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DZIEJE MATEMATYKI 
 

 Liczby i układy liczbowe   
   
Liczenie jest dziś powszechną, codzienną czynnością. Liczą uczniowie w szkole, sprzedawcy w sklepie, 

księgowi w spółdzielniach, fizycy i chemicy w swoich laboratoriach, astronomowie w obserwatoriach. 

Przenosząc się jednak z miejsca na miejsce stwierdzamy, że używane w różnych zawodach liczby 

występują w rozmaitych postaciach i służą do różnych celów. Również sposoby liczenia nie są wszędzie 

jednakowe. Od najprostszych - pamięciowych, poprzez liczenie piśmienne, posługiwanie się liczydłem, 

suwakiem logarytmicznym, wszelkiego rodzaju maszynami do liczenia aż do potężnych współczesnych 

maszyn elektronowych - oto skala rozpiętości naszej techniki liczenia. 

Mimo tej olbrzymiej różnorodności można w niej znaleźć pewne elementy wspólne. Są nimi nasze 

"cegiełki" liczenia - cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziesięć "cegiełek" w rozmaitych kombinacjach, w 

połączeniu z dużą różnorodnością znaków matematycznych - oto obraz dzisiejszego procesu liczenia. 

A jak było dawniej? O tym chcemy właśnie mówić w tym rozdziale.  

W starych grobowcach, ruinach świątyń i na różnych wykopaliskach można spotkać napisy lub ich ślady, 

które udaje się często uczonym odczytać. W ten sposób dowiadujemy się, jak ludzie liczyli w 

zamierzchłej przeszłości (3000-4000 lat przed n. e.). 

A jak liczyli jeszcze dawniej, gdy nie umieli pisać? O tym czerpiemy wiadomości ze źródeł pośrednich. 

Pierwszym z nich jest język. Język każdego narodu, jego najstarsze zabytki w postaci pieśni, podań 

ludowych są istną skarbnicą wiadomości o życiu ludów w najdawniejszych czasach. Znajdujemy w nim 

wiele śladów z okresu, gdy ludzie nie znali jeszcze pisma.  

Drugim źródłem naszych wiadomości jest poznanie życia tzw.. ludów pierwotnych. W Afryce, w 

centralnej części Ameryki Południowej, na niektórych wyspach zachowały się dotychczas ludy o bardzo 

niskim stopniu kultury. Ich kapitalistycznym gospodarzom nie zależało na podnoszeniu tej kultury, 

najczęściej nie interesowali się nią w ogóle; mimo to jednali, głównie dzięki późniejszym badaniom, 

zebrało się sporo wiadomości z życia tych ludów. W ten sposób dowiadujemy się też między innymi, 

jak ludy te liczą. Mamy wszelkie podstawy do przypuszczenia, że tak właśnie liczyli nasi przodkowie 

wiele tysięcy lat temu. 

Trzecim źródłem jest poznanie rozwoju zdolności do liczenia u dziecka. W rozwoju tym bowiem 

dostrzega się często poszczególne fazy przypominające etapy rozwoju umiejętności liczenia u ludów 

pierwotnych. 

Cofniemy się teraz w te zamierzchłe czasy, kiedy ludzie nie znal i jeszcze żadnego pisma i mowa ich była 

jeszcze stosunkowo prymitywna. Wszystko przemawia za tym, że jedynymi liczebnikami były wówczas 

słowa jeden, dwa i może wiele. Do niedawna spotykaliśmy się /, takim zjawiskiem u Wielu plemion 

Australii i Polinezji. Aby wyrazić 3, 4, 5, 6, używali kombinacji słów: jeden, dwa (np. pięć = dwa - dwa - 

jeden). Dla liczb powyżej sześciu - mówili wiele. 

Z tego bynajmniej nie wynika, że plemiona te nie miały orientacji liczbowej mimo nieistnienia 

odpowiednich liczebników. Jeden z obserwatorów zauważył u Abiponów, plemienia indiańskiego 

żyjącego w Ameryce Południowej, że ilekroć w czasie wyprawy na polowanie z udziałem dużej sfory 

psów ktoś z konnych myśliwych zauważył brak jakiegoś. psa, natychmiast odpowiednio go 

przywoływał. Może to świadczyć o pewnej orientacji liczbowej.  

Orientacja ta mogła oczywiście być dostateczna tylko w tej fazie rozwojowej ludzkości, gdy gospodarka 

plemion stała na bardzo niskim poziomie, nie było jeszcze stosunków międzyplemiennych i - prawdę 

mówiąc - nie było co liczyć. 



Przejdźmy do następnego okresu, w którym pojawiają się łuk i strzały, polowania osiągają wyższy 

stopień organizacyjny, nawiązują się stosunki między poszczególnymi, plemionami. W tej fazie 

orientacja liczbowa "na oko" nie mogła już być dostateczna. Zachodziła bowiem często potrzeba 

dokładniejszego liczenia, przy wszelkiego rodzaju wymianach "sztuka za sztukę", określaniu liczby 

wojowników, których ma dostarczyć dane plemię do wspólnej obrony, i w rozmaitych innych 

przypadkach. 

Czy jednak rzeczywiście można ludziom tej epoki przypisać znajomość pewnych liczb w takim sensie, 

jak to dziś rozumiemy? O tym nie ma mowy, gdyż pojęcie liczby jest pojęciem abstrakcyjnym, a od 

abstrakcji myślowych ludzie byli jeszcze wtedy bardzo dalecy. Liczby były wtedy zawsze mianowane: 5 

krów, 10 strzał, 20 wojowników itd. Pojęcie liczby niemianowanej, nie związanej ze zbiorem pewnych 

przedmiotów, mogło powstać dopiero z biegiem czasu. Prawdopodobnie zasadniczą rolę odegrały tu 

równoliczne zbiory przedmiotów, a więc takie zbiory, których wszystkie przedmioty dają się zestawić 

"parami". Na przykład krów i 5 koni - zestawiając każdą krowę z jednym koniem, mamy równocześnie 

zestawienie każdego konia z jedną krową, podobnie 10 łuków i 10 strzał, 15 wojowników z jednego 

plemienia i 15 wojowników z drugiego plemienia itd. W ten sposób ludzie mogli dojść do pojęcia 

"liczebności" przedmiotów, przy czym pojęcie to było zupełnie niezależne od rodzaju tych 

przedmiotów. Dopiero tą drogą mogło powstać abstrakcyjne pojęcie liczby. 

W miarę jak liczenie stawało się coraz częstszą czynnością życia codziennego, musiały też powstać 

pierwsze "narzędzia" ułatwiające tę czynność. 

Badania wykazały, że pierwszym "przyrządem" do liczenia były poszczególne części naszego ciała. 

Najpierw palce jednej ręki, następnie dwóch rąk, w miarę potrzeby dołączano palce nóg - i wreszcie 

inne czyści ciała. Ze zjawiskiem tym spotykamy się jeszcze i dziś u różnych ludów pierwotnych. W Nowej 

Gwinei australijskiej znaleziono u miejscowej ludności  

 następujący łańcuch obliczeniowy": mały palec lewej ręki, następnie kolejne palce aż do kciuka lewej, 

napięstek lewej lęki, część między napięstkiem a łokciem, łokieć lewej ręki, ramie, lewa strona szyi, 

lewa pierś, mostek piersiowy, prawa pierś, prawa strona szyi , prawe ramię itd. aż do małego palca 

prawej ręki.  W razie potrzeby powtarzano ten 23-członowy łańcuch. Liczenie odbywało się ; zazwyczaj 

w ten sposób, że wskazując na dany obiekt liczenia dotykano równocześnie odpowiedniej części ciała. 

U innych ludów spotykamy łańcuchy niekiedy mniejsze, a czasem nawet większe - dochodzące do  33 

ogniw. 

 Z czasem musiała również powstać potrzeba utrwalania liczebności danego zbioru przedmiotów, 

innymi  słowy, potrzeba "zapisu" liczby przedmiotów. 

Mówimy o zapisie w cudzysłowie, gdyż omawiamy czasy jeszcze bardzo odległe od okresu 

piśmiennictwa. Z rozmaitych danych wynika, że w tych zamierzchłych czasach ludzie "zapisywali" liczbę 

pewnych przedmiotów przez karbowanie, robienie rys na kamieniach, wiązanie węzłów, odliczanie  

odpowiedniej liczby prętów czy kamieni itd. 

Metoda karbowania polegała na robieniu na laskach lub prętach odpowiednich nacięć liczebnie 

równych danemu zbiorowi przedmiotów. Jeszcze dziś rdzenna ludność w Ameryce Południowej 

zaznacza w ten sposób liczbę dni pracy i na tej podstawie wyznacza się należny zarobek.  

Metoda węzłów jest również dziś jeszcze spotykana, między innymi w Nowej Gwinei, na wyspach 

Hawai, na wyspach Archipelagu Sundajskiego. Na przykład jeżeli Murzyn z Gujany holenderskiej dostaje 

od swego przełożonego urlop, sporządza się w 2 egzemplarzach sznurki z odpowiednią ilością węzłów; 

jeden egzemplarz pozostaje u przełożonego, drugi zaś zabiera Murzyn. Po każdym dniu urlopu 

rozwiązuje się jeden z węzłów. Po rozwiązaniu ostatniego Murzyn powinien  wrócić do pracy. 

Ludność tubylcza Peru wiązała węzły na czterech sznurkach, a na piątym oznaczała liczbę węzłów 

odpowiadającą ogólnej sumie. 

Inny znowu sposób polegał na liczeniu za pomocą pęku patyków lub prętów. Murzyni w Togo (Afryka 

Zachodnia) liczą na ziarnach zboża, przechowywanych w specjalnych kubkach.  



Można powiedzieć, że karby, rysy, węzły, czy też pręty - to pierwsze symbole liczb naturalnych. 

 

Następny etap liczenia - to liczenie grupami. Najwcześniej pojawia się liczenie parami. Jeszcze dziś 

mieszkańcy wysp zachodniej części Cieśniny Torresa używają tego sposobu liczenia. Występuje też 

grupowanie po 12, którego pozostałości widzimy u nas w liczeniu na tuziny i grosy (12 tuzinów).  

Bezwzględną jednak przewagę zdobywa grupowanie po 5 (liczba palców jednej ręki). Dotychczas 

zachowały sio liczydła chińskie i japońskie, których konstrukcja l<: I dostosowana do tego sposobu 

liczenia .Równocześnie pojawia się liczenie po 10.  

