
КАКВО Е ЗА МЕН МАТЕМАТИКАТА?  

Есе 

 Математика ни помага за много неща в живота от плащане на 

сметки в магазина до сложни уравнения в астрономията. За някои 

хора тя е много сложна, а за други интересна и развличаща. Ползва 

се при инженерството, строителството, технолозите, дизайнерството 

и много други. 

 Без математиката животът ще е много труден. Няма да можем 

да си плащаме сметките, да строим сгради и не само, няма да можем 

дори да рисуваме. Има я навсякъде и във всичко. Именно заради 

това е толкова важна. 

 За мен математиката е нещо, без което не можем в 

ежедневието си, необходима е за кандидатстване в друго училище и 

за бъдещата ни работа. 

 Използваме я навсякъде. Когато готвим, за да измерим 

количеството на продуктите. Когато рисуваме използваме геометрия 

на пропорциите. При строителството не само на сгради, а и за 

пясъчен замък например. При пренареждане на мебели и дрехи 

преценяваме за кое къде ще има място, което е пак математика. А 

ако обичаш да караш колело и да правиш трикове с него, ти трябва 

логическо мислене за да прецениш колко да се засилиш или скочиш. 

Ако пък обичаш да се катериш по планината, са нужни умения, за да 

прецениш къде и как да стъпиш. 

 С други думи математиката е важна и защото развива 

мисленето. Всяка една задача, която не можеш да решиш, се забива 

в главата ти. Не спираш да мислиш за нея и когато ти я обяснят и ти 

стане ясно, вече решаваш такъв тип задачи без проблем. Разбира се 

трябва и желание. Дори при разговор ти трябва логическо мислене, 

за да покажеш умения за грамотност, а и за да спечелиш в спор. 

 Като цяло математиката е на моменти сложна, но когато се 

изясни е много интересна. Тя е навсякъде и ни трябва във всичко 

дори и за най-простите неща в ежедневието. Тя ни развива, изяснява 

ни света и прави живота по-лесен, дори когато трябва да решаваме 

дълги уравнения, защото би било в пъти по-сложно, ако нямахме път, 

по който да минем, за да стигнем до решението. Помага във всяка 

професия и без нея не може. 
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