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Не е възможно да си представим света без 
математиката. Служим си с нея непрекъснато, без 
да подозираме това – когато казваме колко е часът, 
когато пазаруваме или дори когато играем. В тази 
книга ще ви покажем много начини за упражняване 
на математическите способности на ума. Ще 
прочетете за най-известните научни теории и за 
велики математически умове, променили живота на 
нашата планета.

светът на
Изчисления

Математиката ви е необходи-

ма при направата на каквото 

се сетите – от торта до 

автомобил. Количества, цени и 

срокове се изчисляват с 

помощта на математически 

действия и прогнози.

Какво ли ще стане, ако 
въртележката се завърти 

по-бързо?

Хората са страшно гладни 
тази вечер. При това темпо 

до половин час ще съм 
свършил хотдозите.

То
чн
и 
на
ук
и

Математиката е основата на 

точните науки – с н
ейна помощ 

се проверяват хи
потези и се

 

уточняват умозаклю
чения. То

га- 

ва хи
потезите ст

ават теории и се
 

използв
ат в практ

иката ка
то 

например при ст
роителст

вото на 

мост
ове, м

ашини, вклю
чително и 

на увеселителни въртележ
ки.

Ще чакам 10 минути на 
опашката, за да хвана 

следващия автобус за вкъщи.

Пъзел
Когато се подредят, тези елементи съста-
вят квадрат, само че сред тях по някаква 
причина се е появил един излишен елемент. 
Можете ли да откриете кой е той?

За тази атракция се иска 
задължителна минимална 

височина, момчето ми. Ела 
догодина.

Г

Д
Е

В

Б

A

математиката
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Изчисления

Математиката ви е необходи-

ма при направата на каквото 

се сетите – от торта до 

автомобил. Количества, цени и 

срокове се изчисляват с 

помощта на математически 

действия и прогнози.

Един от четирима улучва 
кокосов орех. Ех, аз не 

улучих!

Фо
рм
и

Разпознаването на формите в 

прост
ранст

вото ни помага да 

се ориентираме в за
обикаляща-

та ни ср
еда. Като навлезете в 

това поле на математиката, 

ще можете да ко
нст

руирате 

всичко, вклю
чително и 

най-сл
ожните игри.

Модели
В много области на матема-

тиката е важно да наблюдава-

ме за повтарящи се числа или 

елементи. Често тези наблюде-

ния помагат да освежим начина 

си на мислене.

Изчисляване на 
печалбата
Дневните разходи (заплати, електрое-
нергия, наем и т.н.) за атракцията 
„блъскащи колички” са 144 лв. На една 
площадка има 12 такива колички, като 
средно 60 % от тях биват наети. Пло-
щадката е отворена по 8 часа на ден, 
като всеки час е разделен на четири се-
анса. Един сеанс се заплаща по 2 лева. 
Каква е дневната печалба на 
собственика?

Игри на късмета
Децата обичат панаирджийските атрак-
ции като събаряне на кокосов орех с топчи-
ца например, но знаете ли какви са шансо-
вете ви за успех? Не знаете, но 
собственикът на атракцията трябва да 
знае. Така ще може да се снабди с доста-
тъчно орехи, а и да си направи сметката 
дали ще бъде на печалба. Един такъв човек 
установил, че средно на ден при него се от-
биват 90 клиенти. Всеки от тях прави по 
три хвърляния, а общият брой съборени (и 
придобити като награда) орехи е 30. Сега 
можете ли да изчислите какъв е вашият 
шанс да улучите?

Леле, пързалката изглежда 
още по-стръмна от горе!

Вижте ме – сякаш се  
нося във въздуха и съм  

с два езика!

Май налучках правилна-
та траектория. Още 

един успешен опит и ще 
получа награда!
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Крайният мозък е мястото, 
където се осъществява мисленето 
и се съхранява паметта.

Хипоталамусът 
контролира съня, глада и 
телесната температура.

Таламусът 
получава 
сигналите от 
сензорните нерви 
и ги препраща на 
мозъчната кора.

Мозъчните 
обвивки са 

предпазни пластове 
на главния мозък 

срещу сътресения.

Черепът представлява 
здрава кутия, в която 
се помещава главният 

мозък.

Малкият мозък 
контролира равновесието 

и движенията.

Продълговатият 
мозък контролира 

дишането, 
сърдечната дейност, 
кръвното налягане и 

повръщането.

Вашият мозък е най-сложно устроеният 
орган в тялото ви – гъбеста розова маса, 
изградена от милиарди микроскопични 
нервни клетки. Неговата най-голяма част – 
крайният мозък, прилича на глава карфиол и 
се състои от две половини (полукълба), 
свързани помежду си чрез гъста мрежа от 
нервни пътища. Крайният мозък е този, кой-
то „разбира“ математиката и извършва 
математическите изчисления.

