
W szkole, po lekcji matematyki

Wieczorem wiktoria zamawia pizzę:

I jak 
podobała ci się 

lekcja?

Bez sensu. Matma 
mi się nie przyda w 

życiu.

Obyś tego nie 
doświadczyła.

Kilka godzin później w domu:

Jak 
mam 

obliczyć, 
ile 

potrzebuję 
papieru do 

oklejenia tej 
książki na 

prezent dla 
mamy?

Następnego dnia w 
supermarkecie:

Ile 
kupić tego 

sera żółtego? 
20 dag czy 20 kg? 
Co jest większe? 
No trudno... Kupię 
20 kg, a jak będzie 

za mało to 
dokupię!

O, to zamówię 
hawajską dużą. 
Jej średnica to 
50 cm. Czy to 
dużo? Co było 

większe: 
promień czy 
średnica? Co 
było czym?!



Wiktoria kupiła akwarium. Po powrocie do domu:

Ale się cieszę! 
Wreszcie będę miała 

jakieś zwierzątko 
domowe!

Teraz 
muszę tylko 
wlać wodę 

do akwarium 
i po 

sprawie. 

Tylko ile mam wlać 
tej wody? Może jest 

jakiś wzór na 
objętość akwarium? 

Chociaż Pan sprzedawca 
nic nie mówił na ten 

temat... 
W takim razie nie wleję 

wody! W końcu ryby 
nie muszą tyle pić!

Po kilku dniach: wiktoria spędza samotnie wieczór zmęczona 
kilkoma ostatnimi dniami... papieru na oklejenie prezentu ucięła 
za mało. Pizza się zmarnowała, bo było jej za dużo. Mama na nią 
była zła, że kupiła 20 kg sera, a rybki wszystkie zdechły. 😥

Co mam robić? 
Monika jak 

zawsze miała 
rację...

wiktoria szuka czegoś w internecie:

Megamatma? Może to 
ona pomoże mi z 

problemami codziennego 
życia?

Z każdą minutą matematyka stawała się łatwiejsza...



Następnego dnia, Po lekcji matematyki:

monia, ile 
dostałaś?

6! :)

6? Ale jak to... Od 
kogo ściągałaś?

No wiesz co?! Nie 
ściągałam, tylko się 

nauczyłam!

Znalazłam 
bardzo fajną 

stronę, na której jest 
dużo zadań z matematyki, 

a każde oczywiście z 
wytłumaczeniem!

Od tego 
czasu przed każdą 

kartkówką czy 
sprawdzianem utrwalam 

sobie przerobiony 
materiał.

Jak widzisz 
odnoszę też 

dobre wyniki w 
nauce! :)

Ty też spróbuj, a staniesz 
się geniuszem 

megamatematycznym! 😃

3! Nie wiem jak to się 
stało, przecież to umiem... 

A Ty?


