
Matematyk
a,

wierszem,
fraszką,
limerykiem..

.
...piórem uczniów 

z "lotnika"



W ramach rozwijania kreatywności wśróduczniów oddziału 1b i 1c powstały wiersze o tematyce matematycznej. Niektóre z nichzostały wysłane na konkurs literacko-matematyczny ogłoszony przez StowarzyszenieNauczycieli Matematyki "Matematyka,wierszem, fraszką, limerykiem". Niestety żadna z prac nie została nagrodzona.Chcąc jednak zachować w pamięci dzieła, które powstały :) tworzymy ten oto nowoczesnytomik wierszy. 
Koordynatorem działań uczniów byłanauczycielka matematyki Beata Jędrys-Belt.  

Miłej lektury :)



Matematyka Lotnika

Cosinusy i sinusy

dla brygady jak t
rzy plusy

a mnożenie i dziel
enie

dla lotnika
uskrzydlenie

Patryk Burdan 

Funkcje kwadratowe ciężko wbijają się nam w głowę.
Matematyka ciągle tyka i liczba w zeszycie jakaś bryka.
Metoda podstawiania jest zawsze do zapisania.
I taka ta lekcja matmy, a my uczniowie pani Beaty.

Jakub Figat

Królowa moja - Matematyka!
Co dzień mnie oświecasz, 
dzięki Tobie myślę, więc jestem!
Tak liczę i myślę, bo to fajna sprawa,
dzięki Tobie zawsze znajdę sposób 
na trudne zadania.

Mikołaj Filipiak

Matematyka, matematyka, matematyka…
Większości Polaków utyka.
Niektórzy chcą się jej uczyć 
Nie wszystkich musi ona kusić.

Łukasz Kapica
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Do matematyki
Matematyko, dzieło wspaniałe ludzkości,

cóż bez ciebie wszyscy byśmy osiągnęli
?

Gdyby nie ty, jako iż w takiej ilości
pojawiasz się w życiu, więcej niż byśm

y chcieli

w każdej erze i wieku, w każdej dziedz
inie.

Piotr Maciąg

Matematyka przydatna jest. 
Wystarczy do nauki chęć, 
Co nie jest wcale łatwe 
Podczas COVID-19.

Kacper Marciniak

Matematyko, o Pani 
nauk!

Twoja potęga spędza
 mi sen z powiek.

Ten kto Cię nie pojm
ie

Nie dowie się co stra
cił.

                 
  Bartosz Mosiek

Matematyka jest tylko nauką,
lecz z czasem staje się piękną sztuką.
A gdy dobrze słuchasz rad swego profesora
wyrośniesz na matmy artystę lub jej doktora.

Piotr Smyk



Matematyka? królowa, nauka
Straszy człowieka sinus, cosinus,
Męczy w równaniach każdziutki minus.
Z miłością i z funkcją mieć możesz podobne kłopoty,
Monotoniczna, nieciągła i ma asymptoty. 
Naucz się liczyć kolego,
w tym naprawdę nie ma nic złego.
Będziesz obliczał promocje, rabaty,
kupisz coś ładnego dla Pani Beaty.

                         Wiktor Rodziewicz

Matematyka to prosta
 nauka,

a nie jakaś tam, sk
omplikowana sztuka

.

Potęgi i pierwiastk
i

Nie będą Ci tajemnic
ze,

gdy będziesz uczył
 się systematycznie.

Maciej Szafrański

Wiersz o matmie dla opornych 

Tłumacząc głupio się: 
„to nie dla każdego, zrozumieć nie da się”, 
szukając wymówki lepiej za książkę 
od matmy weź się, 
bo to co sprawia problem nam, tak naprawdę
proste jest i żadna filozofia pojąć wiedzę, gdy
tylko się chce. 

Igor Szczepański



Liczby, cyfry i procenty - uczeń od rana uśmiechnięty.
Mnożyć, dzielić, potęgować - prosta sprawa jest rachować.
W dodawaniu mam składniki,
A w mnożeniu są czynniki.

Bartłomiej Tracz

Gdy mówię matematyka coś mi w mózgu styka,
Wzory są łatwe, gdy poduczę się na matmę,
Z panią Beatą mam lekcje,
Wspomaga to mają percepcję

Artur Ziędalski

Matematyka to trudna sprawa,
ale i również dobra zabawa.
Liczę, rachuję, ciągle poprawiam,
skreślam, zmazuję, bo tak bardzo
się staram. 

Miłosz Ziętek

Gdy się budzę, myślę sobie,
co ja mam w tej mojej głowie,
same liczby, same wzory,
by na matmę być gotowy.

Bartek Wciseł



Znany nam przedmiot matematyka, 
co nie jednego z uczniów zatyka, 
więc gdy się uczeń na nią nie uczy, 
to ocena z matmy wnet mu dokuczy.

Jakub Sienkiewicz

Aby matmę umieć, trzeba ją rozumieć.
Aby dobrze liczyć, musisz dużo ćwiczyć.
Także mnóż, dziel i odejmuj, trud nauki tej podejmuj!
Bo matematyka, to królewska dziedzina,
Powinien ją umieć chłopak i dziewczyna!