Liczby 5 i 10 odegrały ogromną rolę w historii rozwoju procesu liczenia. Mamy na to szereg dowodów. 

W wielu jeżykach starożytnych nazwy cyfr do 10 odpowiadają często nazwom poszczególnych palców. 

Nawet we współczesnych językach są ślady tego zjawiska, np. w języku włoskim le dita znaczy cyfry do 

dziesięciu, a równocześnie palce. Zresztą powszechnie obecnie używany system dziesiątkowy jest tego 

najlepszym dowodem. 

Dalszą "racjonalizacją" liczenia jest myśl wielokrotnego grupowania. Jeżeli np. grupowało się po 5 

patyczków to z kolei grupuje się pewną ilość wiązek po 5 patyczków - otrzymując "kupkę", z kolei 

grupuje się pewną ilość kupek itd. Jako przykład podamy, że u ludów Ibidio i Ewe na wybrzeżu 

Zachodniej Afryki nawlekano 40 muszel na nić tworząc trzos, 5 trzosów grupowano w pęk, 10 pęków 

w głowę, a 10 głów w worek. Jak zobaczymy dalej, zasada wielokrotnego grupowania stanowiła 

podstawę wszystkich późniejszych, tzw. niepozycyjnych układów liczbowych.  

Społeczeństwo pierwotne rozwijało się jednak ciągle. Uprawa roli, chów bydła, powstanie 

prymitywnego rzemiosła - oto czynniki, które wymagały coraz  dokładniejszej kontroli liczbowej. Tu już 

jesteśmy u źródeł piśmiennictwa. Od tej chwili dysponujemy już konkretnymi danymi o sposobach 

liczenia poszczególnych narodów. 

Następnym etapem rozwoju układów liczbowych było wprowadzenie liter alfabetu jako znaków 

liczbowych. W zakresie ograniczonym spotykamy się już z literami w układzie liczbowym ateńskim i 

rzymskim. Nie ulega wątpliwości, że wynalezienie liter - ten przełomowy moment w rozwoju kultury 

ludzkości - przyczyniło się do dalszego pogłębienia sposobów liczenia. Wynalazcami alfabetu 

literowego są Fenicjanie. Pokazali oni ,że za pomocą 22 znaków można zapisać wszystko co wyrażamy 

mową. Ciekawa rzecz ,że dotychczasowe badania nie wykryły żadnego dokumentu fenickiego, w 

którym występowałyby te litry w ich systemie liczenia. Wszystko przemawia więc za tym,że nie wpadli 

na ten pomysł. Zrobiły to narody, które przejęły od nich ten alfabet, wprowadzając z biegiem czasu 

odpowiednie zmiany. Hebrajczycy wybijali na monetach już w 137 r. p.n.e. litery  swego alfabetu jako 

odpowiednie znaki liczbowe. Również systemy liczbowe: grecki (tzw. joński), słowiański (cyrylica i 

głagolica), arabski, gruziński i ormiański mają strukturę 

alfabetyczną. Przejdźmy teraz do genezy naszego układu dziesiątkowego  

Jego idea powstała bardzo dawno, bo przeszło 2000 lat p.n.e. Zawdzięczamy ją starożytnym 

Babilończykom. Babilończycy pisali tzw. pismem klinowym za pomocą pałeczek na płytkach z miękkiej 

gliny. Płytki te, wypalane następnie w ogniu, odznaczały się dużą trwałością i dzięki temu przy 

wykopaliskach znaleziono ich bardzo wiele. Dlatego też wiadomości, jakie posiadamy o 

Babilończykach, są stosunkowo bogate. Znaleziono tabliczki przedstawiające rozmaite urzędowe akta 

państwowe, umowy handlowe, a nawet podręczniki. Przeszło 6000 lat temu dolinę między Eufratem a 

Tygrysem, tzw. Mezopotamię, tam gdzie jest obecnie państwo Irak, zamieszkiwali Sumerowie. Był to 

lud nie znanego bliżej pochodzenia, stojący na wysokim poziomie kulturalnym. Prawdopodobnie około 

2000 lat przed n. e. wtargnęli do Mezopotamii Akkadyjczycy, lud pochodzenia semickiego, który zdobył 

władzę polityczną w kraju. W ten sposób ze zlania się tych dwóch narodów powstało państwo 

babilońskie. Z dokumentów historycznych wynika, że Babilończycy już w owym czasie znali uprawę roli, 

hodowlę bydła, a poza tym uprawiali rzemiosła i handel. Wysoki poziom ich gospodarki wymagał 

oczywiście odpowiednio rozwiniętego układu liczenia.  



Według ostatnich badań uczonych, Sumerowie i Akkadyjczycy mieli prawdopodobnie własne jednostki 

ciężaru i jednostki pieniężne. Jednostką ciężaru u Sumerów była mina (około kg), a jednostką pieniężną 

była u nich mina srebra. Jednostką ciężaru u Akkadyjczyków był szekel, około 60 razy mniejszy od miny. 

W momencie powstania jednego państwa zaszła po trzeba wprowadzenia jednolitych jednostek. Były 

nimi mina i szekel, przy czy podobnie jak przedtem 1 mina = 60 szekli .Dalszy rozwój gospodarki 

wymagał jednak wprowadzenia nowej, jeszcze większej jednostki Był nią talent, równy 60 srebrnym 

minom. W ten sposób ustaliła się następująca skala jednostek: 1 talent = 60 min = 3600 szekli. Miało 

to decydujący wpływ na układ liczbowy Babilończyków. Z biegiem czasu bowiem Babilończycy zamiast 

mówić np. 276. Mówili 4 miny 36 szekli lub krótko - cztery trzydzieści sześć. Podobnie my mówimy 

krótko np. trzy czternaście, zamiast 3 zł 14 gr. Okazało się więc, że wystarczy wprowadzić znaki liczbowe 

do 59, a można będzie w ten sposób oznaczać bardzo duże liczby, zupełnie wystarczające na potrzeby 

Babilończyków. Wielką zasługą Babilończyków było stworzenie systemu pozycyjnego? Wprawdzie 

rozwój układów liczbowych innych narodów poszedł na ogół w innym kierunku (powstały jak wiemy, 

układy literowe niepozycyjne),ale ostatecznie , jak zobaczymy, zwyciężyła idea układu pozycyjnego.  

Układ liczbowy babiloński miał jednak i poważne braki Przede wszystkim brak zera. U Babilończyków 

np. 62 i 3602, nie zawierające jednostek drugiego rzędu, a tylko 2 jednostki pierwszego rzędu i 

jednostkę trzeciego rzędu - wyglądały podobnie. Wprawdzie w późniejszym okresie wprowadza się 

znak rozdzielenia, zastępujący nasze zero ale końcowego zera jednak nie  uwzględniano. Zatem np. 

liczby 1, 60, 3600 zapisywało się jednakowym znakiem  . Stąd też rozmaite nie ścisłości w odczytywaniu 

dokumentów babilońskich. Zaznaczyć należy, że początkowo wszelkie zapisy liczbowe u Babilończyków 

były związane z jednostkami, czyli były liczbami mianowanymi. Dalszy jednak rozwój gospodarki 

babilońskiej doprowadził do używania również liczb niemianowanych. Wpłynęły na to 

prawdopodobnie takie czynniki, jak dalszy rozwój rolnictwa i powstanie kalendarza, a z drugiej strony 

rozwój handlu, podróże morskie, i, co za tym idzie - rozwój astronomii. W związku z tym zachodziła 

potrzeba używania coraz większych liczb. Nie były to już tylko jednostki ciężaru lub pieniądza. Odnosiły 

się one do wielkości rozmaitego rodzaju. W ten sposób zaczęto się interesować samymi liczbami, nie 

związanymi z żadną jednostką, czyli liczbami niemianowanymi. Błędny byłby sąd, jakoby odkrycie 

układu pozycyjnego przez Babilończyków było przypadkowe. Uczeni wykazali, że w różnych okresach 

rozmaitymi drogami doszły do podobnych wyników 3 narody: przeszło 2000 lat przed n. e. - 

Babilończycy, z początkiem naszej ery plemię indiańskie Maya, zamieszkujące półwysep Juk atan 

(Środkowa Ameryka), a w VIII-IX w. n. e. - Hindusi. Hindusi zbliżyli się najbardziej do naszego układu 

liczbowego. Niestety, nie wiemy dokładnie, kiedy i w jaki sposób osiągnęli swoje wyniki. Prace 

uczonych natrafiają w tej dziedzinie na duże trudności z powodu . istnienia wielu fałszywych 

dokumentów. Pamiętamy z historii, że Rzymianie przejęli i zachowali zdobycze kulturalne Greków. Rok 

476 n. e. przy nosi ostateczną zagładę imperium rzymskiemu. Następuje ogólny upadek kultury i nauki. 

Europa zadowala się w tym czasie prymitywnym sposobem zapisywania liczb opartym na cyfrach 

rzymskich. W dalekich jednak Indiach w tym czasie trwa okres najwyższego rozkwitu nauki i sztuki. 

Również matematyka osiąga tam stosunkowo wysoki poziom. Hindusom zawdzięczamy wprowadzenie 

układu liczbowego pozycyjnego dziesiątkowego, do którego prawdopodobnie doszli, opierając się na 

idei babilońskiego układu sześć- dziesiątkowego i wprowadzając jeszcze zero.  

Jaką drogą doszli Hindusi do zera? Jest to dotychczas zagadnienie sporne.  Niektórzy badacze uważają, 

że znaczenie decydujące miały tzw. abaki. A b a k, czyli przyrząd do rachowania, występuje w 

rozmaitych postaciach  już u Egipcjan i Babilończyków. Przypomina dzisiejsze liczydło, gdyż w nim, jak 

w liczydle, jednostkom poszczególnych rzędów przeznacza się od dzielne druty, żłobki czy też, kolumny. 

Jeśli liczba nic miała jednostek pewnego rzędu, to odpowiedni drut czy żłobek, czy też kolumna były 

puste. Wystarczy teraz postawić tam odpowiedni znak, a będzie nim właśnie zero.  Dzisiejsze liczydło, 

gdyż w nim, jak w liczydle, jednostkom poszczególnych rzędów przeznacza się od dzielne druty, żłobki 



czy też, kolumny. Jeśli liczba nic miała jednostek pewnego rzędu, to odpowiedni drut czy żłobek, czy 

też kolumna były puste. Wystarczy teraz postawić tam odpowiedni znak, a będzie nim właśnie zero . 

