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JAJKO KOLUMBA układanka, będąca wariantem klasycznego tangramu. 
Pierwszy raz pojawiła się w 1893 roku, a swoją nazwę zawdzięcza znanej 
anegdocie związanej właśnie z jajkiem i Krzysztofem Kolumbem. 
 

 
 
Składa się ona z dziewięciu części, wśród których trzy to wielokąty: trójkąty 
prostokątne równoramienne, a pozostałe figury mają po jednym zaokrąglonym 
boku. Ponadto wśród wszystkich części tangramu można wyróżnić aż cztery 
pary figur przystających (na rys. zaznaczone takimi samymi kolorami). 
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Wielkanocna matematyka 
 
Zadanie 1 
Oblicz pole koła opisanego na części nr III, gdzie boki przy kącie prostym mają 

długości: 1 i     . 

 
 
Zadanie 2 
Oblicz pole trójkąta nr V, jeśli wiadomo, że odcinki AB i BC mają taką samą 

długość równą     . 
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Zadanie 3 
Części VIII, IV i III tworzą wycinek koła. Wyznacz zaznaczone na rysunku poniżej 

kąty   . 
 

 
 
 
Zadanie 4 
W ostatnim dniu zajęć szkolnych przed Świętami Wielkanocnymi pani od 
matematyki rozdała sprawdzone klasówki ze wzorów skróconego mnożenia. 
Ala miała błąd w jednym przykładzie. Dla danych liczb a i b dodatnich, zamiast 
zastosować wzór na różnicę kwadratów tych liczb, użyła wzoru na kwadrat ich 
różnicy. Wiedząc, że liczba a była dwa razy większa niż liczba b, oblicz ile razy 
uzyskany przez Alę wynik był mniejszy od poprawnego. 
 
 
Zadanie 5 
W Śmigus Dyngus Ola z grupą znajomych uczestniczyła w tradycyjnym 
polewaniu wodą. Używała do tego plastikowego pojemnika w kształcie jajka 
o pojemności 94 cm3. Wodę czerpała z wypełnionego po brzegi wiadra 
w kształcie walca o wysokości 25 cm i średnicy 17 cm. Ile mniej więcej razy 

napełnia plastikowe jajko, jeśli pozostała w wiadrze woda sięgała do 
5
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wysokości? 
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Zadanie 6 
 
Triki z jajami 
 

 
 
Pomyśl liczbę naturalną mniejszą niż 30 i wskaż mi jaja, które ją zawierają. 
Wtedy natychmiast odgadnę, o jakiej liczbie myślisz. 


