
МАТЕМАТИКАТА	
НА	БЪДЕЩЕТО

ОТ	ВАЛЕРИЯ	И	СОФИЯ



КАКВО	Е	МАТЕМАТИКАТА?

Математиката е	логична наука ,	която използва символи,	определения,	аксиоми,	постулати и	
правила,	които трансформират примитивни елементи в	по-сложни отношения и	теореми.	Тази наука

учи индивида да мисли по логичен начин и	следователно да развива умения за решаване на
проблеми и	вземане на решения .	Цифровите умения се оценяват в	повечето сектори,	може да се

каже,	че в	някои случаи те се считат за съществени.

Самата дума произлиза от матема-знание,изучаване,учене



ЗАЩО	МАТЕМАТИКАТА	Е	
ТОЛКОВА	ВАЖНА	ЗА	

ВСИЧКИ?

Математиката	насърчава	логическото,	
критичното,	творческото,	абстрактното	и	
пространсвеното мислене,	способността	за	
решаване	на	проблеми	и	дори	ефективните	
комуникационни	умения.	Тя	отговаря	за	
изучаването	на	свойствата	на	абстрактните	
вещества,	както	и	връзките,	които	
съществуват	помежду	им.Независимо	дали	е	
готвач	или	фермер,	дърводелец	или	механик,	
магазинер	или	лекар,	всеки	има	нужда	от	
математика	в	ежедневния	си	живот.

https://www.youtube.com/watch?v=0u8pBjcTd-s



МАТЕМАТИКАТА	КАТО	ЧАСТ	ОТ	ЕЖЕДНЕВИЕТО

Пазаруване
- Предложения като	,,50%	намаление",	,,Купи	
едно	и	вземи	1	безплатно''	могат	да	бъдат	
забелязани	в	повечето	магазини.	Когато	човек	
види	такова	предложение,	преценяваш	
количеството,	което	трябва	да	купиш,	теглото,	
цената	за	единица,	изчисляваш	отстъпките,	както	
и	накрая	общата	цена.

Готвене
- Всяка	готварска	рецепта	включва	следване	на	
поредица	от	стъпки,	в	които	се	обяснява	част	от	
общото	посочено	количество	се	използва	на	
всяка	стъпка,	пропорцията	на	различните	
съставки,	методите	на	готвене,	съдовете	за	
готвене	и	техния	обем.

Управление на времето
- Голямо количество задачи,	с	които всеки трябва да се справи,	
при това с	ограничени срокове,	ни поставя пред сериозни
предизвикателства всеки ден.	Те могат да бъдат решени
единствено чрез основните понятия на математиката,	като
самото време по аналогов часовник включва познния.



Съставяне	на	бюджет	и	
планиране	на	финансите

- Управлението	на	финанси	е	решаващо	
житейско	умение,	което	всеки	трябва	да	научи	в	
днешно	време.	Задаваме	си	въпроси	
като: ,,Колко	да	изхарча	днес?",	,,Ако	денс	
похарча	повече,	как	трябва	да	
променя бюджета	си	за	оставащото	време?'',	
,,Трябва	ли	да	спестявам	повече".	Следователно	
хората,	които	знаят	математика,	умеят	да	
разпределят	финансите	си	по-правилно.

Във	всяка	учебна	
дисциплина

- Математиката	се	използва	и	прилага	в	почти	
всяка	академична	дисциплина- от	квантова	
механика	до	икономика или	от	управление	на	
бизнес	до	информационни	технологии.	Кариера,	
съсредоточена	върху	математиката,	предоставя	
много	възможности.	Използва	се	за	изграждане	
и	подобряване	на	важна	работа	в	областта	на	
науката,	бизнеса,	финансите,	производството,	
комуникациите	и	инженерството.	Всички	тези	
кариери	изглеждат	различни,	но	всяка	от	тях	
изисква	силно	развит	набор	от	умения	по	
математика.



ТРЕНИРОВКИ	И	ПОДДЪРЖАНЕ	
НА	ФИЗИЧЕСКА	ФОРМА

Подобряването	на	физическата	форма,	
независимо	дали	човек	иска	да	намали	
телесните	мазнини,	да	натрупа	мускулна	
маса,	или	просто	да	подобри	общия	тонус,	
използва	прости	концепции	от	математиката.	
Това	включва	планиране	на	рутинни	
тренировки,	броене	на	повторения	на	всяко	
упражнение,	калкулация	на	идеалното	тегло,	
съотношението	на	мазнини,	въглехидрати,	
протеини,	изчисление	на	хранителните	
вещества,	които	би	трябвало	и	наистина	
приемаме.



В	МУЗИКАТА

• Връзката между музиката и математиката датира от 
времето на древногръцките философи Платон и Аристотел, 
които открили близостта им и изследвали връзката между 
жанровете.

• Каква точно е връзката между математиката и музиката?

• Един музикант не може без математика и един математик не може без 
музика. За математикът числата са ноти, по които той свири.

