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Kordemski B.A.• MATEMATiČNE UGANKE. Državna za- .
ložba Slovenije. ljubljana 1991. 238 str. (Z logiko v: leto
2000)
Nekdo je na risal krog , ni pa

oz n a č il

njegovega

središča ,

Bi znali poiskati
Ce
odgovor na taka in podobna (t udi težja) vprašan ja ni kar na dlani, si j e
vredno ogledati Ma te mati čn e ugank e (om enjena naloga je na str. 93. njena
rešitev na st r. 208). Ta zbirka razvedrilnih nalog ruskega matematika Borisa
A. Kordems kega je bila prevedena že v enajst jezikov. P red nam i j e sedaj prvi
del zbirke, ki ga j e v slovenšči n o mojstrsko prevedla Breda Cest nik.
V knjigi je 257 miselnih nalog iz elementarn e matematike : o naravnih
št evilih in ulomkih, o delitvah , tehtanjih , razvrstitvah, urah , gibanju ljudi
in vozil, geomet riji, o raznih igrah, igralni kocki, dominah, križnih vsotah
.. . Naloge so zelo različne tudi po te žavnosti ; izbrane so premišljeno in nas
navajajo k logičn ernu sklepanj u t er obvladanju aritmetike, algebre , geometrij e.
Št evilne uganke nastopajo v zgo dbah ali zgledih iz vsakdanjega življenja. Na
primer :

sredi šče kroga samo z uporabo svinčnika in pravokotn ega trikotn ika?

171.

Srečanje

vlakov

Dva vlaka (vsak ima lokomotivo in 80 vagonov) morata
drug mimo drugega na eno tirni železnici s slepim stranskim
tirom . Kako na j se to izvede, če je na stranskem tiru pr ostor a
le za lokomotivo in 40 vagonov?

Za vse naloge so skrbno izdelane rešitve , ki pomagajo k oblikovanju
pravilnega mišljenja.
Knjiga je napisana duhovito in prijetno, opremlj ena je z zares lepimi
ilustracijami . Vše č bo vsem bralcem Preseka ; pokazala jim bo t udi, kje vse v
življenju naletimo na l ogi č n e in matematič n e probleme.
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