Uczeni radzieccy przeciwstawili się tej tezie uważając, że abak nie odegrał decydującej roli. Pojawienie 

się zera u Hindusów było, zdaniem tych uczonych, wynikiem konieczności operowania coraz większymi 

liczbami. Konieczność ta wynikała z szybkiego rozwoju matematyki i astronomii.  

Według wszelkiego prawdopodobieństwa po raz pierwszy zero pojawia się u Hindusów około 500 r. n. 

e. Zupełnie pewny jednak dokument mamy dopiero z 876 r.  Pozostaje jeszcze kwestia, jak hinduski 

układ liczbowy przeszedł do Europy. W VII w. n. e. plemiona arabskie zamieszkujące Półwysep Arabski 

połączyły małe państewka znajdujące się na tym półwyspie w silne scentralizowane państwo. Od 

Egipcjan Arabowie przejęli zdobycze kulturalne Greków, a od Hindusów - przede wszystkim ich 

osiągnięcia w dziedzinie techniki i matematyki, w szczególności hinduski układ liczbowy wraz ze 

znakami liczbowymi. Znaki te uległy z biegiem czasu rozmaitym zmianom, zanim przybrały dzisiejszą 

postać. Należy stwierdzić, że nauka nie zdobyła dotychczas wszystkich danych o pochodzeniu naszych 

cyfr. Prawdopodobnie Europa przejęła znaki liczbowe od Arabów z Hiszpanii i Maroka. Duże zasługi ma 

w tej dziedzinie najwybitniejszy matematyk europejski X w. Gerbert (późniejszy papież Sylwester II). 

Zupełny zapis liczbowy wraz z zerem zjawia się w Europie dopiero w XII w.  Nowa numeracja napotyka 

początkowo silny opór oficjalnej scholastycznej nauki owego okresu i niektórych rządów. We Florencji 

np. jeszcze w 1299 r. wy dano zakaz używania cyfr hinduskich i nakazano wprowadzić wszędzie cyfry 

rzymskie lub podawać określenia słowne. Olbrzymie jednak zalety układu dziesiątkowego zdobywały z 

biegiem czasu coraz większe uznanie. Do wielkich zwolenników nowego układu należał wybitny 

matematyk włoski Leonard z Pizy, zwany też Fibonaccim, autor dzieła o układzie liczbowym indyjsko -

arabskim Liber abaci (Książka o abaku, 1202 r.). A oto kilka dat, które świadczą o tym, jak jednak 

powolny był proces przyjmowania się nowego układu.  Pierwsze monety z cyframi hinduskimi pojawiły 

się w Szwajcarii w 1424 r., w Austrii - w 1484 r., we Francji - w 1485 r,, w Niemczech - w 1489 r., w 

Anglii - w 1551 r., w Rosji - w 1654 r. Nie mamy, niestety, żadnych danych o bezpośrednim pochodzeniu 

znaków liczbowych w Polsce. Najstarszy polski zabytek matematyczny w języku łacińskim z 1397 r. - 

znajdujący się w Bibliotece Jagiellońskiej - opiera się już na układzie liczbowym indyjsko-arabskim. 

Również pierwsze podręczniki matematyczne w języku polskim, których autorami byli przedstawiciele 

polskiego Odrodzenia: Algorithmus Tomasza Kłosa z 1538 r., Algorithm Bernarda Wojewodki. z 1553 r. 

oraz Geometria Stanisława Grzepskiego z 1566 r. - wykazują całkowitą znajomość cyfr hinduskich 

łącznie z zerem. Czym jest nasz układ liczbowy, stworzony przez Hindusów, a przekazany przez Arabów 

Europie? Co jest powodem jego wyższości nad wszystkimi innymi? Czy jest on pod każdym względem 

najlepszy? Oto pytania, na które postaramy się obecnie odpowiedzieć.  Jak wiadomo, nasza numeracja 

liczbowa sprowadza się do 10 cyfr (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). 10 jedności pierwszego rzędu tworzy jedność 

drugiego rzędu (dziesiątki), 10 jedności drugiego rzędu tworzy jedność trzeciego rzędu (setkę). Na 

przykład 384 oznacza liczbę złożoną z 4 jednostek, 8 dziesiątek i 3 setek. Jeżeli brak jedności pewnego 

rzędu, stawiamy w tym rzędzie zero. Liczba 407 posiada tylko 7 jednostek i 4 setki.  

Jedności pierwszych trzech rzędów stanowią pierwszą klasę. Z kolei następują jedności drugiej klasy - 

a więc jedności czwartego, piątego i szóstego rzędu, dalej jedności trzeciej klasy (do setek milionów) 

itd. Zazwyczaj oddzielamy od siebie poszczególne klasy małą przerwą - w ten sposób zapis liczbowy 

staje się bardziej przejrzysty. W miarę pojawiania się coraz większych liczb staje się on bardziej 

uciążliwy. Znacznie gorzej jest z nazwami wielkich liczb. Do setek milionów, a więc do jedności 

dziewiątego rzędu mamy nazwy jednolite. Począwszy od jedności dziesiątego rzędu nazwy nie są już, 

niestety, jednoznaczne. W niektórych państwach (np. w Polsce, w Niemczech, w Anglii) nazywa się 1 

000 000 000 - miliardem, bilionem - jedność 13 rzędu, trylionem - jedność 19 rzędu, kwadrylionem - 

jedność 25 rzędu itd. W innych krajach (np. w Rosji, we Francji) liczba 1 000 000 000 nazywa się 

zarówno miliard, jak i bilion, a dalsze określenia trylion, kwadrylion lid. przypisuje się odpowiednim 

jednościom 13, 16, 19 rzędu itd. Nie ma to zresztą istotnego znaczenia. Jeśli bowiem posługujemy się 



bardzo dużymi liczbami, to niezmiernie rzadko podajemy ich nazwę, a raczej używamy pewnych 

skrótów matematycznych. Zauważmy bowiem, że duże liczby, z jakimi się stykamy, mają zazwyczaj przy 

końcu większą ilość zer. Pochodzi to stąd, że znamy je najczęściej tylko w pewnym przybliżeniu, dlatego 

też nie miałoby sensu po dawać jedności niższych rzędów. Jeżeli np. masa Ziemi = 6 000 000 000 000 

000 000 000 t, to cyfry do szóstego rzędu włącznie są niewątpliwie niepewne, gdyż z taką dokładnością 

astronomowie nie potrafią obliczać tej wielkości. To samo odnosi się np. do powiedzenia, że liczba 

ludności na świecie wynosi około 2 900 000 000. A teraz przypomnijmy sobie pojęcie potęgi. Pomnożyć 

przez siebie pewną liczbę, np. 5, to znaczy podnieść ją do drugiej potęgi - co oznaczamy symbolem 

5<sup>2</sup> (czytamy 5 do drugiej potęgi lub 5 do kwadratu). A więc 5 * 5= 52.  Podobnie zamiast 

pisać 5 * 5 * 5 - piszemy 53 (5 do trzeciej potęgi). Tak samo 5 * 5 * 5* 5 - piszemy 54 itd. W symbolu 

5<sup>4</sup> liczbę 5 nazywamy podstawą potęgi a 4  - wykładnikiem potęgi. Teraz nie sprawi nam 

już trudności zapisać w sposób skrócony duże liczby kończące się zerami, bo przecież:   

* jedność 2 rzędu = 10   * jedność 3 rzędu = 100 = 10-10 = 102  *  jedność 4 rzędu = 1000 = 10-10-10 = 

103   itd. Chcąc więc otrzymać jedność danego rzędu, należy  10 podnieść do potęgi o jeden od tego 

rzędu niższej. Na przykład jedność 30 rzędu = 102. Dziś tworzenie dowolnie dużych liczb wydaje się 

banalne W przeszłości jednak tak nie było. W rozmaitych  Okresach historycznych mówi się o tzw. 

liczbach największych. których w procesie liczenia nie przekraczano. Na przykład starożytni Egipcjanie 

i Grecy, gdy nie znali jeszcze pisma, nie przekraczali prawdopodobnie 10 000, zabytki babilońskie nie 

stwierdzają istnienia liczby większej liczby niż 1959552 * 108 . Zagadnienie  wielkich liczb postawił 

właściwie dopiero słynny matematyk grecki Archimedes (287-212 r .p.n.e), o którym będzie mowa 

jeszcze  niejednokrotnie .W swojej pracy pt.  "O liczeniu piasku" po raz pierwszy wypowiada myśl, że 

można tworzyć dowolnie duże liczby Podaje on przybliżoną liczbę ziaren piasku zawartą w kuli, której 

pro mień jest równy odległości Ziemi od "nieruchomych gwiazd". Archimedes liczy tzw. oktadami. Do 

pierwszej oktady zalicza liczby do 10<sup>8</sup> (wyłącznie). Następnie wprowadza nową jedność = 

10<sup>8</sup> i posługując się tymi samymi znakami liczbowymi określa liczby drugiej oktady do 

10<sup>16</sup> (wyłącznie). Rozumowanie to prowadzi dowolnie daleko i w ten sposób wykazuje 

możliwość określania dowolnie dużych liczb. Powróćmy jednak do naszego układu liczbowego. Daje on 

nam nie tylko możność prostego zapisywania liczb, ale także możność bardzo wygodnego 

wykonywania działań na tych liczbach. W żadnym układzie liczbowym niepozycyjnym nie 

przeprowadzało się tak prosto wszelkiego rodzaju obliczeń, jak my to obecnie czynimy. Nasz uczeń 4 

klasy szkoły podstawowej za imponowałby niewątpliwie matematykom starożytności i średniowiecza 

sposobem wykonywania działań arytmetycznych. To samo odnosi sią do sposobu wykonywania  

wszelkich zapisów matematycznych. Postawmy sobie obecnie następujące pytanie: czy zastosowanie 

jakiegokolwiek innego układu liczbowego pozycyjnego - nie dziesiątkowego dałoby nam równie dobre 

wyniki? Przecież postępowanie nasze byłoby zupełnie analogiczne . Weźmy np. pod uwagę układ 

liczbowy pozycyjny ósemkowy. Wystarczą wtedy cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem jedności pierwszego 

rzędu tworzy jedność drugiego rzędu, osiem jedności drugiego rzędu daje jedność trzeciego rzędu itd. 

