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Wstęp
Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły
przygotowują kalendarze adwentowe - po niemiecku, bo pani, która uczy języka
niemieckiego organizuje konkurs na taki kalendarz. Bardzo się nam te
kalendarze podobały.
Ponieważ nigdy nie było w naszej szkole matematycznego kalendarza
adwentowego, nasza pani od matematyki zachęciła nas, abyśmy przygotowali
taki kalendarz. Postanowiliśmy opisać naszą pracę.
Kalendarze.
Najpierw szukaliśmy informacji o kalendarzach.
Kacper poszukał informacji o kalendarzu, który zwykle wisi na ścianie.
Ma 365 kartek lub 366 kartki. Zależy czy jest to rok zwykły czy przestępny. Rok
przestępny jest dłuższy o dzień, bo luty ma 29 zamiast 28 dni. Rok przestępny
był już w starożytnym Egipcie i w starożytnym Rzymie (w czasach rządów
Cezara). Wypada zwykle co cztery lata.
Rok jest więc przestępny, jeżeli zapisuje się liczbą podzielną przez 4,
z wyjątkiem liczb, które są zakończone dwoma zerami i nie są podzielne przez
400. Rok 1900 nie był rokiem przestępnym, a rok 2000 tak. Nie jest rokiem
przestępnym rok 2022 ani 2023. Dopiero rok 2024 będzie miał 366 dni.
Ewa sprawdziła, co można przeczytać o kalendarzu adwentowym.
Okazuje się, że został wymyślony na początku XIX. Zawierał liczby od 1 do 24.
W ten sposób pomagał odliczyć dni do Bożego Narodzenia. Aby urozmaicić
kalendarz dodano okienka. We „właściwym” kalendarzu adwentowym, każde
z „okienek” kryje jakąś myśl do rozważenia w okresie przedświątecznym:
związaną z rodziną lub ze świętymi z grudnia m.in. Barbarą, Mikołajem, Łucją...
Jeden z największych kalendarzy adwentowych świata znajduje się
na Ratuszu w niemieckim mieście Gengenbach. W czasie adwentu każdego dnia
wieczorem jest otwierane (odsłaniane) kolejne z 24 okien ratusza (dwa są na
dachu).
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Poprosiliśmy naszego kolegę Michała, aby udostępnił swój kalendarz
adwentowy. Był na wszystkich roratach. Jego kalendarz ma 20 okienek, bo nie
było rorat w niedziele.

Po roratach każde dziecko dostawało słodką drożdżówkę i kawę mleczną.
W okienkach adwentowych kalendarzy dla dzieci często chowano różne
łakocie. Takie kalendarze adwentowe można teraz kupić na całym świecie.
W sklepach są kalendarze adwentowe z innymi artykułami np. zabawkami dla
dzieci, herbatą, kosmetykami, mydełkami lub innymi drobiazgami.
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Ewa sfotografowała trzy swoje kalendarze. W jednym znajduje się 25
okienek, w których były kosmetyki do makijażu, w drugim tylko 6 skrytek z
kosmetykami do włosów. Trzeci podobał się nam najbardziej - choinka z
kieszeniami, w których były różne rzeczy dla osoby.

Nikola szukała w internecie kalendarzy z choinkami. Wybrała kalendarze
z kosmetykami. Różowy kalendarz ma kształt prostokąta i 24 okienka też są
prostokątne. Są ułożone w czterech kolumnach i sześciu wierszach. Wśród
numerów jest tyle samo liczb parzystych i nieparzystych. Jednocyfrowych liczb
jest 9, a dwucyfrowych 15. (24-9 =15). Do zapisania wszystkich liczb od 1 do
24 użyto cyfr 0 1…9. Razem 39. Najwięcej jest jedynek, bo 12.

Kalendarz z kulkami do kąpieli jest ciekawie zaprojektowany. Nie ma liczb.
Kule są ułożone symetrycznie. Jeżeli dobrze się przyjrzeć, można dostrzec
różne figury. Narysowaliśmy zamiast kul punkty. Łącząc te, które są na brzegu
otrzymaliśmy dziewięciokąt. Ułożyliśmy zadania związane z rysunkiem.
Zwróciliśmy uwagę na sześciokąty foremne, trójkąty, równoboczne i romby….
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Chcieliśmy pokazać kilka kalendarzy adwentowych wykonanych przez
uczniów naszej szkoły.