Filip Dośpiał

Matematyka przedmiot idealny, 
lecz nie dla wszystkich jest taki banalny.
Czasem myślisz, ćwiczysz, kujesz, 
a na sprawdzianie i tak nic mądrego nie wygłówkujesz.
Chodź u niektórych, podręczników z matematyki pełna chata,
nikt tak nie omówi, wyjaśni, jak pewna pani Beata.
Figury, algorytmy, liczby i pierwiastki,
to dla niektórych Himalaje, a dla niektórych namiastki.
Ćwiczenia, zadania to najlepsze rady, 
jeśli chcesz mieć swój mózg nie od parady.

                            Piotr Król

Matma niszczy uśmiechyProwokuje łzyGdy liczysz logarytmWyliczysz pierwiastekJednak jak się nie nauczysz wzorów
I sposobów obliczaniaTo matma nie tylko ci pomoże ale i wesprze Emil Lewiński

oddział I C



Matematyka jak Afryka dzika – 
Niby odkryta, a większości umyka.
Coś tam dodawać i mnożyć umiemy, 
Lecz bez kalkulatora, to my zginiemy. 
Kto ją ogarnie, kto zrozumieć zdoła 
Jak wszystko się kręci, jak obwód koła!
Kto wytłumaczy Pitagorasa?
Kto geometrii nauczyć potrafi?
Kto ułamki i całki do głowy mi włoży?
A statystyka?
Ta trudna sztuka jakoś umyka, 
Lecz nie ustanę, szabli nie złożę,
Wytężę umysł, może pomoże? 
Może zrozumiem tajniki nauki? 
Inaczej powiedzą żeśmy nieuki. 

Aleksander Ryś

Matematyko! Tyś nauk królową! 
Uczę się Ciebie z bolącą głową.
Wzorów i równań wkuwam bez liku, 
by nie nałapać pałek w dzienniku.
A gdy zadanie poprawnie rozwiążę
Czuję się świetnie! Do ideału dążę! 

Szymon Kowalczyk

Codziennie wcześnie wstaję,
Bo matematyka spać mi nie daje.
Śnią mi się liczby, ułamki, równania,
Więc muszę powtarzać bez gadania!
Wyciągam książkę, myślę i liczę,
Kuję na pamięć i wzory ćwiczę!Maciej Nitwinko



Jak ja nie lubię matematyki.
Ciągle z niej robię byki…
Jednak się nie poddaję, dużo ćwiczę
I zadania na sprawdzianie wszystkie wyliczę.
 
Myśl Pitagorasa, pierwsza zasada!
Gdy test trójkąt prostokątny posiada,
Przyprostokątnych kwadraty dodaję,
Kwadrat trzeciego z boków dostaję.

Trudna gałąź z wieloma liczbami,
Z myślami pisanymi wzorami.
Gdy zadań trochę rozwiążesz, poćwiczysz…
W mig złożone zadania policzysz!

Damian Kuter

""Sprawność 
rachunkowa""

- Pomnóż, pod
ziel, weź to d

odaj,

Prawidłowy w
ynik podaj!

- Profesorko, 
wyjdzie czwór

ka,

Liczyć umiem 
od podwórka!

A w dzienniku 
marna dwójka.

..
Jakub Melka

Matematyka to nie prosta sprawa, 
A u każdego ucznia psycha przy niej siada, 
Sorka pokazuje nam matematyczne aplikacje, 
Ale u nas w głowie tylko wakacje. 

Adam Sawicki

2 niewiadome

Dwie niewiadome – nie więcej, nie mniej,
O tym śnię i marzę w duszy mej.
Zadania rozwiązuję łatwe i trudne.
Spędzam tak czas, bo nie są nudne!

Tymon Walkowiak



Matematyka to nauk królowa.
Ona w mych myślach się zachowa,
Bo matematyka dla mych uszu jest jak muzyka.
Tutaj cyfry, liczby, sumy, wszystko łączy się i gra,
Taka piękna jest matematyka!

Mateusz Strumnik

Matematyka to język każdego informatyka.
Dla programisty nieistotna jest lingwistyka, ale logika.
Dawniej dwuwartościowa, dzisiaj logika rozmyta.
To właśnie żargon każdego cybernetyka.
Funkcje i wzory to świata wirtualnego kolory.

Szymon Przybysz

matematyko, choć cię nie lubię i mało pojmuję
gdy jest sprawdzian to się zawsze stresuję 
to i tak ci za wszystko dziękuję 
bo dzięki tobie mogę zsumować i pojąć
że w pierwszej klasie przyjdzie mi spocząć

Dawid Kozłowski

w tygodniu matematyki się uczymy,
a w święta wielkanocne dobrze bawimy 
pora zostawić już funkcji własności 
i uczynić dom pełen miłości 
niech pani Beata też od nas odpocznie 
i ze swoją rodziną bawi radośnie

Sebastian Zehner



Dziękujemy uczniom
za wspólną zabawę :)

Koordynator konkursu i materiały - mgr Beata Jędrys-Belt
Opracowanie prezentacji - mgr Ewa Agnieszka Przedpełska


