
КАКВО Е ЗА МЕН МАТЕМАТИКАТА? 

Есе 

 

Математиката присъства в живота на хората от векове, тъй като е 

една от първите науки в света. С нея продъжаваме да се срещаме и 

днес, защото тя е неизменна част от живота ни.  

За много хора математиката е просто училищен предмет, в който 

не намират нищо заинтригуващо. За някои тя бива скучна, 

безинтересена, то дори и отегчителна. Но за мен тя има много по-

голямо значение. Математиката е едно от хилядите неща, чрез които 

човек би могъл да изрази себе си. Виждайки начина на записване и 

решение на дадена задача, лесно можеш да разбереш колко добре е 

развито логическото мислене на човек и в каква посока разсъждава той.  

Не бива да забравяме, че тя е сложна наука. Голяма част от 

хората, заинтересовани в други сфери като изкуството, спорта или 

литературата например не намират смисъл в решаването на сложни и 

логически текстови задачи, изискващи чертежи и множество 

разсъждения. Аз обаче вярвам, че няма по-удовлетворяваща емоция 

от тази да видиш пред себе си  една решена с много усилия задача. 

Така е и с повечето неща в живота ни, върху които се съсредоточаваме. 

Когато поставиш цел пред себе си, си готов да направиш множество 

опити, докато накрая не я постигнеш.  

Математиката е необятна, неизвестна, интересна, но в същото 

време и безкрайно необходима за съществуването ни. Би било трудно 

да отидеш в хранителния магазин, без да можеш да преброиш парите 

си и да пресметнеш дали ще ти стигнат за това, което искаш да си 

купиш. Или би било крайно опасно за всички ни, ако не можеше да се 



пресметне по колко килограма трябва да тежи всяко от крилата на 

пътническите самолети. Благодарение на нея биват обяснени и 

станали по-достъпни много природни явления и доказани физични 

закони.  

За някои от нас математиката е специална, чрез нея може да 

изразяваме себе си, да тренираме мозъка и търпението си. За други тя 

е просто скучен училищен предмет. Но неоспорим факт е, че тя е 

неизменна част от живота ни и светът би бил едно много по-различно, 

неясно и опасно място без нея. 
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