
   

Karta pracy nr 3    
Leonardo z Pizy (Fibonacci)

Leonardo Fibonacci, zwany Leonardem z Pizy, urodził się około 1175 roku w Pizie. Jego ojciec był 
dyplomatą. Zabierał  on małego Leonarda w podróże do obcych krajów, gdzie mógł on poznawać 
różne systemy mateamtyczne.
Co mu zawdzięczamy? 
-pozycyjny system zapisu liczb
-zero i liczby ujemne
-sprowadzanie  ułamków  do  wspólnego  mianownika,  poprzez  szukanie  najmniejszej  wspólnej 
wielokrotności
-ciąg Fibonacciego (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...) – ciąg liczb, który definiuje sam siebie.  
Każda z liczb (poza wartościami stałymi 0 i 1) jest sumą dwóch poprzednich, np.:0+1 =1;  1+2 = 3;  
3 + 5 = 8, itd.

Wasze zadanie:    spróbujcie wykonać portret Leonarda z PIZzY :)  
Ciasto:
2,5  szklanki mąki pszennej
0,5 szklanki mleka
0,5 szklanki wody
łyżka oliwy
30 g drożdży
Szczypta soli
0,5 łyżeczki cukru
Sposób przygotowania   

Mleko połączyć z wodą , dodać rozkruszone drożdże ,cukier –dokładnie rozmieszać. Dodać  4 łyżki 
mąki,  rozmieszać i  zostawić do wyrośnięcia.  Następnie dodawać mąkę  wymieszaną  z solą  do 
uzyskania  odpowiedniej  konsystencji  a  na   końcu  dodać  olej  i  wyrabiać  ok.  10  min.  Ciasto 
pozostawić na ok. 40 min do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu ciasto rozwałkować , nadać mu odpowiedni  
kształt ,posmarować sosem pomidorowym, nałożyć dodatki i piec  w temp.180 C przez ok. 30 min  
następnie  nałożyć  starty  ser  żółty  i  piec  jeszcze  5  min.  Podawać  z  sosem  czosnkowym  lub 
pomidorowym.

Sos  pomidorowy:  Sos czosnkowy:
0,5 op.  przecieru pomidorowego 1 łyżeczka ziół suszonych ( oregano, bazylia)
2 ząbki czosnku 2 łyżki wrzącej wody
1 łyżeczka ziół prowansalskich 1/3  szklanki śmietany 18 %
1 łyżka oliwy 1/3  szklanki majonezu ( 4 łyżki)

2 ząbki czosnku, sól, pieprz
Zioła zalewamy wrzącą wodą , pozostawiamy przykryte do zaparzenia, dodajemy pozostałe składniki 
i dokładnie mieszamy.
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Zadania:

Znajdź pięć kolejnych liczb ciągu Fibonacciego:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …...., …...., …...., …...., …...., 

Spróbuj znaleźć matematyczne prawidłowości. Użyj swoich umiejętności dodawania i odejmowania, 
żeby znaleźć brakujące liczby. Powodzenia !
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