Oprócz prostokątów rozpoznaliśmy pięciokąty, walce, stożki,
prostopadłościany...
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Nasz kalendarz.
Zastanawialiśmy się nad kształtem naszego kalendarza. Czy wykorzystać
pusty kalendarz czy wykonać własny? Z czego go zrobić? Większość
kalendarzy ma 24 “okienka”. Czasem są z 25 okienkami.
Zdecydowaliśmy się na choinkę. Na choince chcieliśmy zamieścić bombki figury matematyczne z numerami od 1 do 25. W środku figur zaplanowaliśmy
zamieścić zadania i zagadki matematyczne.
Projekt naszej choinki:
22
17 18
10 11 12
1 2 3 4

25
23
19
13
5

24
20 21
14 15 16
6 7 8 9

Próbowaliśmy znaleźć ciekawe własności dotyczące tak zapisanych liczb.
1) Dodaliśmy liczby zapisane po ukosie:
a) od dołu do góry z lewej na prawą stronę
1+10+17+22+25= 75
2+11+ 18+23 = 54
3+ 12+ 19+ 24 = 58
4+ 13+ 20 =37
5+ 14+ 21 = 40
6+15 =21
7+16=23
b) od dołu do góry z prawej na lewą stronę
9+16+21+24+25 =95
8 +15+ 20 +23 =66
7 +14+ 19 +22 = 62
6+ 13+ 18 = 37
5+ 12+ 7 =24
4+11=15
3+10=13
2) Sprawdziliśmy różnice liczb zapisanych
a) na lewym ramieniu “trójkąta”
liczby rosną: 1, 10, 17, 22, 25, a różnice maleją 10-1 =9 17-10=7 22-17=5
25-22=3.
b) na prawym ramieniu “trójkąta”
liczby rosną 9, 16, 21, 24, 25, a różnice maleją 16-9=7, 21-16=5, 24-21=3,
25-24=1
Wszystkie różnice są liczbami nieparzystymi i zmniejszają się o 2.
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3) Obliczyliśmy różnice między pierwszą a ostatnią liczbą w wierszach
9-1 =8
16-10 =6 21-17 = 4 24-22=2
Tym razem różnice się zmniejszają co 2, ale są liczbami parzystymi
4) Dodaliśmy liczby w wierszach
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45
10+17+22+25= 74
16+21+24+25 =86
5) Obliczyliśmy sumę liczb na obwodzie całego „trójkąta” 45+74+86= 205.
Na obwodzie mniejszego trójkąta 11+12+13+14+15 +20+23+18 = 126.
W środku jest liczba 19.
6) Ułożyliśmy pytania dotyczące liczb rozmieszczonych na choince.
Ile jest liczb pierwszych?
25
22 23 24
17 18 19 20 21
10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Czy różnica między liczbami zapisanymi bezpośrednio jedna pod drugą jest
jednakowa? Jeśli tak, to ile jest równa?
Ile jest liczb podzielnych przez 3 i jakie to są liczby?
Drugą grupę zadań układaliśmy wykorzystując choinkę z kulkami.
Ile sześciokątów foremnych można
dostrzec na rysunku?
Ile trójkątów równobocznych? Trójkąt
o jakim boku jest największy?
Jakie czworokąty można utworzyć
łącząc punkty?
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Inspiracją zadań była również nasza choinka.

