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ОВА КЊИГА 
МИСЛИ  

ДА СИ ТИ 
МАТЕМАТИЧКИ 

ГЕНИЈЕ
Превела Соња Лаштро

Да ли волиш игре, да црташ супер шаре и да бојиш? Да ли 
волиш да решаваш загонетке, да правиш колаче и шаљеш тајне 
поруке? Ако је одговор на сва ова питања „ДА“, врло је могуће 
да си... МАТЕМАТИЧКИ ГЕНИЈЕ!

Математика не подразумева само компликоване формуле и 
бесконачно рачунање. Ова књига крије посебан свет забавне 
математике, па хајде, геније, почнимо!

Џорџа Емсон Бредшо  Харијет Расел
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ЖИВОТИЊСКИ   ОБЛИЦИ ОД 
ПЛОЧИЦА

Грррр, имам 
снажне 

плочице!

Овако се прави теселација у облику мачке!

Претвори мачку у птицу овако:

УРАДИ ОВО!
Направи неколико теселација у облику животиња. 
Прво окрени страницу 67 и исеци плочице за 
прављење теселација.

Направи теселацију тако што ћеш исећи делове 
квадрата, приљубити их уз супротну страну 
квадрата и онда их залепити селотејпом.
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УРАДИ ОВО!
Покушај да направиш још теселација у облику животиња. 
Пусти машти на вољу. Овде можеш да скицираш папирне 
исечке и провериш да ли праве теселацију.

ГДЕ ЈЕ ТУ МАТЕМАТИКА?
Теселација је геометријска шара коју чине 
облици између којих нема размака и који се не 
преклапају. Правилна теселација се састоји само 
из једног облика, док полуправилну теселацију 
чине два облика или више њих.
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Облици / Бр. 2 од 4

КРЕНИ   У ТОПОЛОШКИ 
ЛОВ

По чему је шоља чаја слична крофни? Осим што им се обема 
обрадујемо рано ујутру, тачан одговор је да су шоља и крофна 
„тополошки еквиваленти“.

За облике кажемо да су тополошки еквивалентни ако један 
можемо да претворимо у други тако што их растегнемо, 
спљескамо или изврнемо, али НЕ и ако их поцепамо.

О, моја 
омиљена врста 

математике!

Тако је фудбалска лопта тополошки еквивалент 
књиге, на пример, пошто можемо да јој дамо тај 
облик а да је не поцепамо.

Фудбалска лопта НИЈЕ тополошки еквивалент 
крофне, пошто крофна у средини има рупу. 
Морали бисмо да расцепимо фудбалску лопту 
да бисмо од ње направили крофну.

УРАДИ ОВО!
Потражи у кући предмете који су тополошки 
еквивалентни и уцртај их у табелу на 
следећој страници.
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Новчић Прстен Чајник

Окрени страницу 89 да 
видиш неке од могућности.

ГДЕ ЈЕ ТУ МАТЕМАТИКА?
Топологија је грана геометрије, науке 
о облицима. Тополози проучавају која 
својства предмета остају иста након што их 
растегнемо, спљоштимо или изврнемо.

Потпуно 
задивљујуће!
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Облици / Бр. 3 од 4

ЦРТАЈ  У 3Д 
ФОРМАТУ

Даћу ти моћ 
да ствараш 3Д 

илузије!

Како да обичан цртеж добијеш у  3Д формату? 
Лако. Употреби МОЋ ПРОЈЕКЦИЈЕ! Али постоји 
више начина да се направи 3Д цртеж. Испробај их 
овде...

УРАДИ ОВО!
Искористи квадратиће на овој страници да 
нацрташ облике сачињене од 3Д коцака.

Почетна 
тачка

Овај тип 3Д илузије назива 
се „пројекција облика“.