МОЗЪКА СИ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С

Да погледнем вътре
Сечението на черепа разкрива мес-
тоположението на „мислещата“ част 
от мозъка – мозъчната кора. Под нея 
се намира т.нар. бяло мозъчно веще-
ство, чрез което нервните импулси 
(сигнали) се препредават между раз-
личните части на мозъка.

УМЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЛЯВОТО 
ПОЛУКЪЛБО
Лявото полукълбо на крайния мозък контроли-
ра логическите, рационалните аспекти на ми-
сленето, необходими при изучаване на грама-
тика и учене на думи например. В него се 
изработват и математическите изчисления.

ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ НА МОЗЪКА
Крайният мозък се състои от две полукълба. Всяко от тях 

контролира противоположната половина на тялото – ин-
формацията от дясното око например, постъпва в 

лявото полукълбо и обратно. При някои мисловни 
действия, като решаването на математиче-

ски задачи, двете полукълба работят в 
синхрон. При други едната половина 

е по-активна от другата.

Писателска дарба
Подобно на говоримия език, писането 
също е свързано и с двете полукълба 
на крайния мозък. В дясното се раж-
дат идеите, а лявото намира точни-

те думи за тяхното изразяване.

Научно мислене
Логическото мислене е ра-
бота на лявото полукълбо, 
но в повечето науки е ва-

жно съдействието и на 
творческата дясна половина 

на крайния мозък.

Математически умения
Лявото полукълбо отговаря 
за числата и изчисления-
та, а дясното – за форми-
те и моделите.

Логическо мислене
Мисленето и реагирането по 
рационален начин се дължи 
главно на лявото полукълбо. 
Благодарение на него сме в със-

тояние да анализираме даден 
проблем и да намерим неговото 

решение.

Език
Лявото полукълбо е свързано със 
значението на думите, но благо-
дарение на дясното можем да 
свържем тези думи в изречения и 

свързани текстове.

Лявата визуална кора анализира сигналите, 
постъпващи от дясното око.

Мазолестото тяло свързва 
двете полукълба на главния мозък.

Хипофизната жлеза 
контролира отделянето на 
хормони в организма.
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Челният дял е 
жизнено важен за 

мисленето, самосъзна-
нието, речта и 

емоциите.

Слепоочният дял 
разпознава звуците и 

съхранява трайната 
памет.

УМЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЯСНОТО 
ПОЛУКЪЛБО
Дясното полукълбо на крайния мозък е мястото, 
където се проявяват изобретателността и 
интуицията. С негова помощ осъзнаваме 
формите и движенията.

Външната обвивка
Мисленето се осъществява от външната обвивка (кората) 

на крайния мозък, която е набраздена и нагъната, за да 
стане площта Ӝ колкото се може по-голяма. При 

мозъците в добро състояние цветът на тази обвивка е 
сив, поради което я наричат „сиво вещество“.

Дясното око складира 
своите данни в светло-
чувствителни клетки, а 
след това данните се 
обработват от лявата 
визуална кора, намираща се 
в тилния дял на крайния 
мозък.

Десният оптичен нерв е 
пътят, по който информаци-
ята от дясното око достига 
лявата визуална кора.

Пространствени умения
Осъзнаването на формите на 
предметите и тяхното разполо-
жение в пространството дъл-
жим главно на дясното си полу-
кълбо. Благодарение на него 

имаме способността да си пред-
ставяме разни неща.

Въображение
Дясното полукълбо на 
крайния мозък направлява 
нашето въображение. 
Преобразуването на 

мислите в думи обаче е 
работа на лявото полукълбо.

Музика
Дясното полукълбо на крайния 

мозък ни дава възможност да 
се наслаждаваме на 
музиката. Заедно с лявото 
полукълбо то способства за 
усещането ни за модели, 

свързани с благозвучието на 
това, което слушаме.

Прозрения
Моментите на прозрение се 
случват в дясното полукълбо 
на крайния мозък. Прозрението 
е онзи момент, когато сякаш 

нещо ни „просветва“ и виждаме 
връзки между нещата, които до-
тогава не сме забелязвали.

Изкуство
Дясното полукълбо е център на 
пространствените 
способности. То е по-активно 
при занимания като рисуване, 

оцветяване или разглеждане на 
произведения на изкуството.

Теменният дял съчетава 
информациите, постъпили от 
различните сетива, например 
осезание и вкус.

Тилният дял обработва 
информацията, 
постъпила от очите, за 
да виждаме образи.