Na przykład symbol 1204<sub>/8/</sub> (mała liczba w nawiasie napisana po prawej stronie oznacza 

tzw. podstawę układu) ma następującą wartość w układzie dziesiątkowym:   

12048 = 4 + 2 * 82 + 1 * 83 = 4 + 128 + 512 = 644. Podobne postępowanie możemy zastosować przy 

dowolnej podstawie .Jeśli podstawa jest większa, to zachodzi potrzeba  wprowadzenia nowych cyfr. 

Na przykład dla układów dwunastkowego wprowadza się cyfry 10i 11. Okazuje się, że biorąc małą 

podstawę zyskujemy na łatwości wykonywania rozmaitych działań, ale za to zapis liczbowy staje się 

uciążliwszy. Przy dużej natomiast. podstawie zapis jest prostszy, ale komplikuje się wykonywanie 

działań. Czy więc biorąc 10 za podstawę, osiągamy "złoty środek"? Różne były w tej sprawie zdania 

matematyków, mieliśmy zwolenników zarówno małych, jak i dużych podstaw. 



Wybitny matematyk niemiecki Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), jeden z twórców rachunku 

różniczkowego i całkowego, był wielkim entuzjastą układu  dwójkowego. Występują w nim oczywiście 

tylko 0 i 1. Zapis liczbowy staje się tu bardzo skomplikowany.  Na przykład 1962 = 11 110 101 0102. 

Natomiast wykonywanie działań staje się bardzo proste. Okazuje się również ,że dzięki zastosowaniu 

układu dwójkowego można prościej rozwiązać pewne skomplikowane zagadnienia  matematyczne.  

Leibniz nie przypuszczał nawet, że układ dwójkowy może znaleźć wspaniałe zastosowanie praktyczne 

także w współczesnych precyzyjnych elektronowych maszynach matematycznych. Wielkości liczbowe 

występujące w rozmaitych zagadnieniach matematycznych, technicznych, ekonomicznych i innych - 

przekształca się w tych maszynach w odpowiednie sygnały elektryczne. W większości współczesnych 

maszyn matematycznych sygnały te sprowadzają się do dwojakiego rodzaju: do występowania impulsu 

elektrycznego i do braku impuls u Każdemu impulsowi można przypisać cyfrę 1, a brakowi  impulsu - 

cyfrę 0. Tym samym zachodzi konieczność przedstawienia występujących w danym zagadnieniu 

wielkości liczbowych w układzie dwójkowym. Przeciwnicy układu dziesiątkowego szukali jako 

podstawy liczby, która miałaby jak najwięcej dzielników całkowitych. Ułatwiłoby to wyrażanie pewnych 

części miar i wag. Nasza podstawa 10 jest pod tym względem uboga (2 i 5 - nie licząc 1 i 10). 

Dużą ilość dzielników miałaby babilońska podstawa - 60 (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30), wymagałaby 

jednak aż 60 znaków liczbowych, a wykonywanie działań byłoby trudne. Na uwagę zasługuje podstawa 

12. Wymagałaby tylko dwóch nowych znaków (10, 11), a liczba całkowitych dzielników jest dość duża 

(2, 3, 4, 6). Z początkiem XIX w. matematyk niemiecki Wernerburg napisał nawet arytmetykę opartą 

na tym układzie. Około 1850 r. ukazały się podręczniki arytmetyki w układzie ósemkowym.  

Do jakich więc wniosków dochodzimy? Czy nasz układ dziesiątkowy jest najlepszy?  Wydaje się, że nie. 

Wyjaśniliśmy, że niewygodne byłoby zastosowanie w praktyce układu liczbowego o zbyt małej lub zbyt 

dużej podstawie. Gdybyśmy natomiast obrali podstawę w "pobliżu" 10, np. 8 czy też 12, moglibyśmy z 

powodzeniem rozbudować naszą arytmetykę, pojawiłyby się może nawet pewne dodatnie strony 

związane z większą liczbą dzielników tej podstawy, może i pewne ujemne, ale w zasadzie nie 

wyszlibyśmy na tym gorzej. Oczywiście, nie ma mowy o tym, abyśmy przeszli do innego układu, gdyby 

nawet wykazano jego wyższość. Wyobraźmy sobie, z jakimi trudnościami byłoby to związane - ile czasu 

wymagałoby przezwyciężenie naszych zdobytych nawyków, nie mówiąc już o kosztach przerabiania 

książek, przyrządów, maszyn itd. Fakt przyjęcia układu dziesiątkowego jest wynikiem długiego 

historycznego rozwoju, o którym mówiliśmy wcześniej. A o tym, że rozwój historyczny jest czynnikiem 

decydującym, świadczy między innymi to, że, mimo powszechności układu dziesiątkowego, 

zachowujemy jeszcze pozostałości innych układów, jak tuziny, mendle, kopy, łokcie, stopy, cale; podział 

godziny na minuty i sekundy, podział stopnia na minuty  i sekundy, i inne. Są one przypuszczalnie 

związane z układem sześćdziesiątkowym babilońskim . 

   Ułamki      
Któż z nas nie pamięta z ławy szkolnej okresu poświęconego nauce o ułamkach. Było też wśród nas 

wielu takich, którym sprawiały one niemało kłopotów. Dziś , wymagamy już od ucznia klasy V szkoły 

podstawowej umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dawniej jednak 

było inaczej. Działania na ułamkach uważano za najtrudniejszy rozdział arytmetyki i zazwyczaj 

stanowiły one treść ostatnich  rozdziałów podręczników. Dotychczas zachowały się w różnych językach 

takie powiedzenia, jak np. niemieckie in die Bruche geraten (wpaść w ułamki), które świadczą o 

trudnościach związanych z ich opanowaniem. W rozdziale tym opowiemy, jak w najdawniejszych 

czasach przedstawiano ułamki i jak stopniowo doszliśmy do ich obecnej postaci. Przypomnijmy sobie 

sposób określania ułamków w szkole  Omawiało się początkowo tylko ułamki właściwe, a więc takie, 

których licznik jest mniejszy od mianownika. Określano je - zgodnie zresztą z nazwą "ułamek" jako część 

całości. Aby otrzymać dany ułamek pewnej całości, należy ją podzielić na tyle równych części, ile wynosi 



mianownik, i następnie wziąć ich tyle  ile wynosi licznik. Na przykład 3/5 tarczy zegarowej jest taką jej 

częścią, którą otrzymujemy dzieląc ją na 5 równych części i biorąc z nich następnie 3 części.  

Do ułamków więc pro wadzi dzielenie. Działanie to prowadzi do nich też z innego  punktu widzenia. 

Mianowicie uczymy się najpierw dzielenia liczb całkowitych bez reszty. Siłą rzeczy nasuwa się uczniowi 

pytanie, jak można wyznaczyć dokładny wynik dzielenia wtedy, gdy zostaje pewna  

reszta. W ten sposób dochodzimy do ułamków. Na przykład  

11:3 = 3 2/3 , 28 : 5 = 5 3/5 itd. 

Po wprowadzeniu ułamków dzielenie liczb całkowitych staje się działaniem  zawsze wykonalnym, z 

wyjątkiem jedynie dzielenia przez zero, którego nie uważamy za działanie wykonalne.  Nasuwa się 

pytanie: czy taki był też historyczny rozwój ułamków? Okazuje się, że nie. Już u Egipcjan stwierdzamy, 

że rozwój pojęcia ułamka szedł w innym kierunku. Mianowicie w papirusach egipskich spotykamy 

ułamki zupełnie innego typu. Uderza nas przede wszystkim fakt, że poza 2/3 - i we wcześniejszym 

okresie 3/4 - występują tylko ułamki o liczniku 1. Nazwijmy je krótko prostymi. Inne ułamki starali się 

Egipcjanie przedstawić w postaci sumy samych różnych ułamków prostych. Na przykład w tzw. 

papirusie Rhinda (nazwisko uczonego, który od krył ten papirus), którego autorem był Ahmes, 

nadworny pisarz faraona Rha-a-us (około 2000-1700 lat przed n.e.), znajdujemy takie przykłady:   

7/29 = 1/5 + 1/29 + 1/145; 2/5 = 1/3 + 1/15   

Oto jeszcze kilka przykładów , które były prawdopodobnie znane Egipcjanom:   

1 = 1/2 + 1/3 + 1/6; 2/9 = 1/6 + 1/18; 2/13 = 1/8 + 1/52 + 1/104; 2/35 = 1/30 + 1/42; 2/31 = 1/20 + 

1/124 + 1/ 155   

Należy je rozumieć w ten sposób, że Egipcjanie, chcą określić np. 2/9 pewnej wielkości, podawali ułamki 

1/6 i 1/18 zaopatrzone specjalnym znaczkiem dodawania. Dotychczas zachowały się tabele, na 

podstawie których Egipcjanie budowali sumy ułamków prostych, nie mamy jednak jeszcze pełnego 

obrazu tego, jak i Egipcjanie dochodzili do tych ułamków i jak się nimi obsługiwali.  Godne uwagi jest 

fakt, że w teorii liczb udowadnia się twierdzenie o możliwości rozkładu każdego dodatniego ułamka na 

sumę skończonej liczby różnych ułamków prostych .Drugą charakterystyczną cechą ułamków egipskich 

jest niejednolity sposób ich zapisywania. Indywidualne znaki dla ułamków o małych mianownikach 

spotykamy również u Babilończyków, Greków i Rzymian. U Greków np. 1/2 oznaczało się znakiem <  , 

ułamki zaś 1/3, 1/4,1/5 itd. określało się za pomocą odpowiedniego symbolu liczbowego, z przecinkiem 

po prawej stronie u góry .A więc γ’ = 1/3, δ’= 1/4 itd. Natomiast β’nie oznaczało 1/2 ale 2/3. Bardzo 

znamienny jest następujący moment: w żadnym języku słowo określające ułamek 1/2 nie ma nic 

wspólnego ze słowem dwa. Stąd oraz na podstawie poprzednich uwag mamy prawo wyciągnąć 

wniosek, że ułamki w swoim rozwoju historycznym nie powstały przez dzielenie liczb całkowitych tak, 

jak to robimy obecnie - oczywiście ze względów metodycznych - w szkole podstawowej. Gdyby bowiem 

pochodzenie ułamków było tak jednolite, nie byłoby tej różnorodności nazw i znaków dla ułamków o 

małych mianownikach. Musiały więc one powstać inną drogą. Mamy zresztą jeszcze inne dowody na 

to, że nawet w późniejszym okresie dzielenie liczb całkowitych nie prowadziło  do ułamków. W pewnym 

rękopisie arabskim z XII w. n. e. znajdujemy przykład dzielenia na równe części 100 funtów jakiegoś 

towaru między 11 osób. Każda osoba otrzymuje oczywiście po 9 funtów  pozostały funt wymienia się 

na 91 jaj, każdy otrzymuje 8, a pozostałe 3 jaja autor proponuje albo dać dodatkowo temu, który dzielił, 

albo też po prostu zamienić je na sól do jaj. W innym znowu przypadku, przy podziale 1001 funtów na 

