
КАКВО ЗА МЕН Е МАТЕМАТИКАТА? 

Есе 

 

Математиката е точна наука, изучаваща предимно числа, 

теореми, модели и закономерности. Тя  е била открита и използвана 

още през древността от елините и египтяните. От тогава до днес 

математиката е възприемана като важна част от живота на човека. 

Математиката намира приложение в нашето ежедневие. Много 

от най-великите човешки открития са се случили вследствие на 

математически изчисления като самолетите, компютрите, 

телефоните, колите и много други. Много хора се прехранват 

използвайки математика. Касиерите и търговците я използват, за да 

продават стоки и услуги на определена цена, която после да 

получават от купувача. Архитектите я използват, за да строят 

различни съоръжения.  Технолозите да развиват и предоставят 

различни нови технологии, а физиците и химиците да правят нови 

открития с цел подобряване и улесняване на живота на хората.  

Математиката е навсякъде около нас и тя ни е необходима за 

ежедневните ни нужди, но какво е тя за мен? 

За мен тя не е просто предмет, който се изучава в училище, тя 

е нещо интересно и забавно. Математиката за мен е като хоби. 

Винаги, когато ми е скучно, мога да реша няколко задачки за 

разнообразие. 

Тя ме накара да се замисля над факта, че тялото ни е изградено 

изцяло на базата на точни математически пропорции и провокира 

интереса ми да прочета за „златното сечение“, което не е само 

математическо понятие, но е символ за красота и съвършенство. 

Тази наука ме учи на дисциплина и на внимание към най-малкия 

детайл. За да мога да  реша някоя по-трудна задачка, трябва да 

проявя постоянство, търпение и упоритост, които са много важни 

качества необходими на всеки човек. Когато се налага да потърся 

помощ от учител или родител, аз общувам с тях, изслушваме се 

взаимно и научавам нещо ново. Математиката ме учи да признавам, 

осмислям и да се поучавам от грешките си, за да мога да продължа 

смело напред към ново предизвикателство. 

Понякога, когато не мога да се сетя за решението на 

определена задача, но продължа да се опитвам и накрая стигна до 

правилния отговор сама, без  чужда намеса, чувството на гордост и 

удовлетворение е несравнимо.  



За много хора математиката е объркваща и неразбираема 

наука, но за мен, тя е предизвикателство, което понякога е лесно, друг 

път трудно, но винаги интересно и занимателно. Когато решавам 

задачи, забравям за всичките си тревоги и проблеми. Математиката 

за мен е същото като музиката – разтоварва ме, предизвиква 

интереса и любознателността ми, носи ми удовлетворение, както и 

самочувствие, че все повече мога и знам. 
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