Гръбначният мозък свързва 
главния мозък със системата от 
нервни пътища, обхващащи 
цялото тяло.

Неврони и числа
Невроните са мозъчните клетки, които 

се свързват помежду си, за да 
изградят пътища, по които 

електрични импулси преминават в 
една или друга посока. Всяка мисъл, 
представа или чувство е резултат 
от реакция на мозъка, предизвикана 

от протичащи между невроните 
електрични импулси. Учените са открили, 

че когато мислим за дадено число, се 
активизират точно определени неврони.

Занимания с математикаСканирането на мозъка на човек, извърш-
ващ поредица от действия изваждане, 
показва, че в определени точки на мозъка 
се генерират повече електрични импулси. На тази снимка жълтите и оранжевите петна показват точно такива места. Интересното е, че зоните на активност са пръснати из 

целия мозък, а не само в едната негова 
половина.

Малкият мозък се е сврял 
под двете полукълба на 
крайния мозък и координира 
мускулната активност на 
тялото.
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Открийте формата
Можете ли да откриете в коя от 
останалите многосъставни фигури на 
същия ред е скрита фигурата, поставена 
в левия край на всеки от редовете?

Ще са ви необходими:
• поне 40 дребни бонбончета;
• три купички;
• хронометър;
• приятел за експеримента.

Визуален тест
Това упражнение проверява 
способността ви да определяте 
количества на око. Идеята не е да 
броите отделните елементи, а да 
определите точно тяхното 
количество от пръв поглед.

Стъпка 1
Поставете на масата пред вас 3 ку-
пички с произволен брой бонбончета 
в тях и помолете приятел да ви за-
сече 5 сек. Когато той каже „старт“, 
се опитайте да изравните броя на 
бонбоните в трите купички.

Стъпка 2
Сега пребройте бонбончетата в 
трите купички и вижте дали са 
разпределени поравно.

Мелница за числа
Краткотрайната памет съхранява определено ко-
личество информация за определено време. Долно-
то упражнение ще ви покажа какви са способно-
стите на вашия ум да „смила“ числа. Четете 
цифрите на глас по редове – от ляво надясно и от 
горе надолу, като след всеки ред покривайте с 
ръка пирамидата и записвайте на лист прочете-
ната поредица от цифри. Повтаряйте упражне-
нието, докато сте в състояние безпогрешно да 
изредите цифрите и от най-долния ред.

631

7280

42539

357061

4282653

05426984

261958263

4639517280

  Повечето хора запазват в кратко-
трайната си памет до седем цифри, 

което става чрез „казването“ им наум. 
Тъй като някои цифри са с по-дълги 

имена, това влияе върху броя на 
цифрите, които можем да запомним при 
един прочит. В китайския език например 

имената на цифрите са много кратки, 
поради което хората запомнят по 

повече цифри наведнъж.

  Ние всички притежаваме 
естествено чувство за фигури и 
модели. Старогръцкият философ 

Платон е открил това много отдавна, 
като давал на робите си да решават 

пъзели с различни фигури. Робите 
винаги стигали до верния отговор, 
макар да не били ходили на училище.

 Ще се изненадате колко точно сте 
работили. Нашият ум има много 

развито чувство за количество дори 
когато не броим отделните елементи.

1

2

3

4

A Б В Г Д

A Б В Г Д

A Б В Г Д

A Б В Г Д
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За много хора мисълта за учене на 
математика е потискаща. Но кога и защо се 
е появила тази наука? Дали се е появила в оп-
ределен момент от човешката история? 
Отговорът е: и да, и не. Хората и някои жи-
вотни притежават известни математиче-
ски способности по рождение. Всичко остана-
ло обаче е плод на надграждане.

Размерът на мозъка и еволюцията
В сравнение с размерите на тялото, мозъкът при чове-
ка е много по-голям отколкото при човекоподобните ни 
предшественици и останалите животни. По-големият 
мозък означава по-големи възможности за учене и за 
решаване на всевъзможни задачи.Жаба Птица Човек

Бебе на  
6 месеца
При едно изследване 
на такива бебета 
били показвани две 
играчки. След това пред тях 
била спускана завеса и когато я 
вдигали, едната играчка липсвала. 
Мозъчната активност на 
бебетата по време на експе- 
римента показвала, че те усещат, 
че нещо не е наред, т.е. разбират 
разликата между едно и две.

ЗАДАЧА

Може ли кучето ви да смята?
Всички кучета могат да „смятат“ до около три. За да проверите 
дали вашето (или кучето на ваш приятел) умее, му покажете 
как хвърляте едно, две и три лакомства, но някъде, където да не 
се виждат. Когато кучето намери лакомствата, то ще спре да 
търси. Ако обаче хвърлите пет или шест, тогава животното 
ще се обърка от числото и ще продължава да търси дори и след 
като открие всички лакомства. Постарайте се да хвърляте 
суха храна, която отделя минимално количество миризма, 
както и лакомствата да падат на място, където кучето да не 
ги вижда.

