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Aukso pjūvis

Atkarpos dalyba į dvi dalis taip, kad
didesniosios ir mažesniosios dalių
santykis būtų lygus visos atkarpos ir
didesniosios dalies santykiui. Tai 
skaičius, kurio reikšmė apytiksliai
lygi 1,618. Šį skaičių gan lengva rasti
mūsų kasdieninėje aplinkoje, jo yra
vos ne visur. Matematika ir menas 
ne išimtis. Leonardas Da Vinčis, 
Sandras Botičelis, Mikelandželas ir
dauguma kitų naudojo aukso pjūvį
savo paveiksluose.



Formos ir figūros

Abstrakčiame mene gausu spalvų
bei figūrų žaismo. Šioje meno
srityje matome daugybę
matematinių formų ir figūrų, tokių
kaip apskritimas, trikampis ir
kvadratas.



Architektūra/Architekto profesija

Architektai, be abejo, turi mokėti tiksliai
suprojektuoti pastatus ir matematinių
skaičiavimų tokioje srityje apstu. Bet 
norint pastatyti įdomaus dizaino pastatą, 
tokį, kaip matome nuotraukoje, reikia ir
fantazijos bei mokėti gerai piešti, kad
įgyvendintum savo projektą.



Proporcijos
Piešiant veidus neatrodo, jog reiktų daug
matematikos. Tiesa, daug jos ir nereikia, 
tačiau pavyzdyje matome, kad norint
nupiešti veidą su realistiškomis
proporcijomis reikia daug tikslumo. 
Eskizuojant, pats veidas susidaro iš
apskritimo ir stačiojo trikampio.



Perspektyva
Ši technika naudojama norint 
paveikslams suteikti realistiškumo 
pojūtį, parodyti, jog vieni objektai 
toliau, kiti arčiau, skiriasi jų dydžiai. 
Nuotraukoje su paveikslų galerija 
daug kvadratų, linijos siaurėja, 
suteikdamos įvaizdį lyg toltų. O 
perkeliant realius objektus ant lapo, 
dažnai reikia savotiškai apskaičiuoti, 
kaip šis atrodys ant lapo. Daug 
dailininkų tam naudoja pieštukus.



Refleksijos

Naglis: Nors man nelabai patiko šis darbas, viską padarėme gerai. Komanda
labai gera ir puikiai dirbo, galėtų būti daugiau panašių darbų.

Rokas: Sprendimus priėmėme efektyviai, be ginčų. Išsirinkę dalyką - dailę, 
pradėjome aptarinėti kur galima rasti matematikos dailėje ir buvau nustebęs. 
Man darbas patiko, nesunkus ir grupė buvo gera.

Liepa: Užduotis buvo neįprasta ir gan įdomi. Ją darant pastebėjome, jog 
matematikos žinios naudojamos įvairiose pamokose. Darbas vyko sklandžiai.

Ernesta: Kaip minėjo klasiokai, visus sprendimus priėmėme draugiškai, 
kiekvienas prisidėjo galvojant pavyzdžius. Darbas man buvo įdomus, kartais
buvo painu viską, ką aptarėme, suskirstyti į konkrečius punktus, bet buvo
įdomu.