• Идвата вида музика – вокална и инструментална са 
изградени от тактове. Музикалните тактове представляват
импулси за маркиране на времето. А нотите могат да 
бъдат обединени в безкрайно разнообразие от групи, но 
броят им, е точно определен. По същия начин е и в 
математиката – резултатът винаги е определен, въпреки
различните начини.



o МАТЕМАТИКАТА	В	
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО	
ИЗКУСТВО

• Връзките между изкуството и 
математиката са по-стари, отколкото си 
мислим. В предколумбовите култури
например има множество произведения 
на изкуството (всъщност естетически
артефакти), които демонстрират
знанието на геометричните модели. Но 
всъщност тази връзка става по-очевидна 
по време на Ренесанса, когато артистите
осъзнават, че основните понятия за 
математиката като перспектива и 
симетрия ще направят творбата по-
реалистична.



МАТЕМАТИКАТА	В	КАРТИНАТА,,	
ВИТРУВИЙСКИ	ЧОВЕК”

•
Еднa от най-значимите работи в този смисъл всъщност е 
проучване. През 1490 г. Леонардо да Винчи поставя на 
хартия концепцията за пропорцията, замислена от 
Витрувий, римски архитект от I век. В тази скица, която е 
една от най-известните творби на да Винчи, художникът
използва математиката, за да разработи идеалните
пропорции на човешкото тяло. Леонардо внимателно
рисува човека, познат ни като “Витрувиански човек”, и го 
поставя в две добре познати геометрични форми, кръг и 
квадрат.



МАТЕМАТИКАТА	В	КАРТИНАТА	,,МОНА	
ЛИЗА”

• Математика	има и	в	най-прочутата	картина на	гения	–
„Мона	Лиза“.	Композицията е основана върху
математическите принципи на	перспективата,	златното
сечение	и	пропорциите.	Златното сечение	е	използвано
още от	древните египтяни и	древните гърци,	но в	
изкуството е	въведено от	Леонардо	и	неговия приятел –
монаха Лука	Пачоли.



• Да	Винчи	илюстрира книгата му	
„божествената пропорция“	с	
около	60	скици.	Някои от	тях
включват геометрични форми,	за	
да	илюстрират математическите
концепции. След	това Леонардо	
използва идеята за	златното
сечение	в	своите картини.	
Например	за	да	позиционира
различни елементи в	„Мона	
лиза“. Когато му	възлагат да	я	
нарисува в	манастира Santa	Maria	
delle Grazie (Милано).	Накрая
обаче се	оказва,	че	
„драсканиците“	са част	от	
геометрията на	грандиозната
картина,	което съвременниците
му	така	и	не	проумяват.



• МАТЕМАТИКАТА	В	БЪДЕЩЕТО

• Накъдето	и	да	погледнем,	математиката	съществува	
като	неделима	част	от	действителността	ни.	Следва	
цифровото,	дигитално	и	математическо	бъдеще		на	
човечеството.	Бъдеще	населено	с	роботи,	алгоритми,	
изкуствен	интелект	и	виртуални	реалности.	Това	
бъдеще	неизменно	означава,	че	компютърът	ще	
остане	основното	устройство,	намиращо	приложение	
във	всяка	област.	В	епохата	на	информационните	
технологии	и	скоро	почти	на	пълно	автоматизираната	
икономика,	компютърните	науки	заемат	полагащото	
им	се	първо	място	по	необходимост.	Това	обаче	със	
сигурност	не	отменя	значимостта	на	математиката.



• Математиката	е	не	просто	стабилна	основа,	върху	която	
са	изградени	конпютърните	науки,	а	дори	можем	да	ги	
класифицираме	като	нейн	подвид.		Взаимстванията	и	
препратките	са	много-релационната	алгебра	е	тясно	
свързана	с	базите	данни,	теорията	на	числата	намира	
различни	приложения	в	криптографията,	а	алгоритмите	
сами	по	себе	си	са	проявление	на	тази	безспорна	връзка	
между	двете	научни	дисциплини.	Аналитичните	умения	
са	крайно	необходими	за	решаването	на	проблеми,	
анализирането	на	данни	и	отстраняването	на	грешки.



• Въпреки,	че	компютърните	науки	обхващат	много	различни	дисциплини	и	
направления,	като	за	някой	от	тях	са	необходими	минимални	познания	по	
математика	новите	впечатляващи	разклонения	изискват	доста	по-
задълбочени	познания	за	концепции	като	линейната	алгебра	и	теорията	
на	вероятностите.	Например	умелото	използване	на	математиката	в	
програмирането	може	да	даде	летящ	старт	и	в	области	свързани	с	дизайн	
на	алгоритми,	криптография,	анализ	и	обработка	на	данни.

• Според	мен	в	бъдеще повечето изчисления в	Математиката ще се	
изпълняват от	новите технологии.	За	обикновения човек ще бъде
необходима	елементарната математика.



,,	НЯМА	НАУКА,	КОЯТО	ДА	РАЗКРИВА	ПО-ЯСНО	
ХАРМОНИЯТА	НА	ПРИРОДАТА,	ОТКОЛКОТО	
МАТЕМАТИКАТА.”

П.	КАРЪЗ
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