Бебе на 48 часа
Новородените бебета разбират, че 
гледката на 12 патенца не е еднаква с 
гледката на 4 патенца.

Усет към числата
През последните няколко години учените изследваха 
бебета и съвсем малки деца, за да установят какви 
са вродените им математически способности. 
Установено беше, че хората се раждат с някои 
базови умения в математиката.

Странности при животните
Много животни притежават чувство 
за числата. Една гарга на име Джейкъб 

е можела безпогрешно да разпознава 
кутия сред множество идентични, 
стига на капака на кутията да са 
били нарисувани пет точки. 
Мравките изглежда винаги са наясно 

колко точно стъпки има между 
мястото, където се намират в 
момента, и мравуняка.

УЧЕНЕ НА

МАТЕМАТИКА
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Как функционира паметта
Паметта е важно условие за математиката. Тя ни 
помага да помним числата, докато работим с тях, 
както и да научаваме таблици и равенства. Човек 
разполага с различни видове памет. При отделните 
изчисления например запомняме последните някол-
ко числа и то за кратко (краткотрайна памет), но 
няма да забравим до края на живота си как например 
да преброим от 1 до 10 (дълготрайна памет).

От 5 до 9-годишна възраст
Когато накарате 5-годишно дете 

да подреди едно до друго кубчета 
с цифри, то оставя по-големи 
разстояния между по-малките 
числа в сравнение с по-
големите. На 9 години децата 
вече знаят, че разликата 

между числата е една и съща, и 
ще подредят кубчетата на 

еднакво разстояние едно от друго.

Умният Ханс
Преди малко повече от век живял един кон математик – Ханс. Той 

можел да събира, изважда, умножава и дели, като с копито 

потропвал толкова пъти, колкото е верният отговор. Ханс обаче 

не бил толкова добър математик, колкото психолог. Без 

собственикът му да подозира, конят много добре разпознавал по 

изражението на лицето му, когато с тропането си стигнел до 

верния отговор, и спирал.

Дете на 4 години
То обикновено може да брои до 10, 
но невинаги в правилния ред. Може 
да познава и по-големи сборове, 
например стотици. И най-
важното – на 4 години децата с 

интерес отбелязват със 
знаци върху хартия броя 

на единиците в дадено 
число, което е 
представяне на числата 
по визуален начин.

Сетивна памет
Човек запазва спомен 
от почти всичко, 
което усети със 
сетивата си, но само 
за около половин 
секунда. Сетивната 
памет улавя до десет 
и повече различни 
информации 
едновременно.

Краткотрайна памет
Можем да запомним 
няколко неща наведнъж 
за около минута (думи, 
цифри и пр.), но след 
това, ако не ги научим, 
те се изтриват от 
паметта ни.

Дълготрайна памет
Ако направим усилия, 
можем да научим и 
запомним невероятно 
много факти и умения. 
Те попадат в дълготрай-
ната ни памет и могат 
да се запазят там до 
края на живота ни.

Таблиците се запомнят  
по-лесно, ако ги четете на глас или ги 

пеете. Преписването също помага, 
особено ако съзрете някакъв модел в 

написаното. И най-важното – прегова-
ряйте ги редовно.

Ще рисувам точки –  
още и още!
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ЧИСЛАТА
ПРОБЛЕМИ С

Нумерофобия
Тази фобия представлява страх от нещо, от което нямате 
основание да се страхувате – числата. Най-плашещите числа са 
4 (особено в Япония и Китай) и 13. Страхът от последното дори 
си има име – трискайдекафобия. Макар да няма хора, които да се 
страхуват от всички числа, мнозина се страхуват да си служат 
с тях.

Дискалкулия
Кое от следните числа е по-голямо – 76 или 46. Ако не можете да 
отговорите на този въпрос за секунди, може би страдате от дискалку-
лия, т.е. зоната от вашия мозък, която сравнява числата, не функцио-
нира нормално. Хората с дискалкулия обикновено се затрудняват да 
кажат колко е часът. Но имайте предвид, че това състояние е 
изключително рядко и не може да послужи за извинение, че сте 
изпуснали автобуса и затова сте закъснели.

Живот без матем
атика

Макар бебетата да се раждат с вродено чувство 

за числа, по-сложните математически представи 

трябва да бъдат обяснени. Затова в повечето 

общества се изучава математика. Но не във 

всички. До неотдавна танзанийското племе хадза 

например не използваше математически знания и в 

езика им няма думи освен за 1, 2, 3 и 4.

