
III Miejsce - Radosz Czech 

 

Choć uczę się długo tabliczki mnożenia, 

legły w gruzach moje marzenia. 

Nauczyć się trudno, w kółko to samo, 

jest nudno. 

Zaczynam więc prace w mig, 

aby mieć dobry wynik. 

2 x 2 to 4, 

przy moim domu stoją rowery. 

Ognisko zaraz ugaście, 

4 x 4 to jest 16. 

Na sen mam chęć, 

więc 5 x 5 jest 25. 

Fantastyczne tata czyta powieści, 

5 x 6 daje mi 30. 

Z moim bratem nie chcę spięć, 

5 x 7 to 35. 

6 x 6 to 36, 

kotlety bardzo lubię jeść. 

Moja siostra pieska pieści, 

5 x 8 daje 40. 

Za psem biegnę raz dwa, 

7 x 6 to 42. 

Całą rodziną idziemy na rowery, 

8 x 8 będzie 64. 

Pszczółka to owad co żółte paski ma, 

8 x 9 wychodzi nam 72. 

Teraz bez najmniejszego drżenia, 

Recytuję tabliczkę mnożenia. 

 

 

 

 



 II Miejsce - Jakub Sendorek 

 

Każdy uczeń dobrze wie, 

że tabliczki mnożenia musi nauczyć się. 

 

Wkuwa rano, wkuwa w nocy, 

gdy nie umie, dwója wskoczy. 

 

Przez „jedynkę” mnożyć łatwo. 

To tak logiczne jak na przejściu dla pieszych zielone światło. 

 

Dwa razy dwa to zawsze cztery! 

Zapamiętaj ten wynik i z nauczycielem bądź szczery. 

 

Przez „dziewiątkę” są sposoby na mnożenie na paluszkach. 

Chcesz? Pokażę tą metodę, która nie jest wcale trudna. 

 

Gdy przez dziesięć będziesz mnożyć, 

to pamiętaj, by w miejsce dziesiątek dobrą cyfrę „podłożyć”. 

 

Są też fajne sposoby – rymowanki tak zwane: 

Sześć razy osiem to czterdzieści osiem – i już zapamiętane. 

 

Pamiętaj rzecz ważną, mój drogi Kolego, 

gdy mnożysz przez zero to wynik zero... 

Nie pytaj dlaczego? 

 

Kończąc wierszyk o mnożeniu, nie zapomnij o powtórzeniu tych ważnych 

słów: 

„ TABLICZKI MNOŻENIA UCZYSZ SIĘ RAZ, 

A POTEM PAMIĘTASZ JĄ CAŁY CZAS”. 

 

 

 



I Miejsce – Kacper Choncia 

Tabliczka mnożenia to trudna sztuka 

Pitagoras zrobił nam takiego psikusa 

Może Chińczycy? Te ich bambusy 

Skryły zagadkę tej trudnej sztuki 

 

Uczył się Einstein, Newton, Kopernik 

Banach i Pascal ale i Turing 

Wkuwa ten zdolny i ten przeciętny 

Licz jak chcesz dostać jakiegoś plusa 

 

Dwa razy dwa równa się cztery 

Kto zgadnie szóstka, dla innych mierny 

Pięć razy sześć to trzydzieści 

Kto wie co się tam jeszcze mieści 

 

Osiem razy dziewięć to trudna sztuka 

To już są schody dla leniucha 

Kto lubi mnożyć, w mig Wam odpowie 

Siedemdziesiąt dwa brzmi odpowiedź 

 

Dziewięć razy dziewięć osiemdziesiąt jeden 

Koniec tabliczki? Tylko się zdaje 

Kombinacji cyfr jest co niemiara 

Dla mnie to frajda, dla innych męka 

 

 

 