100 równych części pozostały funt dzieli się na mniejsze jednostki pieniężne - na uncje i drachmy, które 

z kolei dzieli się na 100 równych części i wreszcie odrzuca się pozostałą resztę. Widzimy więc ,że w obu 

przykładach nie uwzględnia się wcale ułamków, doprowadza się jedynie do małych reszt, których się 

po prostu nie bierze pod uwagę. Jakie więc jest pochodzenie naszych ułamków? Mówiliśmy w Części I 

o historycznym rozwoju procesu liczenia. Równolegle z nim rozwija się od najdawniejszych lat inny 

proces - proces mierzenia, który, jak zobaczymy w swoim rozwoju historycznym stał się podstawą 

naszych ułamków. Na pierwszych szczeblach rozwoju społeczeństwa ludzkiego mierzy się "na oko". 



Ocenia się w ten sposób długości, wielkości pola, objętości, ciężar itp. W dalszym jednak rozwoju 

sposób ten był już niedostateczny. W szczególności handel wymienny wymaga już większej dokładności 

w mierzeniu. Zachodzi więc po trzeba stworzenia pewnej jednostki, której wielkość służy do 

porównania wielkości mierzonych przedmiotów. Przypominamy sobie z Części I, jakie znaczenie miały 

niektóre części naszego ciała w historycznym rozwoju procesu liczenia. Zupełnie podobne zjawisko 

obserwujemy w dziedzinie mierzenia. Pierwsze jednostki - to długość stopy, szerokość dłoni ,odległość 

od łokcia do końca wyciągniętego palca średniego itd. Skąd wiemy o istnieniu takich miar? Świadczą o 

tym jednostki długości, które zachowały się po dzień dzisiejszy. Należą do nich stopa (długość stopy), 

cal (szerokość dużego palca u podstawy), łokieć (odległość łokcia od końca wyciągniętego średniego 

palca), sążeń (odległość między średnimi palcami podniesionych rąk) i inne.  Początkowo mierzenie 

polegało tylko na wyznaczaniu, ile razy dana jednostka mieści się w mierzonym przedmiocie, przy czym 

nie brało się pod uwagę pozostałej reszty. Z rozwojem jednak społeczeństwa wzrastały coraz bardziej 

potrzeby dokładnego mierzenia. Dzielono więc daną jednostkę na połowy, czasem na i równe części, 

czasem na 4. Odtąd używano już do dokładniejszych pomiarów tej mniejszej jednostki, która z biegiem 

czasu otrzymywała swoją nazwę. W ten sposób powstały pierwsze ułamki.  Były one jednak tylko 

konkretnymi częściami konkretnych wielkości. Jeżeli np. u Babilończyków spotykamy w najdawniejszej 

przeszłości ułamki 1/2, 1/3, 2/3 -  to nie mają one dzisiejszego znaczenia absolutnego, nie zależnie od  

wielkości, którą mierzymy. Odpowiadały one objętościom pewnych konkretnych naczyń. Babilończycy 

prawdopodobnie w zamierzchłej przeszłości mierzyli objętość jakimś naczyniem glinianym. Gdy jednak 

z biegiem czasu potrzeba było już większej dokładności, przez podział na 2 lub 3 równe części uzyskano 

nowe naczynia. Podobnie kształtował się rozwój ułamków w Egipcie, jednostką pola był 1 setat - 

kwadrat, którego bok równał się 100 łokciom. Później wprowadzono mniejsze jednostki: najpierw 

połowę, a później ćwierć setata. Jednostki te oznaczono znakami <  i x. Ten układ jednostek potwierdza 

przypuszczenie uczonych, że pierwszym ułamkiem w rozwoju historycznym była 1/2. Następnie 

powstała połowa połowy, czyli 1/4, dalej połowa ćwierci, a więc 1/8 itd. Dopiero później zrodziła się 

myśl podziału na 3 i więcej równych części. Jednostką objętości u Egipcjan był hekat, w przybliżeniu 4 

1/2 litra, w praktyce jednak używano przeważnie 100 hekatów. W późniejszym etapie rozwoju 

stwierdzamy ciekawe zjawisko. Egipcjanie, chcąc określić połowę lub ćwierć 100 hekatów, umieszczają 

pod spodem odpowiednio znaczek < lub x. Jest to duży krok na przód w rozwoju pojęcia ułamka. 

Symbol x, który dawniej oznaczał  wyłącznie 1/4 setata, obecnie postawiony pod inną jednostką - 

oznacza ten sam ułamek tej nowej jednostki. Podobne przenoszenie ułamka z jednej wielkości na drugą 

znajdujemy u Babilończyków,Greków i Rzymian.  Rzymianie budowali ułamki na podstawie swego 

systemu pieniężnego. Jednostką pieniężną był 1 ass dzielący się na 12 uncji. Uncję oznaczali kreską 

poziomą, a połowę uncji literą S (semis). Następuje znowu podział na 2 lub 12 równych części itd. Chcąc 

określić np. odpowiednik naszego ułamka 7/12 pisali S-, gdyż 7/12 = 1/2 + 1/12. Ułamki te, które 

początkowo  były ściśle związane z ich pieniądzem, przenosili później na dowolne wielkości. Na 

przykład 7 uncji drogi - to 7/12 drogi. Dochodzimy więc do wniosku, że występują trzy stopnie 

rozwojowe pojęcia ułamka. Najpierw symbol ułamka oznaczał konkretną część pewnej obranej 

jednostki. Na przykład symbol był pierwotnie u Babilończyków symbolem połowy objętośc i pewnego 

ściśle określonego naczynia. Zastosowanie tego symbolu do innej wielkości, np. do wielkości pola, 

byłoby w owym czasie nonsensem. Następny stopień rozwoju - to przenoszenie symbolu ułamka z 

jednych wielkości do drugich, jak to widzieliśmy u Egipcjan i Rzymian. Trzeci, końcowy stopień rozwoju 

- to przejście od ułamków pewnej określonej wielkości, czyli ułamków mianowanych - do ułamków 

niemianowanych, czyli jak to mówimy w matematyce, abstrakcyjnych. Wiele czasu musiało upłynąć, 

zanim poszczególne narody zaczęły się posługiwać ułamkami niemianowanymi tak jak obecnie to robią 

uczniowie w szkole podstawowej, pisząc np. 1/4 + 2/3 = 11/12 i nie przypisując często tym znakom 

liczbowym żadnej jednostki (żadnego miana).  Zaznaczyć należy, że nie wszystkie narody świata 

starożytnego doszły do tego trzeciego stopnia. Wiadomo nam, że Rzymianie aż do schyłku swego 



imperium nie uznawali żadnych innych ułamków poza mianowanymi  - w postaci uncji i ich części, tak 

jak to przedstawiliśmy wyżej. Przejście od ułamków prostych, tj. o liczniku = 1, do ułamków o 

dowolnych licznikach odbywało się również stopniowo. W Grecji przez dłuższy czas używano jedynie 

ułamków prostych. Dopiero matematyk Heron z Aleksandrii (I-II w.n.e.) wprowadził ułamki dowolne. 

Sposób pisania polegał na tym, że podawano odpowiedni symbol liczbowy licznika  z przecinkiem 

prawej strony u góry, następnie dwukrotnie powtarzano symbol liczbowy mianownika z dwoma 

przecinkami.  

Np. 2/5 = β’ε’’ε’’ 

Matematyk grecki Diofantos (III w. n. e.), o którym będzie mowa później, wprowadził już kreskę 

ułamkową, ale licznik i mianownik stawiał odwrotnie, niż my to robimy. Hindusi,znani nam z części I 

jako odkrywcy układu dziesiątkowego pozycyjnego, nie wnieśli wiele w dziedzinę ułamków. Ułamki 

podstawowe pisali po dobnie jak my - lecz bez kreski ułamkowej,  liczby mieszane natomiast w ten 

sposób, że część całkowitą umieszczali nad licznikiem. Przy dodawaniu lub mnożeniu ułamków 

posługiwali się odpowiednimi schematami . Matematyk hinduski Brahmagupta (VI w. n. e.) podaje już 

reguły mnożenia ułamków w postaci podobnej do naszej. Kreska ułamkowa w układzie dziesiątkowym 

poja wiasię dopiero u Leonarda z Pizy w jego Liber abaci (patrz część I). Działania na ułamkach w naszej 

formie pojawiają się w pełni dopiero w XVII w.  Dotychczas mówiliśmy o ułamkach tzw. zwykłych. W 

szkole podstawowej poznajemy jeszcze inne ułamki, tzw. ułamki dziesiętne. Przypomnijmy sobie 

krótko sposób ich pisania: 0,3=3/10, 0,29 = 29/100, 0,039=39/1000, 12,0127 = 12127/10000 itd. 