Твърде късно е за учене?
Математиката се удава много 
по-лесно на младите, отколкото на 
възрастните. Великият британски 
учен от ХIХ в. Майкъл Фарадей никога не бил учил математика като дете. В резултат на това той не можел да 
завърши и докаже по-сложните идеи в своята научна работа, защото нямал поглед върху по-сложните дялове от 
математиката.
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Много хора смятат, че математиката е трудна, и я избягват. 
Вярно е, че има случаи, в които хората изпитват обективни 
трудности да я изучават, но те са изключително редки. Ако 
отделите малко време и редовно се упражнявате, скоро ще 
овладеете основните правила на математиката, а овладеете 
ли ги, ще ви останат за цял живот.

1 x 7 = 7   2 x 7 = 14  
3 x 7 = 21  4 x 7 = 28

5 x 7 = 35  6 x 7 = 42
7 x 7 = 49  8 x 7 = 56

Визуализиране на математиката
Понякога математическите задачи звучат сложно или в тях са 
използвани непознати думи и символи. Рисуването и визуализи-
рането (създаване на мислени портрети) помага в тези случаи 
за разбиране и решаване на задачите. Разделянето на фигурите 
на равни части например е случай, при който е достатъчен един 
елементарен чертеж, за да получите идея за верния отговор.

Повторението е майка на знанието
За тези от нас, които изпитваме затруднения при изчисленията, 
участниците в телевизионни състезания по математика ни изглеж-
дат като гении. Всъщност всеки би могъл да стане факир на числата, 
стига да спазва трите тайни на успеха: практика, наизустяване на 
някои изчисления (като таблицата за умножение например) и 
използване на дребни хитринки и преки пътища до верния отговор.

Подвеждащи числа
Числата могат да манипулират, затова трябва да 
сте сигурни какво означават, когато боравите с тях, 
за да не ви подведат. Запознайте се с долните две 
истории и внимавайте с числата във всяка от тях. 
Можете ли да познаете защо?

Полезно изследване?
Според едно изследване на Асоциацията за повече 
небостъргачи (АПН) голяма част от 30-те парка в 

града трябва да бъдат закрити. Изследователите 
установили, че в трите обследвани парка два имат 

по-малко от 25 посетители дневно. Можете ли да 
посочите четири основания, които да ви накарат да се 

усъмните в надеждността на резултатите на АПН?

Обобщена картина
По време на Първата световна война войниците 

носели кепета, поради което получавали множество 
травми по главата. За да им се осигури по-добра 
защита, кепетата били заменени от тенекиени 

каски. Това обаче довело до драматично повишава-
не на броя на травмите по главата. Защо 

смятате, че станало така?

ПОВИШАВАНЕ НА ТРАВМИТЕ ПО ГЛАВАТА!

ПАРКОВЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ

Мислителят от ХIII в. Роджър  
Бейкън е казал: „Който е невеж (в 

математиката),  не може да овладее и 
другите природни науки, нито да разбере 
как се движат нещата в този живот.“

ЗАДАЧА
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Исторически погледнато, жените винаги са има-
ли трудности да проникнат в света на матема-
тиката и природните науки. Това се дължало 
главно на факта, че допреди век и нещо те не по-
лучавали достатъчно (или никакво) образование 
по тези предмети. Най-мотивираните жени оба-
че се подготвяли у дома и направили значими от-
крития в някои от най-сложните области на ма-
тематиката.

ЖЕНИТЕ 
И МАТЕМАТИКАТА

София Ковалевская
Тя е родена през 1850 г. в Русия. Интересът Ӝ към математи-
ката е породен от това, че за тапети в нейната стая баща Ӝ 
е използвал стари математически записки. По онова време 
жените не са допускани в университетите, но София успява 
да намери добри учители по математика и напредва бързо. 
Скоро прави и първите си научни открития. Те тласкат напред 
познанията по математика на въртящи се твърди обекти. 
Било е изяснено какъв е произходът на пръстените на Сатурн. 

Умира през 1891 г. като професор по мате-
матика в Стокхолмския университет.

Амалие Ньотер
Германката Амалие (Еми) Ньотер получава докторската си 
степен през 1907 г., но по онова време няма университет, 
който да наема за преподаватели жени. Нейните поддръжни-
ци (сред които и Айнщайн) успяват да Ӝ намерят работа в 
Гьотингенския университет, като в началото получава за-
плащане единствено от студентите си. Заради еврейския 
си произход през 1933 г. емигрира в САЩ, където става про-
фесор. Ньотер разработва въпроса за прилагането на мате-
матически уравнения за откриване на нови факти, които да 
бъдат използвани в различни научни области.