Szukaliśmy ciekawych zadań w naszym podręczniku do matematyki.
Zmodyfikowaliśmy je.
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Choinkę przygotowaliśmy w szkole. Potrzebne były ekierki, duży brystol
i papier kolorowy.
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Zadania układaliśmy na spotkaniach online. Wydrukowaliśmy je na
karteczkach i powkładaliśmy do „kieszonek" na choince.
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Zadania:
1) Na naszej choince jest 25 liczb: od 1 do 25. Ile jest liczb pierwszych?
Jakie to liczby?
Rozwiązanie:
Jest dziewięć liczb pierwszych: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
2) Na naszej choince jest 25 liczb: od 1 do 25. Która z cyfr występuje
w zapisie tych liczb najczęściej? Ile razy? Czy jest cyfra, która pojawia
się dokładnie 10 razy?
Rozwiązanie:
Najczęściej występuje cyfra 1, aż 12 razy. Żadna z cyfr nie pojawia się
dokładnie 10 razy.
3) Na naszej choince jest 25 liczb: od 1 do 25. Ile wśród tych liczb jest
liczb podzielnych przez 6?
Rozwiązanie:
25:6=4 r 1 Są cztery liczby: 6,12, 18 i 24.
4) Na naszej choince jest 25 liczb: od 1 do 25. Jak uzasadnić bez
obliczania sumy, czy jest ona liczbą nieparzystą czy parzystą?
Ile jest równa suma wszystkich tych liczb?
Rozwiązanie:
1+25 + 2+24 + 3+23 + 4+22 + 5+21+ 6+20+7+19 +8+18 + 9+17+
10+16+ 11+15+ 12+14 + 13 = 12•26+13= 325
(Ewa tak rozwiązała to zadanie).
5) Liczby od 1 do 25 zapisujemy w kształcie „trójkąta"
25
22 23 24
17 18 19 20 21
10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Czy różnica między liczbami zapisanymi bezpośrednio jedna pod drugą
jest jednakowa? Jeśli tak, to ile jest równa?
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Rozwiązanie:
Różnica liczb zapisanych w dolnym wierszu i w wierszu powyżej jest
równa dla każdej pary 8. Licząc wiersze od góry, między liczbami
wiersza trzeciego i czwartego jest równa 6, między wierszami drugim i
trzecim 4, a różnica między 25 –23 =2.
6) Która z liczb od 1 do 25 ma najwięcej dzielników? Podaj te dzielniki?
Rozwiązanie:
Liczba 24 ma 8 dzielników: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Do choinki z kulkami ułożyliśmy kilka zadań:
7) Ile jest równy iloczyn liczby kulek
niebieskich i liczby kulek
czerwonych?
Rozwiązanie:
Są 2 czerwone i 5 niebieskich
2•5=10
8) Ile sześciokątów foremnych
można dostrzec na choince?
Rozwiązanie:
W dolnej części choinki 3

Powyżej jeszcze 2

I jeszcze 1
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Ostatni na górze i mamy razem 7 sześciokątów foremnych.

9) Ile trójkątów równobocznych można
dostrzec na rysunku „choinki”?
Rozwiązanie:
a) Małych trójkątów jest 29.

b) o boku 2- odcinkowym
jest 13:
9 (wierzchołkiem do góry)
i 4 (wierzchołkiem w dół)

c) o boku 3-odcinkowym d) o boku
jest 4
4-odcinkowym
jest 1

Razem jest 29+13+4+1=47 trójkątów.
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10) Jakie czworokąty można utworzyć łącząc punkty „choinki"
i wykorzystując łączące je odcinki?
Rozwiązanie:

Trapez

romb

11) Ile z figur, które widać na
choince
nie jest wielokątami?
Rozwiązanie:
Dwa serca nr 8 i 24, koło 23
oraz dwie chmurki 14 i 15.
12) Ile figur, które widać na
choince jest trapezami? Wymień
te figury.
Rozwiązanie:
Kwadraty 3, 18, 21
Prostokąt 6
Równoległobok 5
Trapezy 9 i 16
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równoległobok

13) Ile wielokątów, które widać na choince nie ma przekątnych? Wymień
te figury.

Rozwiązanie:
Są to trójkąty numer 2, 4, 7, 19 i 22.
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14) Ile wierzchołków ma
wielokąt na rysunku
obok?
Rozwiązanie:
Wielokąt ma 19
wierzchołków.
15) Jaka jest suma miar
wszystkich kątów
prostych tego wielokąta?
Rozwiązanie:
Suma miar jest równa
270 ° , bo są trzy kąty
proste (dwa na dole i
jeden na czubku)
16) Ile jest kątów ostrych?
Rozwiązanie:
Jest osiem kątów ostrych.
17) Ile jest par odcinków równoległych (nie uwzględniając, że odcinek
jest sam do siebie równoległy), które są narysowane pionowo(równolegle
do prawego brzegu kartki)?
Rozwiązanie:
Jest tylko jedna para takich odcinków równoległych
18) Ile jest par odcinków równoległych
(nie uwzględniając, że odcinek jest sam
do siebie równoległy), które są narysowane
poziomo (równolegle do dolnego brzegu kartki)?
Rozwiązanie:
Są 24 pary odcinków równoległych
(po lewej stronie choinki są 4 odcinki
równoległe do dolnego, do wyższego
3, do następnego 2, a ostatnie dwa
są do siebie równoległe – razem 10 par,
po prawej stronie też jest 10 par,
są jeszcze 4 pary odcinków takich, jak
czerwone po obu stronach choinki)
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19) Oto kwadrat podzielony na 16 mniejszych kwadratów. Uzupełnij
puste miejsca tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie liczby 1, 2,
3, 4. wystąpiły tylko raz.
Rozwiązanie:

