowskiego

Nr 3/2017 czerwiec

Witajcie !
To trzeci numer naszej gazetki matematycznej przeznaczonej dla każdego z Was.
W każdym wydaniu gazetki znajdziecie rebusy, quizy oraz porcję dobrego humoru…
A więc życzymy miłego poznawania matematyki !!!

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich
uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej,
dzwonka, porannego wstawania.

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego
słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze,
leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w
górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi,
wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym!

Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące
wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeo!

Panowie i Panie!
Oto przed Wami nowe zadanie
Lecz nieco inne niż do tej pory,
Bo zagadkowe będą to „stwory”.
W koocu zadanie matematyczne
Może byd rozrywkowe i śliczne!
Dlatego wszystkie myślące główki
Zapraszamy do krzyżówki
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Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1. O trzech liczbach wiemy, że druga jest dwa razy większa od
pierwszej, trzecia dwa razy większa od drugiej i że ich suma jest równa 2,1.
Jakie to liczby?
Zadanie 2. Średni wzrost zawodników drużyny pięcioosobowej wynosił 1,95m.
O ile zwiększyłaby się ta średnia, gdyby zamiast zawodnika o wzroście 1,97
wszedł na boisko zawodnik o wzroście 2,12?
Zadanie 3. Jaka jest cyfra jedności liczby 1220?
Zadanie 4. W klasach 6a, 6b, 6c, 6d zbierano pieniądze na bilety do teatru. 6a
wpłaciła 180 zł, 6b - 120zł , a klasy 6c i 6d po 150 zł. Bilety okazały się tańsze,
niż się spodziewano i kosztowały w sumie 500zł. Jak podzielić resztę pieniędzy
między klasy?
Zadanie 5. Liczbę 0,12 przedstaw w postaci sumy dwóch ułamków zwykłych o
liczniku 1.
Zadanie 6. Ile jest liczb trzycyfrowych, których zaokrąglenie do dziesiątek jest
takie samo jak zaokrąglenie do setek?
Zadanie 7. Minutowa wskazówka zegara obróciła się o kat 60 stopni. O jaki kąt
obróciła się w tym samym czasie wskazówka godzinowa?
Zadanie 8. Pociąg o długości 500m, jadący ze stałą prędkością, wjechał do
tunelu o długości 1,3 km. Od momentu gdy lokomotywa wjechała do tunelu, do
momentu, gdy ostatni wagon go opuścił, minęły 2 minuty. Z jaką prędkością
jechał pociąg?
Zadanie 9. Suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 17. Cyfra dziesiątek jest
największą wśród cyfr liczbą pierwszą. Cyfra jedności stanowi 2/3 cyfry setek.
Co to za liczba?
Zadanie 10. Marek ma tyle lat, ile Ewa miała 3 lata temu. Za dwa lata będą
mieli łącznie 91 lat. Ile lat będzie miała każda z osób za 5 lat?
Zadanie 11. Dany jest prostokąt, którego obwód wynosi 18cm. Wzdłuż jednego
boku prostokąta odcięto pasek o szerokości 2cm, a wzdłuż drugiego o
szerokości 1cm. Otrzymujemy kwadrat. Jakie były wymiary prostokąta?

Zadanie 12. Prosta poprowadzona przez wierzchołek kwadratu dzieli go na
trójkąt o polu 14 cm2 i trapez o polu 35 cm2. Oblicz długość krótszej podstawy
trapezu
Zadanie 13. Kostka pachnąca lawendą ma kształt prostopadłościanu. Stosowana
ochronnie w szafie ubraniowej zużywa się równomiernie. Zauważono, że po 57
dniach wymiary kostki zmniejszyły się o 1/3 w stosunku do swoich
początkowych wielkości. Na ile dni wystarczy jeszcze tej kostki, jeżeli jej
objętość będzie się zmniejszała w takim samym, jak dotychczas, tempie?
Zadanie 14. Hania miała prostokątny kawałek materiału o wymiarach 4,2dm i
0,6m. Aby okleić pudełko wycięła w narożach materiału identyczne kwadraty
tak, że pozostały wielokąt miał pole równe 1944cm2. Oblicz obwód wyciętego
kwadratu.
Zadanie 15. Rowerzysta wyjechał z miasta A o godzinie 11:15 i jechał drogą do
miasta B ze stałą prędkością 20 km/h. Pół godziny później z A wyruszył
samochód i jechał do B z prędkością 60 km/h. Jaka będzie odległość między
rowerzystą a samochodem o godz. 13:00?
Zadanie 16. Suma dowolnych trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna
przez 3. Uzasadnij prawdziwość tego zadania, korzystając a wyrażeń
algebraicznych.

ZAGADKI ZAPAŁCZE
Zagadka 1

Jak dołożyć do tej figury 3 zapałki tak, żeby figura
przedstawiała sześcian?
W jaki sposób przesunąć 2 zapałki i dołożyć jedną tak, żeby
otrzymać 2 romby?

Zagadka 2

Czy można z tej samej liczby zapałek ułożyć 5 kwadratów, przy
czym żaden kwadrat nie zawiera w swoim wnętrzu innego?

Ciekawostki matematyczne

HUMOR MATEMATYCZNY

Proszę pani! Gdy mnożymy ułamek dziesiętny przez 10,
to przesuwamy przecinek w stronę okna czy w stronę drzwi?

W szkole :
- Proszę Pani! Naprawdę nie zasłużyłem na jedynkę!
- Ja też tak uważam, ale niższych ocen już nie ma.
Pani od matematyki napisała na tablicy "9 : 3" i zapytała Kazia:
- Co powinnam dopisać?
Na to chłopiec:
- Nazwy drużyn!
- Czy przez dowolne 3 punkty można poprowadzić prostą?
- Można, tylko musi być odpowiednio gruba!

Pani pyta:
- Kasiu, co to jest litr?
- To samo co kilogram, tylko na mokro.

Nauczyciel pyta na lekcji matematyki :
- Jasiu, co to jest nieskończoność?
- To rok szkolny.

Iwona Kociaoska z zespołem