Ньотер показала по 
какъв начин 
множеството 
симетрии, приложими 
към всякакъв вид 
предмети, включител-
но и към атомите, 
могат да разкрият 
основни закони на 
физиката.

Ковалевская направила 
открития в областта на 
физиката и ги прехвърлила в 
полето на математиката, 
което позволило изясняване 
на процеса на въртене на 
пумпалите и други 
въртящи се твърди 
предмети.



Хипатия
Тя е родена през 355 г. в Александрия – по онова време в 
пределите на Римската империя. Баща Ӝ бил математик 
и философ. По-късно оглавила важна школа, в която уче-
ни и мислители се опитвали да проникнат в тайните на 
нашия свят. Предполага се, че била убита през 415 г. от 
разярена християнска тълпа, която смятала идеите Ӝ 
за застрашаващи вярата.

Огъста Ада Кинг
Тя е родена през 1815 г. и е единственото законно дете 
на поета лорд Байрон. Майка Ӝ я насърчава да се занима-
ва с математика. По-късно се запознава с Чарлз Бабидж 
и му помага в разработването на неговите компютърни 
машини. Макар Бабидж така и да не успява да направи 
действащ компютър, Ада Кинг написва това, което 
днес бихме нарекли негова програма – при това първата 
в света. Днес има компютърен език, наречен в нейна 
чест „Ада“.

Грейс Хопър
Тя достига до чин контраадмирал във военномор-
ския флот на САЩ. Създава първата в света про-
грама за преобразуване на обикновен език в компю-
търен код. Хопър е автор и на първия компютърен 
език, който може да се ползва от повече от една 
машина. Умира през 1992 г. и в нейна памет един 
американски разрушител носи името „Хопър“.

Флорънс Найтингейл
Тази английска медицинска сестра е направила мно-
жество нововъведения в болничната помощ през 
ХIХ в. С помощта на статистиката тя убеждава 
властите, че инфекциите са много по-опасни за жи-
вота на войниците отколкото раните от сражения-
та. Дори създава свой вид математически диаграми, 
подобни на кръговите, за да направи числата от да-
нните, с които разполага, още по-въздействащи.

Макар Бабидж да не 
успява приживе да 
завърши своя компютър, 
около две столетия 
по-късно такъв е 
изработен според 
неговите оригинални 
планове. Ако изобрета-
телят беше успял да я 
направи, тя сигурно 
щеше да се захранва от 
парна машина!

Хипатия изучавала 
как един конус може 
да бъде разрязан, за 
да се получат 
различни типове 
криви.

Кръговата диаграма на 
Найтингейл представя в 
сравнителен план броя на 
смъртните случаи по 
време на Кримската война 
(за 1854 и 1855 г.) според 
причините за смъртта. 
Всеки неин сегмент се 
отнася за отделен месец. В синьо са 

представени 
смъртните 
случаи от 
предотврати- 

ми болести. 

В розово са 
представени 
смъртните 
случаи от рани.

Хопър популяризира 
термина „компютърен бъг“, 
след като една пеперуда се 
загнездила и не могла да 
излезе от нейния компютър.

В кафяво са 
представени 
смъртните 
случаи по други 
причини.
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ДА ВИДИШ
УПРАЖНЕНИЯ ЗА УМА

Какво виждате по-долу?
Първата стъпка към активиране на визуал-
ните зони на мозъка е решаването на пъзе-
ли, свързани с откриване на визуална ин-
формация. Всяка от долните рисунки е 
направена от контурите на три различни 
обекта. Можете ли да познаете кои са те?

Двуизмерно мислене
Вземете 16 кибритени клечки и направете с 
тях пет квадрата, както е показано на схема-
та. Опитайте с преместването само на две 
клечки да превърнете квадратите от пет в 
четири. Нямате право да отстраняване клеч-
ки от схемата.

Визуална последователност
За да решите този пъзел, трябва да си представите различни обекти и 
как ги местите един върху друг. И така, ако наложите трите фигури от 
горния ред една върху друга (най-голямата естествено ще е най-отдолу), 
коя съставна фигура от долния ред ще се получи?

1

2

3

4

1 2 3 4

РЕШЕНИЕТО
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Математиката е не само низ от числа. Понякога е 
по-лесно да решите дадена математическа задача, 
ако си я представите като картина – техника, из-
вестна като визуализация. Това е така, защото ви-
зуализирането води до използване на различни час-
ти от мозъка, при което логическите решения се 
избистрят по-лесно. Сега се опитайте да видите 
решенията на шестте задачи на стр. 22 – 23.