1
4

2
2

2

4

1

2

4

3

3

4

1

2

4

3

2

1

2

1

3

4

20) Alan, Bartek, Czarek, Darek i Emil dostali pod choinkę różne
prezenty. Wiadomo, że Alan dostał ferrari albo szczoteczkę. Bartek
dostał poduszkę albo psa. Czarek ferrari albo piłkę do kosza. Darek
szczoteczkę albo poduszkę. Emil psa albo piłkę do kosza. Jaki prezent
dostał każdy z chłopców, jeżeli wiadomo, że imię chłopca, który dostał
psa zaczyna się od samogłoski?
Rozwiązanie
prezent
Alan
Ferrari
vx
Szczoteczka v
do zębów
pies
poduszka
Piłka
koszykowa

Bartek

Czarek
v

Darek

Emil

vx
v
vx

vx
v
vx

Alan Ferrari,
Bartek poduszkę,
Czarek piłkę,
Darek szczoteczkę,
Emil psa
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v

21) Karp waży ⅘ kg i jeszcze ⅘ karpia. Ile waży karp?
Rozwiązanie: 4/5kg • 5 = 20/5 = 4kg
22) 100 g świeżego karpia jest: 18g białka, 4,2 tłuszczów i 76,6g wody.
Czy jest coś jeszcze? Ile białka jest w 0,5kg takiego karpia?
Rozwiązanie:
18g białka+ 4,2 tłuszczów + 76,6g wody = 98,8g < 100g
0,5kg = 500g 500g:100g = 5 18g • 5 = 90g
23) Piotr ma trzy pudełka: sześcienne, prostopadłościenne i w kształcie
walca. Postanowił włożyć do każdego z nich jeden z prezentów:
skarpetki, rękawiczki i szalik. Ile jest możliwych sposobów
rozmieszczenia prezentów w tych pudełkach? Jak mógł to zrobić?
Rozwiązanie:
3•3=9 sposobów
24) Z jednakowych sześciennych klocków ułożono piramidę,
która tak wygląda widziana z góry:
a tak samo wygląda
z przodu, z tyłu, z lewej
i z prawej strony:

Z ilu klocków ułożono tę piramidę?
Rozwiązanie:
25 +9 +1=35 klocków
25) Zmień położenie jednego patyczka, tak, aby równość była
prawdziwa.
Rozwiązanie:
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Rozwiązania koleżanek i kolegów.
Niektóre z zadań były łatwe. Inne sprawiły kłopot nawet naszym starszym
koleżankom i kolegom.
3) Na naszej choince jest 25 liczb: od 1 do 25. Ile wśród tych liczb jest
liczb podzielnych przez 6?
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Jest ich więcej. Tu można byłoby zapytać jakich trójkątów nie uwzględniono?

Zielone równoległoboki są rombami.
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To nie jest poprawne rozwiązanie. Można zapytać jaki warunek nie jest
spełniony?
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Jakich sześcianów nie uwzględniono?

Odpowiedź jest poprawna, ale nie widać sposobu rozwiązania.
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Zakończenie.
Przygotowując nasza pracę, sprawdziliśmy, czy ktoś wpadł na podobny pomysł.
Okazało się, że na stronie internetowej jest bardzo dużo informacji o takich
kalendarzach.

Jako pierwszy pojawiał się Matematyczny Kalendarz Adwentowy publikowany
od kilku lat na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zadania są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
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Przygotowując nasz kalendarz bardzo dużo się nauczyliśmy. Wszystkim
się podobał. Nam też . Nasze koleżanki i nasi koledzy rozwiązali kilka zadań.
W pełni wypróbujemy go w przyszłym roku.
Jeżeli zmienimy zadania albo ich część, możemy z niego korzystać nawet
w ósmej klasie.
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