
Nauka zdalna (22.06-26.06.2020) 

Matematyka klasa VIII 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 

https://www.youtube.com/watch?v=ClcK2pnD5Io 

1 

Ile różnych czterocyfrowych kodów PIN o niepowtarzających sie cyfrach można utworzyć z cyfr 

parzystych? 

 A.625      B.120        C.5         D.1 

2 

Ze zbioru liczb{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p 

oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas 

 

A.p<1/5      B. p=1/5            C.p=1/4           D.p<1/4 

 
 

Temat: Powtórka 

Rachunek prawdopodobieństwa pomaga obliczyć szansę zaistnienia pewnego określonego zdarzenia. 

Dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możesz policzyć jaka jest szansa zajścia jakiejś sytuacji. 
 W rachunku taką sytuację nazywamy zdarzeniem np. jaka jest szansa na wypadnięcie orła w rzucie 
monetą?  
 
Mamy dwie opcje albo wypadnie orzeł albo reszka, czyli z dwóch możliwości oczekujemy jednej. 

Nasza szansa to ½ inaczej mówiąc 50%. 

Podstawowe pojęcia w rachunku prawdopodobieństwa 

  zdarzenie elementarne - to pojęcie pierwotne i się go nie definiuje. Oznacza jedno możliwe 

zdarzenie np. wyrzucenie orła w rzucie monetą lub wyrzucenie 2 w rzucie kostką itp.  

  doświadczenie losowe - to czynność jaką wykonujemy, np. rzut monetą, wylosowanie karty z talii 

itp. 

  zdarzenie losowe - (A) podzbiór zdarzeń elementarnych dla którego liczymy prawdopodobieństwo, 

np. wyrzucenie nieparzystej liczby oczek w rzucie kostką. 

  Ω- zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych. W rzucie kostką będzie to wyrzucenie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

  moc zbioru - inaczej liczebność zbioru. Jeżeli zbiór A=1,2,5,6 to jego moc wynosi 4 bo tyle jest 
elementów tego zbioru. Oznaczamy jako │A│  

https://www.youtube.com/watch?v=ClcK2pnD5Io


 

Temat: Sławni matematycy 

Matematyk – osoba prowadząca badania naukowe w celu opracowywania i wyjaśniania praw 

matematycznych. Matematycy zajmują się też analizą danych i stosowaniem aparatu 

matematycznego do rozwiązywania rzeczywistych problemów oraz nauczaniem matematyki 

Pitagoras (ok. 572-497 p. n. e) był pierwszym, który użył określenia "miłość mądrości". Wprowadził 

również pojęcie dotyczące podobieństwa figur oraz pomysł na przeprowadzanie dowodów 

geometrycznych. Sam też przeprowadził dowód twierdzenia nazywanego dzisiaj twierdzeniem 

Pitagorasa. 

Euklides z Aleksandrii (ok. 365 - ok. 300 p. n. e.) Jest autorem obowiązującego przez stulecia 
podręcznika "Elementy geometrii". Usystematyzował on całość starej wiedzy matematycznej. 
Sformułował w swoich pracach z optyki prawo załamania oraz zasadę prostoliniowego rozchodzenia 
się światła. Pisał również dzieła z teorii muzyki oraz z astronomii. 

Newton Isaac Sir(1643-1727), matematyk, fizyk, filozof i astronom. Był profesorem matematyki 
i fizyki na Uniwersytecie w Cambridge 1669-1701. Od 1672 roku był członkiem Royal Society oraz 
jego prezesem od 1703, również członkiem paryskiej AN od 1699. Tytuł szlachecki otrzymał w 1705.  

 
Kopernik Mikołaj (1473-1543) był wybitnym polskim astronomem, matematykiem, lekarzem, 
prawnikiem, tłumaczem poezji włoskiej oraz ekonomistą. Wywodzi się z krakowskiej rodziny 
mieszczańskiej. Urodził się w Toruniu, ale był studentem krakowskim w latach (1491-95), później 
w Bolonii, Padwie oraz Ferrarze. Tam też w 1503 został doktorem prawa kanonicznego. Gdy powrócił 
do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Był lekarzem i sekretarzem swojego wuja - biskupa 
warmińskiego - Łukasza Watzenrode. 

Został kanonikiem warmińskim w 1510 po czym zamieszkał i prowadził obserwacje astronomiczne 
oraz pisał swoje główne dzieło we Fromborku. Gdy wybuchła wojna polsko-krzyżacka zaangażował 
się w obronę Olsztyna (1520-1521). Kopernik opracował teorię heliocentryczną dotyczącą modelu 
Układu Słonecznego. Był on oparty o trzy założenia: planety okrążają słońce torami kolistymi, Ziemia 
to planeta oraz obraca się dookoła własnej osi. Ten heliocentryczny model Kopernik opublikował 
w dziele: De revolutionibus orbium coelestium, czyli: O obrotach ciał niebieskich. 

 

I jeszcze wielu, wielu innych. 

 

Temat: Matematyka wokół nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMOk2MumM8M 

Matematykę w sztuce obserwować możemy w architekturze, malarstwie, czy rzeźbiarstwie. 

Ile matematyki jest w obrazie? Przed wami kolejne zadanie. Poniżej znajdziecie trzy repliki obrazów 

słynnych malarzy. Spróbujcie policzyć ile jest tam figur geometrycznych? 

Tadeusz Makowski „Kafle” 

https://www.youtube.com/watch?v=lMOk2MumM8M


 

  
 Ile znalazłeś trójkątów? 

 Czy są tu trapezy? 

 A ile jest okręgów 

 

Pablo Picasso „Trzech muzyków” 

 

Spróbuj policzyć wszystkie figury na tym obrazie! 

Gdzie spotykamy matematykę w życiu codziennym? 

1.w szkole  

2.w biurze 

3.w rachunkach 



4.w sklepie 

5.w salonie kosmetycznym 

6.w przyrodzie(jako nauce) 

7.w książkach 

8. w przepisach 

9. w muzyce 

10. na loteriach. 

11. przy budowie 

12. w banku 

13.w górach 

14. w naszej dacie urodzenia 

 

Czy potrafisz dopisać jeszcze kilka punktów? 