Според последните изследва-
ния видеоигрите развиват 

визуалното внимание и раз-
ширяват капацитета на 
краткотрайната памет и 
диапазона на вниманието.

Триизмерно зрение
Проверете възможностите си за мислено завъртане на 
триизмерна фигура. Ако сгънете долната фигура, за да 
направите куб, кое от долните четири кубчета ще видите 
пред себе си?

Илюзии за ума
Оптическите измами, като този слон, се 
основават на опитите на мозъка да осмисли 
дадена рисунка, която фактически е 
безсмислица. Илюзиите обаче стимулират 
творческата страна на мозъка и ни карат 
да виждаме нещата по съвсем различен 
начин. Можете ли да определите колко 
крака има този слон?

Да видиш, означава да разбереш
Тази невероятно голяма змия се е покатерила на дървото. 
Половината от нея още не е пристигнала до него. Две 
трети от първата Ӝ половина са се увили около ствола 
на дървото, а 1,5 метра от змията висят от клона. Колко 
дълга е тази змия?

Четиридесет процента от 
мозъка се занимават с раз-

личаване и обработка на 
визуален материал.

1 2 3 4
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Цифрите, които всички ние познаваме и из-
ползваме днес, възникват преди много веко-
ве в бройните системи на различни народи. 
Най-старата такава система е създадена 
от древните вавилонци в земите на днешен 
Ирак преди не по-малко от 5000 години.

БРОЙНИ

Броене на десетици
Повечето деца се учат да 
броят с помощта на пръстите 
на двете си ръце. Затова 
естествената основа на 
такава бройна система е 10 и 
тя се нарича „десетична“.

Основа 60
Вавилонската бройна система е с основа 60. 
Затова и тяхната (а и наша) година е от 
360 дни (6 . 60). Днес не знаем как точно са 
броили на пръсти. Една от хипотезите е, че 
са използвали пръстите на 
едната си ръка, за да броят 
до 12 (4 пръста по 3 сгъвки 
= 12), а с пръстите на 
другата броили до 60 (5 
пръста по 12 = 60).

Таблица с цифри
Древните бройни 
системи са построени 
въз основа на идеята 
знакът за единица да 
бъде възпроизвеждан по 
няколко пъти при 
представянето на 
малките числа 
(единиците). При 
по-големите, започва-
щи обикновено от 10, 
се въвежда употреба-
та на нов знак, който 
също се възпроизвежда 
по няколко пъти.

12

48

60

3624

Другата си ръка 
използвали, за да броят 

на дванадесетици –  
5 пръста по 12 
равно на 60.

Интелигентните 
осмокраки същества със 
сигурност биха използвали 
бройна система с основа 8.

1

2

3

4

5

6

7
8

9 10
11

12

СИСТЕМИ

Вавилонците броили на 
пръсти до 12, като 
използвали 4 пръста (без 
палеца) и отбелязвали 
всяка от трите сгъвки 
(стави) на пръста.

Вавилонци

Маи

Древни 
египтяни

Древни 
гърци

Римляни

Китайци

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФАКТИ И ЦИФРИ

III IV V VI VII VIII IX XI II

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι
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Хай тек броене
Компютрите си имат своя 
двоична (бинарна) бройна 
система. Това се обяснява с 
факта, че те са изградени от 
безброй контакти, които 
имат две положения – „включе-
но“ (1) и „изключено“ (0).

Математическо строителство
Древните египтяни използвали знанията си по математика в 
строителството. Така например те знаели как се изчислява 
обемът на пирамида, независимо от нейните размери. 
Каменните блокове, които използвали при строителството 
на Хеопсовата пирамида при Гиза били така прецизно 
издялани, че между тях не можете да вкарате даже 

кредитната си карта!

дати и рождени дни;

пари, покупки и продажби;

резултати в спортните 
състезания (които ще 
станат адски скучни);

няма да знаем с каква 
скорост се движим и  кога ще 
стигнем до целта;

мерки за дължина или за ъгъл 
(поради което къщите ни ще 
бъдат разкривени);

точни науки, технологични 
открития и телефонни 
номера.

Можем ли без числата?
Представете си живота без 
числа. Това означава, че няма да 
има:

Римските цифри
В римската бройна система, ако една циф- 

ра се намира преди (вляво) от по-голяма 
такава, то по-малката трябва да се изва- 

ди от по-голямата. Така със знака IV се 
обозначава четворка (V намалено с I). Това 
създава известни трудности при четене 

на числа като например 199 – СХСIХ.

Смятане по гръцки
Древните гърци използвали доста необичаен 

метод за записване на числата – чрез буквите на 
азбуката. Така бета (ß) може да означава и 

буквата б, и цифрата 2!