Widzimy więc, że odpowiadają one ułamkom zwykłym, lecz o ściśle określonych mianownikach: 10, 

100, 1000, 10000 itd. Znów więc występują znane nam z część I rzędy, nazwijmy je dla odróżnienia od 

tamtych rzędami ułamkowymi. A więc pierwszy rząd występujący po przecinku dziesiętnym oznacza 

dziesiąte, drugi setne, trzeci tysięczne itd. Dlaczego wprowadzenie ułamków dziesiętnych oznacz duży 

krok naprzód? Jest to bowiem ujednolicenie mianowników, przy jednolitych zaś mianownikach 

porównywanie wielkości ułamków jest natychmiastowe i wykonywanie wszelkiego rodzaju działań 

staje się często znacznie prostsze. Dlatego też są one dziś w każdej dziedzinie życia . Bardzo często 

przybierają postać procentów. 1% to 0,01, 15% - to 0,15, 63,24% - to 0,6324. Procenty więc stanowią 

specjalną formę zapisu ułamka dziesiętnego. Są one szczególnie wygodne, gdy nie zachodzi potrzeba 

posługiwania się bardzo małymi ułamkami. Wszyscy znamy duże ich zastosowanie w życiu codziennym, 

przy określaniu wskaźników produkcji, rozwoju gospodarki itd.  Zwróćmy jeszcze uwagę na możliwość 

krótkiego zapisu jaką nam dają ułamki dziesiętne przy określaniu tzw. "karłów liczbowych". Z takimi 

"karłami liczbowymi" spotykamy się w różnych dziedzinach nauki. Na przykład w fizyce i chemii podaje 

się przybliżony i atomu wodoru = 165 / 100 000 000 000 000 000 000 000 000 g. W postaci ułamka 

dziesiętnego zapisalibyśmy:   

0,000 000 000 000 000 000 000 001 65g.   

Zapis ten da się jednak znacznie skrócić. Zgodnie bowiem z pojęciem potęgi, możemy podobnie jak to 

robiliśmy w części I - zapisać mianownik w postaci 1026. Otrzymujemy więc 165/1026.Wprowadzając 

liczby ujemne można to zapisać jeszcze prościej  :165 *  10-26 g. 

Widzimy więc, że układ dziesiątkowy daje nam możność wygodnego ogarnięcia nie tylko olbrzymów 

liczbowych, lecz także karłów liczbowych. A przecież nasza współczesna nauka obejmuje swoim 

zasięgiem zarówno olbrzymie skupiska gwiazd - galaktyki, jak też elementarne cząstki atomu. Jak 

powstały ułamki dziesiętne? W części I stwierdziliśmy, że Babilończykom zawdzięczamy stworzenie 

pierwszego układu liczbowego pozycyjnego.  Był to układ sześćdziesiątkowy. Okazuje się, że również w 

dziedzinie ułamków ich wkład jest ogromny. Babilończycy mianowicie po pierwszym okresie ułamków 

indywidualnych, o których mowa   (1/2, 1/3, 2/3)  przeszli do systemu tzw. ułamków 

sześćdziesiątkowych. Był to pierwszy jednolity system w historii ułamków. Zrodziły go te same czynniki, 

które spowodowały, że pierwszy układ pozycyjny powstał właśnie w Babilonii. Wysoka technika 

nawadniania, rozkwit rzemiosła, przede  wszystkim jednak bardzo rozwinięta architektura - zmuszały 



Babilończyków do coraz dokładniejszego liczenia. Nie mogły już wystarczyć ułamki indywidualne (1/2, 

1/3, 2/3) czy też proste. Szukano sposobów dokładniejszych.  Wiemy już z części I, jaką drogą doszli 

Babilończycy do układu sześćdziesiątkowego. Nic więc dziwnego, że gdy zaszła potrzeba 

dokładniejszego określenia ułamków, Babilończycy po pewnym czasie objęli swoim układem również i 

ułamki. W ten sposób uzyskano jednolitość w ich oznaczaniu, a równocześnie wykonywanie działań 

ułamkowych znacznie się uprościło. Przypomnijmy sobie z części I, na czym polega istota układu 

sześćdziesiątkowego. Wprowadza się rzędy. Jedność drugiego rzędu = 1 *60, jedność trzeciego rzędu 

= 60 * 60 = 3600, jedność czwartego rzędu =  3600 * 60 = 216 000 itd. A teraz wprowadźmy analogiczne 

rzędy ułamkowe: jedność pierwszego rzędu =  1/60, drugiego rzędu = 1 /60  * 60, trzeciego rzędu = 1 / 

3600  * 60 = 1/216000. Zapisy liczbowe, jakie znajdujemy na babilońskich tabliczkach glinianych , nie 

określają dokładnie poszczególnych rzędów ułamkowych i nie pozostaje nic innego, jak tylko domyślić 

się z treści, o jaki rząd autorowi chodzi. Mimo tych braków osiągnięcia Babilończyków uważamy za 

ogromne. A sam fakt, że ułamki sześćdziesiątkowe były w użyciu aż do późnego średniowiecza, a ich 

pozostałości - do dnia dzisiejszego, jest tego wymownym dowodem. Jak rozszerzyły się te ułamki poza 

granicami Babilonu? Prawdopodobnie w II w. n. e. ułamki babilońskie przedostały się do Aleksandrii - 

głównie dzięki pracom astronomów babilońskich. W owym czasie astronomowie greccy mieli wiele 

trudności w posługiwaniu się swoim systemem liczbowym. Astronomia bowiem wymaga posługiwania 

się wielkimi liczbami i dokładnego mierzenia kątów, czego nie można było uzyskać za pomocą 

używanego przez nich systemu literowego . Grecy pozostali przy swojej numeracji literowej liczb 

całkowitych, przejęli natomiast od Babilończyków ich ułamki sześćdziesiątkowe, wprowadzając jednak 

zamiast klinów swoje litery. Od tego czasu datuje się podział kątów na stopnie , minuty i sekundy. 

Wybitny astronom grecki Ptolemeusz (II w. n. e.) dzieli okrąg na 360 równych części, otrzymując 

stopień, z kolei, zgodnie z numeracją babilońską, stopień dzieli na 60 minut,  a minutę - na 60 sekund. 

Ułamki sześćdziesiątkowe przeszły nie tylko do Greków. Przejęły je kraje Środkowego i Bliskiego 

Wschodu, a stamtąd przeszły do Zachodniej Europy. Używano ich  jednak tylko w książkach naukowych. 

Taki stan rzeczy utrzymywał się w Europie aż do późnego średni owiecza. Liczby całkowite 

przedstawiano w układzie dziesiątkowym, ułamki w pracach  naukowych w układzie 

sześćdziesiątkowym, a w życiu co dziennym ciągle jeszcze posługiwano się rozmaitymi postaciami 

ułamków prostych. Nic też dziwnego, że jak wspomnieliśmy na początku  rozdziału, nauka o ułamkach 

była w owych czasach trudna i dostępna jedynie dla najbardziej zaawansowanych.  Przejście od 

ułamków sześćdziesiątkowych do dziesiętnych było bardzo powolne. Mamy wprawdzie już u Hindusów 

pewne wzmianki o ułamkach z mianownikiem 10, lecz o ogólnym potraktowaniu tego zagadnienia nie 

było mowy. Podobnie w ciągu XII-XIV w. zachodzą w Europie wypadki stosowania pewnych działań 

matematycznych, które w istocie rzeczy prowadzą do rozwinięcia dziesiętnego, żadnych jednak 

dalszych wniosków z otrzymanych wyników nie wyciągano.  Matematycy radzieccy stwierdzili, że 

pierwszy wprowadził ułamki dziesiętne wybitny matematyk i astronom uzbecki Dżemszid Ibn -Masu Al-

Kaszi (pierwsza pniowa XV w.). Pracował on w słynnym obserwatorium astronomicznym Uług Beka 

(1393-1449) w Samarkandzie. Za jego czasów matematyka narodów Azji Środkowej doszła do 

najwyższego rozkwitu. W 1427 r. wydał pracę pt. Klucz wyliczeń,  której rękopis znajduje się w bibliotece 

publicznej w Leningradzie. Przynosi ona obok wielu innych osiągnięć, systematyczne wprowadzenie 

ułamków dziesiętnych i omówienie wykonywanych na nich działań.  Odkrycie Dżemszida było zupełnie 

nie znane w Europie. Dżemszid swoimi osiągnięciami wyprzedził epokę, w której żył, o blisko 150 lat.  

Dopiero w 1585 r. flamandzki inżynier Simon Stevin (1548-1620) ogłosił pracę pt. La disme (jedna 

dziesiąta), w której omówił istotę ułamków dziesiętnych, Wprowadził je do wszystkich  działań 

arytmetycznych oraz, wykazał ich duże zalety. Był gorącym zwolennikiem  powszechnego 

wprowadzenia dziesiętnego systemu miar i wag, zdając sobie sprawę z korzyści, jaką  dawałyby przy 

tym ułamki dziesiętne. Jego sposób oznaczania ułamków daleko odbiegał od naszego. Zamiast 

przecinka dziesiętnego używał zera objętego kółkiem, a po każdej cyfrze dziesiętnej umieszczał w kółku 



jej rząd. Od czasów działalności Stevina pojawiają się w poszczególnych krajach prace wprowadzające 

ułamki dziesiętne w rozmaitych postaciach. Wyparcie jednak  dawnych ułamków nie było rzeczą łatwą. 

Ciągle znajdowali się tu i ówdzie zwolennicy ułamków sześćdziesiątkowych.  Wybitny astronom i 

matematyk niemiecki Johann Kepler (1571-1630) wprowadził przecinek dziesiętny a twórca 

logarytmów , matematyk szkocki John Neper (1550-1617), kropkę dziesiętną , dotychczas jeszcze 

używaną w Ameryce i Anglii.  W XVIII w. , w związku z wprowadzeniem w poszczególnych krajach 

dziesiętnego systemu miar i wag, ułamki dziesiętne znajdują coraz szersze zastosowanie. Ułamki 

dziesiętne jednak mają również swoje "ujemne" strony. Przypominamy sobie, jak się zmienia ułamek 

zwykły na dziesiętny .Mianowicie dzieli się licznik przez mianownik. Na przykład    

1/2 = 0,5 ; 3/4 = 0,75; 713 / 626 = 1,1408   

 Jest jednak wiele ułamków, dla których dzielenie to nigdy się nie kończy. Na przykład 1/3 = 0,3333...; 

5/6 = 0,8333...; 5/9 = 0,5555.... W tych trzech przykładach powtarza się jedna cyfra, Często jednak 

powtarza się grupa cyfr. Na przykład 12/55 - 0,218181 8... (powtarza się 18); 5/37 = 0,135135135...  

