
APIE ANTIKĄ PER 

MATEMATIKOS 

PAMOKAS

MATEMATIKOS MOKYTOJA 

SONATA ŠIUGŽDIENĖ



OLIMPIADA

 Mokiniai yra skaitinami domėtis matematika , siekti geresnių rezultatų, dalyvauti

olimpiadose.

 Sąvokos išaiškinimas

 olimpiada

1. istor. ketverių metų laikotarpis visos Graikijos vyrų sporto varžybų ir 

iškilmių Dzeuso garbei Olimpijoje, metų skaičiavimo vienetas.
2. sport. kas ketveri metai rengiamos

pasaulinės kompleksinės varžybos.
3. mokinių, studentų mokslinės varžybos: Matematikos, biologijos

 Olimpiada - (gr. Olympias, kilm. Ofympiados; 

sk. olimpijada



 Senovės Graikijoje „olimpiada“ buvo vadinamas ketverių

metų laikotarpis tarp olimpinių žaidynių ir naudojamas

kaip laiko skaičiavimo vienetas. 

 Pagal antikinę tradiciją olimpinės žaidynės rengiamos kas

ketveri metai. 

 Dabar matematikos olimpiados mokiniams vyksta kasmet.

OLIMPIADA



Olimpija – istorinis Graikijos

miestas

Dabartinių laikų 

olimpiadų klasės



 Romėniški skaičiai – skaičių sistema naudota Senovės Romoje, adaptuota iš etruskų. Romėniški skaičiai 

žymimi raidėmis, vienas skaičius gali būti užrašytas vienos ar daugiau raidžių kombinacija.

 Romėniški skaičiai dažniausiai rašomi didžiosiomis raidėmis ir neretai naudojami žymėti eiliškiems

įvykiams, pavyzdžiui, amžiams, skyriams, kūrinių dalims.

 Pagrindiniai septyni skaičiai:

 I arba i – 1,

 V arba v – 5,

 X arba x – 10,

 L arba l – 50,

 C arba c – 100 (centum – „šimtas“),

 D arba d – 500,

 M arba m – 1000 (mille – „tūkstantis“).

Mokiniai supažindinami su romėniškais skaičiais, jų 

rašymu.

ROMĖNIŠKI SKAIČIAI

https://lt.wikipedia.org/wiki/Skai%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Senov%C4%97s_Roma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Etruskai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raid%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/1_(skai%C4%8Dius)
https://lt.wikipedia.org/wiki/5_(skai%C4%8Dius)
https://lt.wikipedia.org/wiki/10_(skai%C4%8Dius)
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=50_(skai%C4%8Dius)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/100_(skai%C4%8Dius)
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=500_(skai%C4%8Dius)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/1000_(skai%C4%8Dius)


Penkiasdešimt 

antras Koliziejaus įėjimas su 

iškaltu romėnišku numeriu (52, 

LII) viršuje

Didesni skaičiai sudaromi braukiant 

brūkšnį viršuje, kuris reiškia 

padauginimą iš 1000:

__

•V – 5 tūkstančiai

•X -10 tūkstančių

•L – 50 tūkstančių

•C – 100 tūkstančių

•D – 500 tūkstančių (pusė milijono)

•M – Milijonas

Dar didesni skaičiai sudaromi 

braukiant dvigubą brūkšnį viršuje 

arba vieną apačioje, kas reiškia 

padauginimą iš 1000 000. Standarto 

nėra. Pvz., 10 milijonų bus žymima 

(X).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Koliziejus
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=5000_(skai%C4%8Dius)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=10000_(skai%C4%8Dius)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=100000_(skai%C4%8Dius)&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/1000000_(skai%C4%8Dius)


 Romėniškojo skaičiaus reikšmė nustatoma taip: jei didesnis skaitmuo yra prieš mažesnį arba 

du skaitmenys yra vienodi, tai jie sudedami, o jei mažesnis yra prieš didesnį, tai mažesnis 

atimamas iš didesnio. Pavyzdžiui,

 MCXLIV = 1000 + 100 + 50 – 10 + 5 – 1 = 1144.

 Šią taisyklę romėnai įvedė ne iš karto. Pradinė seka, kur visi skaitmenys sudedami, iš pradžių 

buvo I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X. Ypač laikrodžių ciferblatuose IV (ketvirta 

valanda) tradiciškai net ir dabar neretai žymima kaip IIII.

Šveicariško laikrodžio

ciferblatas, kuriame ketvirta

valanda vis dar užrašyta kaip

IIII.

Laikotarpis  1503



PIRAMIDĖS

 Žymiausi Senovės Egipto statiniai – piramidės. Šios

masiškos akmens struktūros buvo pastatytos apie 2500 

m. pr.Kr. akmenuotoje dykumos lygumoje, vakariniame

Nilo krante, netoliese dabartinio Kairo. 

 Pirmoji, didžiausia piramidė, Khufu arba Cheopsas

 Žodis piramidė buvo kilęs iš graikų kalbos “piramis” o 

šis iš “pir” (“ugnis”) , egiptiečiai šiuos statinius žymėjo

trikampiu, stačiakampiu, pelėda ir akimi.

 Yra dvi pagrindinės teorijos kaip Egiptiečiai sugebėjo

orientuoti piramidžių šonus tiksliai į rytus, vakarus, 

pietus ir šiaurę. Pirmoji teorija – buvo orientuotasi į 

saulę. Antroji, labiau įtikėtina, nes ja naudojantis galima

gauti tikslesnius rezultatus – į žvaigždes.

https://pasauliostebuklai.files.wordpress.com/2015/02/cheopso.jpg


 Šiais laikais piramidės – tai ne vien šalti stovintys

paminklai. Prie jų rengiami koncertai, 

operos net albumų pristatymai, šviesos šou.

 Prisimindami nuostabius Senovės Egipto 

pastatus, piramidę galima pavadinti 

paslaptingiausia geometrine figūra.

 Mokiniai mokomi apskaičiuoti piramidės 

aukštinės ilgį, paviršiaus plotą, pagrindo plotą, 

tūrį. 

 Mokiniai naudojant modelius gamina piramides, 

jas pristato , aptaria kiek turi viršūnių, briaunų, 

sienų.

https://pasauliostebuklai.files.wordpress.com/2015/02/1119059_45087325.jpg


Kad sudomintume  mokinius galime pateikti užduotis su Senovės Egipto iliustracija.

UŽDUOTIS