алфа и 1

бета и 2

гама и 3

дигама и 6

дзета и 7

ета и 8

тета и 9

йота и 10

делта и 4

епсилон и 5

20 30 40 50 60 70 80 90 100

XX XXX XL  L LX LXX LXXX XC C

Κ Λ Μ Ν Ξ Ο ∏ Ρ
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Макар и да изглежда нищожна, нулата е може би 
най-важната цифра. Тя е открита последна, но това 
не е учудващо – я се опитайте да броите на пръсти 
до нула! Дори след въвеждането Ӝ в употреба, дълго 
време хората не са разбирали напълно нейното зна-
чение. Отначало я използвали за означаване на мяс-
то в бройните системи, но после нулата станала 
пълноправна цифра.

НУЛА ВЕЛИКАТА

Брахмагуп
та

Индийските математици били първите, които 

използвали нулата като пълноценно число, а не 

само за запълване на празнини. Към 650 г. пр.н.е. 

индийският математик Брахмагупта описал 

правилата, на които се подчинява нулата при 

аритметическите действия. Макар някои от 

постановките на индиеца по-късно да се ока-

зали погрешни, неговият труд бил огромна 

крачка напред.

Запълване на празнина
Ранна версия на нулата е била 
измислена във Вавилон преди по-
вече от 5000 години. Изглеждала 
е като показаната тук пикто-
грама и е изпълнявала една от 
функциите на нашата нула – за-
пълвала е празното място в числата. Без нея числа като 
12, 102 и 120 биха били изписани по един и същи начин – 12. 
Този вавилонски символ обаче не е притежавал останали-
те полезни характеристики на нулата, използвани днес.

Къде е нулата?
Нулата може да означава нищо, но не винаги! В отделни случаи 
стойността Ӝ е много голяма. Тя играе важна роля при изчисле-
нията, както и в нашето всекидневие. Температурата, часово-
то време и резултатите от футболните мачове не могат без 
нулата. Без нея всичко около нас страшно ще се обърка!

Да, но нито четно, 
нито нечетно. Нулата не е нито 

отрицателно, нито 
положително  

число.

Нулата число 
ли е?

Ако извадим  
едно число от него 
самото, остава 

нула.

Числата не могат 
да се делят на 

нула.

Всяко число, умно-
жено по нула, е равно 

на нула.
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Позиционна бройна система
В нашата десетична система стойността на една цифра 
зависи от мястото, което заема в числото. Всяко място има 
10 пъти по-голяма стойност от намиращото се в дясно от 
него. Тази система функционира само когато използваме ну-
лата да „запълни“ дадена позиция, ако на нея няма друга ци-
фра. На показаното тук сметало (абак) 2 стои на позицията 
на хилядите, 4 – на позицията на стотиците, 0 – на позиция-
та на десетиците и 6 – на позицията на единиците. По този 
начин се образува числото 2406.

Абсолютната нула
Температурата обикновено измерва-
ме в градуси по Целзий или по Фарен-
хайт. В научните изследвания се из-
ползва и скалата на Келвин. Най-нис- 
ката температура по тази скала е 0К 
(нула по Келвин), което се нарича абсо-
лютна нула. Това е най-ниската въз-
можна температура във Вселената. 
Засега учените са успели да достиг-
нат ниски температури, които са все 
пак на няколко милионни части от гра-
дуса над абсолютната нула.

Древноримско домашно
Древните римляни не познавали нулата и 
използвали букви вместо цифри: I е 1, V 
– 5, Х – 10, С – 100 и D – 500 (вж. стр. 28 
– 29). Но числата понякога не са това, 
което изглеждат на пръв поглед. Така 
например IХ е 9 (10 минус 1). Без 
помощта на нулата изчисленията 
стават адски неудобна работа. 
Опитайте се да съберете 309 и 805, 
написани с римски цифри, и ще 
видите за какво става въпрос.

При излита- 
не ракетите се отделят 
от площадката, когато 

обратното броене  
стигне нула.

В нула часа отбеляз-
ваме полунощ.

Нула метра е над- 
морската височина на  

брега на морето.

НУЛА

ЗАДАЧА

2 4 0 6

100°C
(212°F)

373K 
Водата завира

273K 
Водата 
замръзва

195K 
CO2 замръзва 
(сух лед)

0°C
(32°F)

-78°C
(-108°F)

-273°C
(-459°F)

0K 
Абсолютна 
нула

Без помощта на нулата не 
бихме могли да различим числа 

като 11 и 101…

…а и разстоянието на число- 
вата ос между минус 1 и  
плюс 1 би било равно на  

това между 1 и 2.