(powtarza 135); 1/7 = 0,142857 142 857 142 857... (powtarza się 142857). Ułamki te nazywamy 

okresowymi, a powtarzającą się grupę cyfr - okresem. Mieliśmy więc przykłady okresów złożonych z 

1,2,3,6 cyfr. Oznaczamy je w ten sposób, że okres ujmujemy w nawias. A więc kolejno 0,(3); 0,8(3); 

0,(5);0,2(18) ; 0,(142857). Jeżeli w  rozwinięciu przed okresem występują cyfry nie powtarzające się 

[np. 0,8(3) ; 0,12(36)], to ułamki te nazywamy okresowymi mieszanymi, gdy zaś istnieje tylko sam okres 

[np. 0,(3) ; 0,(142857)] - ułamkami okresowymi czystymi. Nasuwa się teraz szereg pytań:   

 1) kiedy otrzymujemy rozwinięcie dziesiętne skończone, a kiedy nieskończone?   

 2) kiedy występuje ułamek okresowy czysty a kiedy mieszany?   

 3) jak wyznaczyć liczbę cyfr okresu? 

A jaka jest historia ułamków okresowych? Pojawiają się one w literaturze naukowej dopiero w XVII w. 

Matematyk włoski Bonawentura Cavalieri (1598-1647) zajmuje się zagadnieniami zamiany ułamków 

zwykłych na dziesiętne, a matematyk John Wallis (1616-1703) rozstrzyga nasze pierwsze dwa pytania. 

Nad zagadnieniem liczby cyfr w okresie pracowało wielu matematyków. Znany nam już z części I Leibniz 

miał pewne osiągnięcia w tej dziedzinie, zdecydowane jednak rezultaty osiągnął dopiero jeden z 

najwybitniejszych matematyków XIX w. Karol Fryderyk Gauss (1777 - 1855) 

 

 

Własności liczb naturalnych     
 

Własności liczb naturalnych, a w szczególności tzw. liczb pierwszych nie stanowią wdzięcznego tematu 

do tematu rozważań historycznych. Jak zobaczymy, po wysunięciu pewnych zagadnień przez 

starożytnych matematyków greckich upłynie wiele wieków, zanim matematycy dojdą w tej dziedzinie 

do pewnych istotnych wyników. Historia matematyki ma więc tu niewiele do powiedzenia - właściwie 

aż do XVII w. Również niewiele da się powiedzieć o praktycznym zastosowaniu osiągniętych wyników.  

Wykraczają one najczęściej poza ramy tego, co nazywamy matematyką elementarną.  

A jednak część ta wniesie wiele nowego w istotę poruszanych przez nas zagadnień. Własności liczb 

naturalnych stanowią bowiem bodaj że jedyną dziedzinę matematyki, która pozwala  formułować 

zagadnienia bardzo  trudne do rozwiązania albo dotychczas nie rozwiązano - za pomocą najprostszych 

środków matematycznych, dostępnych dla laika. Pokażemy, jak bezpośrednio przechodzimy od 

najprostszych wiadomości, których uczymy dzieci w niższych klasach szkoły podstawowej, do 

najtrudniejszych problemów matematycznych, ile tajników kryje się w pozornie błahych własnościach 

liczb naturalnych i ile wysiłku wielu pokoleń wymagało rozstrzygnięcie kwestii z nimi związanych. 

Zobaczymy, że pewne genialne koncepcje matematyczne utrzymują się przez tysiące lat; z drugiej 

strony, stwierdzimy, że nawet najwybitniejsi matematycy popełniają błędy. Okaże się, że sama intuicja, 



nie poparta pełnym dowodem, zawodzi nawet bardzo wybitnych matematyków.  Będziemy mieli 

sposobność wskazać jedną z charakterystycznych cech zagadnień matematycznych - tę mianowicie, że 

do ich rozwiązania prowadzi zawsze wiele dróg. A kiedy matematyk stwierdza, że prawdopodobnie 

znalazł najprostszą, przyszłość zazwyczaj wykazuje, że istnieje jeszcze prostsza. W matematyce jest tak 

jak w taternictwie: gdy znaleźliśmy dobrą drogę do celu, okazuje się później, że można znaleźć jeszcze 

lepszą. Przykłady podane w tej pozwolą nam stwierdzić, że nieraz mimo dużych osiągnięć współczesna 

matematyka jest bezsilna wobec problemów, których matematyczna treść może być zrozumiała nawet 

dla człowieka nie mającego wykształcenia matematycznego. Rozważamy własności liczb naturalnych. 

O ich genezie mówiliśmy w części I. Oto kolejne liczby naturalne: 1, 2, 3, 4 … Trzy kropki oznaczają to, 

co wyrażamy słowami - i tak dalej. Oczywiście możemy wypisywanie kolejnych liczb naturalnych 

"ciągnąć" dowolnie daleko. W tym sensie mówimy też w matematyce o ciągu liczb naturalnych.  

Przypomnijmy sobie ze szkoły podstawowej pojęcie podzielności liczb. Mówimy, że jedna liczba jest 

po- dzielna przez drugą wtedy, gdy druga liczba mieści się w pierwszej bez reszty. A więc np. 10 jest 

podzielne przez 2, 21 przez 3, 25 przez 5, 126 przez 9, 1331 przez 11 itd. Liczbę, która mieści się w danej 

bez reszty, nazywamy jej dzielnikiem. Na przykład 10 ma dzielniki 1, 2, 5, 10; 12 - dzielniki 1, 2, 3, 4, 6, 

12; 23 - dzielniki 1, 23. Wyszukiwanie dzielników ułatwiamy sobie stosując cechy podzielności, 

przerabiane w szkole podstawowej. Przez 2 są podzielne liczby parzyste. Poznajemy je po tym, że 

kończą się cyfrą parzystą 0, 2, 4, 6, 8. .Znali je prawdopodobnie już Egipcjanie w najdawniejszym 

okresie, gdyż we wspomnianym papirusie Ahmesa w tablicach rozkładu ułamków 2/3, 2/5 , 2/7na 

ułamki proste stwierdzamy wyraźne ominięcie mianowników parzystych. Starożytny filozof grecki 

Platon podaje już definicję liczby parzystej. Jest to liczba, która da się podzielić na dwie równe części 

(nie brał oczywiście pod uwagę ułamków). Wiadomo nawet, że w jednym ze  swoich dzieł wspomina o 

znanej jeszcze dziś grze  "para nie para". Przez 3 lub 9 podzielne są te liczby, których suma cyfr  jest 

podzielna przez 3 lub 9. Na przykład 12513 jest podzielne przez 3, gdyż 1+2+5+1+3 = 12 jest podzielne 

przez 3. Natomiast przez 9 liczba ta nie jest podzielna, gdyż 12 nie dzieli się bez reszty przez 9.  Ciekawa 

rzecz, że ślady stosowania cechy podzielności przez 9 znajdujemy już u Greków w III w. n. e., gdy 

tymczasem cechę podzielności przez 3 spotykamy dopiero u znanego nam już Leonarda z Pizy (XIII w. 

n. e.) w jego  "Liber abaci". Cechę podzielności przez 5 (ostatnią cyfrą musi być 0 lub 5) znali już Hindusi. 

Podzielność przez 7 badamy za pomocą zwyczajnego dzielenia. Istnieją wprawdzie sposoby badania, 

czy dana liczba jest podzielna przez 7,nie dają one jednak takiej "oszczędności na czasie" jak 

poprzednie. Przypomnijmy sobie jeszcze cechę podzielności przez 11. Chcąc zbadać, czy dana liczba 

jest podzielna przez 11, tworzymy sumy cyfr rzędów nieparzystych i parzystych. Jeżeli różnica tych sum 

jest podzielna przez 11, to i badana liczba ma tę właściwość. Na przykład dla liczby 32857 znajdujemy 

sumę cyfr rzędów nieparzystych 7 + 8 + 3 = 18, sumę cyfr rzędów parzy stych 5 + 2 = 7. Różnica tych 

sum 18 - 7 = 11 jest podzielna przez 11. Stąd wnosimy, że 32857 dzieli się bez reszty przez 11. Po raz 

pierwszy spotykamy tę cechę, chociaż w innej postaci, u arabskiego matematyka Al Karhi (XI w. n, e.). 

W dzisiejszym brzmieniu pierwszy podaje ją matematyk francuski Józef Ludwik Lagrange (1736 - 1813). 

Matematyk i filozof francuski Blaise Pascal (1623-1662) po raz pierwszy wykazuje, że zagadnienie po 

dzielności liczb da się potraktować zupełnie ogólnie. Można więc ustalić cechy podzielności przez 

dowolne liczby. Często jednak są one bardziej skomplikowane niż zwyczajne dzielenie. Zaznaczyć 

należy, że podane powyżej cechy podzielności odnoszą się tylko do liczb w zapisie dziesiątkowym. Ze 

zmianą układu zmieniają się również cechy podzielności. Łatwo na przykład stwierdzić, że w układzie 

ósemkowym bardzo prosto przedstawia się właśnie cecha podzielności przez 7: każda liczba w układzie 

ósemkowym jest podzielna przez 7, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 7. Np. liczba 1204 |8| jest 

podzielna przez, 7, gdyż suma jej cyfr 1 + 2 + 0 +4 = 7 jest podzielna przez 7. Natomiast cechy 

podzielności przez 3 i 5, które przedstawiają się tak prosto w układzie dziesiątkowym, uległyby 

komplikacji w układzie ósemkowym. Przejdźmy teraz do określenia liczb pierwszych. 



Wśród liczb naturalnych wyróżniają się liczby podzielne tylko przez jeden i przez samą .siebie. 

Nazywamy je liczbami pierwszymi. Natomiast liczby,  które posiadają jakikolwiek dzielnik różny od 

jedności i samej liczby - nazywamy złożonymi. Przykłady: 13 jest liczbą pierwszą, gdyż poza 1 i 13 nie 

posiada innych dzielników, 49 jest liczbą złożoną, ponieważ. poza 1 i 49 posiada jeszcze dzielnik 7. 

