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MATEMATYKA

Matematyka jest potrzebna do życia np.

• W sklepie

• W szkole

• W banku

• W domu

I wielu innych rzeczach!!!

Matematyka jest podstawą innych przedmiotów
szkolnych.

• Na informatyce

• Na historii

• Na fizyce

• Na chemii

• Na geografii

I wielu innych przedmiotach!!!!



W sklepie

• Trzeba umieć wyliczyć kwotę do zapłaty, ale także sprawdzić wydaną
resztę.

• Trzeba też umieć odczytywać ceny towaru, trzeba wiedzieć, ile będzie
kosztowało po obniżce lub po podwyżce.



W banku

• Musimy umieć obliczać procenty, zamiana procentów na
ułamki,zamiana ułamka na procenty. Trzeba umieć
posługiwać się słownictwem dotyczącym lokat, kont,
kredytów.



W domu
• Na przykład w kuchni jak coś gotujemy musimy wiedzieć: ile trzeba
dodać składników czy 300g czy 500g, do gotowania np. zupy trzeba
wiedzieć ile czasu ma się gotować zupa, trzeba znać jednostki (ml, kg,
dag, g)

• Sprawdzamy kalendarz, który opiera się na liczbach-dzień, miesiąc,
rok. Patrząc na zegar określamy godzinę.



W szkole

• Na przedmiotach:

Informatyka:

• Dzięki matematyce możemy wybrać jaki chcemy format (np.zdjęcia)

• Możemy też określić, jak przerabiamy zdjęcia.

Hstoria:

• Dzięki matematyce możemy obliczyć np. ile lat upłynęło.

• Fizyka:

• Umiemy odczytywać różne wzory.

• Umiemy też dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić wektory(to obiekt matematyczny
opisywany za pomoca wielkości:modułu, kierunku wraz ze zwrotem przedewszystkim w fizyce.)



W szkole
Chemia:

• Umiemy stosować Algorytm rozwiazania równania, rachunek różniczkowy,
rachunek całkowy, całkowanie numeryczne i szereg geometryczny. Jeszcze jest 
wiele innych rzeczy!

Geografia:

• Umiemy przeliczać skale: liczbowe, mianowane, liniowe, obliczać powierzchnie  
i odległości.



W sporcie
Mierzenie czasu i 
prędkości w biegach i 
wyścigach, zliczanie 
punktów, podawanie 
odległości np.w
skokach narciarskich, 
w skokach w dal.



Matematyka w 
zawodach

• Jubiler

• Kasjer

• Lekarz

• Architekt

• Kucharz

• Fizyk

• Astronom

• Geodeta

• Ekonomista

• Bankier

• Inżynier budownictwa



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


