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MATEMATYKA WOKÓŁ NAS 

Matematyka znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego, 
dzisiaj przedstawię kilka z nich. 



SKLEP (ZAKUP I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW) 

W sklepie wykorzystujemy takie 
działania algebraiczne jak:

- dodawanie

- odejmowanie

- mnożenie

- dzielenie

- procenty

• W sklepie mają zastosowanie 
następujące jednostki miary, 
masy i pojemności:

- gramy (g)

- dekagramy (dag) 

- kilogramy (kg) 

- litry  (l) 

- mililitry (ml) 

- metry (m) 

- centymetry (cm) 

- milimetry (mm) 



KUCHNIA (PRZYGOTOWYWANIE POTRAW) 

W kuchni matematyka znajduje zastosowanie głównie w przepisach kulinarnych 
oraz w dobieraniu odpowiednich proporcji w przygotowywaniu potraw. 



ZDROWIE (LICZENIE KALORII) 

Matematyka znajduje zastosowanie w wyliczaniu BMI,  które służy 
do wyznaczenia prawidłowej masy ciała. 



DAWKOWANIE LEKÓW

W farmakologii matematyka wykorzystywana jest w dawkowaniu odpowiedniej 
ilości leku, w zależności od wieku, masy ciała, płci oraz rodzaju choroby. 



SPORT (TABELE PUNKTOWE) 

Sport, przede wszystkim zawodowy, ale też amatorski, w dzisiejszych czasach bez 
matematyki praktycznie nie istnieje, wszystko opiera się na tabelach punktowych, 

w których użycie matematyki jest niezbędne. 



KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI 

Podatki w obecnej formie, bez matematyki nigdy by nie zaistniały. 



PRAWDOPODOBIEŃSTWO (GRY LICZBOWE) 

Wszystkie gry liczbowe, opierają się na prawdopodobieństwie. 
Znajomość prawdopodobieństwa pozwala wybrać najlepszą grę, tj. taką, 

w której wygrana jest najbardziej prawdopodobna.



TRANSPORT
W życiu codziennym, dla każdego człowieka, bardzo ważny jest transport                      

i przemieszczanie się, w tym celu często wykorzystuje się komunikację miejską, 
kolejową, lotniczą czy wodną.

Aby wszystko sprawnie w tym zakresie działało, niezbędna jest logistyka, oparta      
na licznych działaniach matematycznych. Pozwala ona m. in. stworzyć rozkłady 

przyjazdów i odjazdów różnych środków transportowych, szacować koszty. 



NAWIGACJA GPS

Na co dzień, każdy z nas gdzieś się przemieszcza, nie zawsze dotarcie do wybranego 
celu jest proste. Tu zastosowanie znajduje nawigacja, która pokazuje przybliżony czas 
dotarcia do celu, uwzględniając wybrany wariant trasy (odległość) oraz dopuszczalną 

prędkość jazdy na poszczególnych odcinkach. 



STATYSTYKA (GUS) 

GUS (Główny Urząd Statystyczny) wykorzystuje statystykę jako narzędzie swojej 
pracy, zajmując się każdą dziedziną życia publicznego np.: ewidencją ludności. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