Odrębne miejsce zajmuje liczba 1. Mimo że spełnia warunki, które stawiamy liczbom pierwszym - nie 

zaliczamy jej do nich z przyczyn, które podamy później.  Innymi słowy: liczbą pierwszą nazywamy taką 

liczbę, która posiada dokładnie dwa dzielniki. Jeśli liczba posiada więcej niż dwa dzielniki, nazywamy ją 

złożoną, a jeżeli ma tylko jeden dzielnik (liczba 1), nie jest ani pierwszą, ani złożoną. Jedyną liczbą 

pierwszą parzystą jest 2. Nie może nią być żadna inna liczba parzysta, gdyż zawsze będzie podzielna 

przez 2. Jak stwierdzić, czy dana liczba jest pierwsza? Weź my np. 97. Wystarczy upewnić się, że nie 

dzieli się przez następujące kolejne liczby pierwsze: 2, 3, 5, 7. Nie ma potrzeby brać pod uwagę 11 i 

dalszych liczb pierwszych, gdyż już 10 * 10, czyli 102 = 100 przewyższa 97. Gdybyśmy bowiem 

przypuścili, że istnieje dla niej dzielnik większy od 10 - pociągnęłoby to za sobą konieczność istnienia 

drugiego dzielnika mniejszego od 10. A przecież przekonaliśmy się, że 97 nie posiada dzielników 

mniejszych od 10. Doszliśmy więc do wniosku, że chcąc wykazać, iż dana liczba jest pierwsza, wystarczy 

wziąć pod uwagę tylko te kolejne liczby pierwsze w ciągu liczb naturalnych, których kwadrat nie 

przewyższa tej liczby. Jeżeli się okaże, że nie jest ona podzielna przez te liczby pierwsze, to na tej 

podstawie twierdzimy, że jest ona liczbą pierwszą. Na przykład aby zbadać 143,  wy starczy uwzględnić 

dzielniki pierwsze do 11, dla liczby 437 - do 19 itd. Z liczbami pierwszymi spotykamy się przy 

wykonywaniu działań na ułamkach. Skracanie ułamków prowadzi do szukania największego wspólnego 

dzielnika dla licznika i mianownika. Dodawanie i odejmowanie ułamków wymaga znalezienia 

wspólnego mianownika, czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności wszystkich mianowników. W obu 

przypadkach dochodzimy do celu za pomocą rozkładu na czynniki pierwsze. Dlatego nie od rzeczy 

będzie przypomnieć sobie, jak się to robi. Mając daną liczbę, znajdujemy dla niej najmniejszy dzielnik 

pierwszy. Następnie dzielimy ją przez ten dzielnik, a z otrzymanym ilorazem postępujemy tak samo. 

Powtarzamy to postępowanie tak długo, aż otrzymamy w ilorazie 1. Wtedy, jak łatwo zauważyć, liczba 

nasza jest iloczynem znalezionych czynników pierwszych. Mając rozkłady mianowników na czynniki 

pierwsze znajdujemy z łatwością ich najmniejszą wspólną wielokrotność, czyli wspólny mianownik. 

Podobnie w razie skracania ułamków rozkład na czynniki licznika i mianownika umożliwi nam 

zorientowanie się, przez jakie ich wspólne czynniki można skrócić ułamek.  Ograniczamy się do tych 

uwag, nie podając przy- i ładów, gdyż są one dostatecznie znane. Przejdźmy obecnie do zagadnienia 

ułamków okresowych. Występuje ono już w szkole podstawowej i jest ściśle związane z pojęciem liczb 

pierwszych. W zakończeniu części II postawiliśmy kilka pytań dotyczących ułamków okresowych, na 

które postaramy się dać obecnie częściową przynajmniej odpowiedź.  Istnieją dwie liczby pierwsze 

będące dzielnikami 10 ( podstawy naszej numeracji liczbowej). Są to 2 i 5. będziemy je nazywali liczbami 

pierwszymi pierwszego rodzaju, a wszystkie pozostałe - liczbami pierwszymi drugiego rodzaju. Chcąc 

zbadać, jakie rozwinięcie dziesiętne daje dany ułamek, należy go przede wszystkim doprowadzić do 

tzw. postaci nieprzywiedlnej - tj. takiej, w której ułamek nie da się więcej skrócić (licznik i mianownik 

nie mają poza 1 żadnego wspólnego dzielnika). Na przykład 84/132  po skróceniu prze z 12 staje się 

ułamkiem nieprzywiedlnym 7/11 Następnie rozkładamy mianownik ułamka nieprzywiedlnego na 

czynniki pierwsze. Mogą teraz zajść trzy przypadki - mianownik zawiera:   1) jedynie czynniki pierwsze 

pierwszego rodzaju,   2)jedynie czynniki pierwsze drugiego rodzaju,   3) za równo czynniki pierwszego, 

jak i drugiego rodzaju. Stosunkowo nietrudno wykazuje się, że w przypadku 1) otrzymujemy ułamek 

dziesiętny skończony, w przypadku 2) - ułamek okresowy czysty, a w przypadku 3) - ułamek 

okresowy mieszany. Przykłady: ułamki 3/8 , 7/125 , 23/250, 6/75 dają, jak łatwo sprawdzić, rozwinięcie 

dziesiętne skończone. Odnosi się to też do ostatniego z nich 6/75 chociaż na pierwszy rzut oka 

wydawałoby się, że mianownik zawiera czynnik 3. Należy  jednak ułamek przedtem doprowadzić do 

postaci nieprzywiedlnej, a wtedy zniknie ten czynnik. Łatwo się przekonać ,że  5/33 , 3/121 , 17/77 , 



10/35 - dają ułamki okresowe czyste - ostatni ułamek  10/35 również, mimo ze jego mianownik 

pozornie zawiera czynnik 5. Nietrudno również stwierdzić, że ułamki  5/6 , 19/36 , 101/155 dają 

rozwinięcie dziesiętne w postaci ułamka okresowego mieszanego.  Znacznie bardziej skomplikowane 

jest zagadnienie liczby cyfr w okresie. Dopiero Leibniz osiąga w tej dziedzinie pewne rezultaty, które 

można w popularnej formie przedstawić następująco: 

1) doprowadzamy ułamek do postaci nieprzywiedlnej,  

2) rozkładamy jego mianownik na czynniki pierwsze,  

3) tworzymy iloczyn wszystkich jego czynników drugiego rodzaju (odrzucamy więc w rozkładzie 

czynniki pierwszego rodzaju - jeżeli istnieją), 

4) tworzymy liczby złożone z samych dziewiątek, a więc kolejno 9, 99, 999, 9999... itd. i szukamy 

takiej z nich, która jest podzielna przez wyżej  

określony iloczyn; liczba dziewiątek pierwszej na potkanej takiej liczby daje nam równocześnie liczbę 

cyfr w okresie. Wyjaśnimy nasze postępowanie na kilku przykładach. Weźmy ułamek 2/3. Omawiany 

iloczyn = 3, gdyż brak  w mianowniku czynników pierwszego rodzaju.  Ponieważ już 9 jest podzielne 

przez 3, otrzymamy tylko jedną liczbę cyfrę w okresie (2/3 = 0,(6)). Ułamek 14/132 doprowadzamy do 

postaci nieprzywiedlnej 7/66 Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze 2*3*11. Bierzemy pod 

uwagę iloczyn czynników drugiego rodzaju 3*11 = 33. Ponieważ już 99 dzieli się przez 33, wnioskujemy, 

że okres składa się z dwu cyfr (7/66 = 0,1(06)  Dla 1/7 okres zawiera już 6 cyfr, gdyż dopiero 999 999 

jest podzielne przez 7. Metoda ta jednak jest w wielu przypadkach uciążliwa lub praktycznie biorąc - 

bezużyteczna. Na przykład dla 1/61 okazałoby się ,że okres składa się z 60cyfr, a dla 1/1913 - aż z 1912 

cyfr.! . Dopiero bardzo wnikliwe rozważania Gaussa doprowadziły do znacznie prostszych sposobów 

badania liczby cyfr w okresie. Nie dają się one jednak wyjaśnić przy pomocy matematyki elementarnej. 

Natomiast zupełnie prosto ocenia się, gdy chodzi o ułamek okresowy mieszany (patrz część II), liczbę 

cyfr stojących przed okresem. Decydują o tym liczby występowania czynników pierwszego rodzaju 2 i 

5. Bierzemy pod uwagę większą z nich lub - w przypadku równości - wspólną. Na przykład dla rozkładu 

2 * 2 * 3 * 7 otrzymamy 2 cyfry przed okresem, gdyż czynnik pierwszego rodzaju 2 występuje 

dwukrotnie. W rozkładzie 2 * 2 * 5 * 5 * 5 * 3 czynnik pierwszego rodzaju 5 występuje trzykrotnie - 

otrzymamy więc 3 cyfry przed okresem. W rozkładzie 2*2*5*5*13 - czynniki pierwszego rodzaju 

występują po 2 razy - i tyle też cyfr wystąpi przed okresem. W teorii liczb, tj. dziale matematyki 

zajmującym się własnościami liczb całkowitych, wykazuje się, że dla danej liczby istnieje tylko jeden 

rozkład na czynniki pierwsze, czyli - jak matematycy mówią - jeden rozkład kanoniczny. Jeśli więc np. 

dla liczby 120 otrzymaliśmy w rozkładzie trzy dwójki, jedną trójkę i jedną piątkę, to żaden inny rozkład 

czynników pierwszych nie da w iloczynie 120. Możemy więc po wiedzieć, że dla każdej liczby złożonej 

rozkład kanoniczny jest jednoznacznie określony. Należy przy tym podkreślić, że dwa rozkłady 

zawierające te same czynniki, różniące się jedynie kolejnością ich występowania, uważamy tu za 

identyczne. Gdybyśmy uważali 1 za liczbę pierwszą, nie byłoby tej jednoznaczności rozkładu. Na 

przykład 6 = 2*3 lub 1*2*3 lub 1 * 1 * 2 * 3 itd. Jednoznaczność rozkładu kanonicznego liczb 

całkowitych jest więc jedną z tych korzyści, jakie daje odrzucenie jedności ze zbioru liczb pierwszych. 

Można do pewnego stopnia porównać rolę liczb pierwszych w arytmetyce z rolą pierwiastków w 

chemii. Chemia uczy nas, że wszystkie ciała są zbudowane z pewnej ściśle określonej liczby 

pierwiastków chemicznych (około 100), a prawo stałości składu głosi, że każdej substancji odpowiada 

jednoznaczny stosunek atomów pewnych pierwiastków. Zupełnie podobnie każdej liczbie złożonej 

odpowiadają jednoznacznie określone  liczby pierwsze. Z tego punktu widzenia możemy uważać 

rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze Ba czynność analogiczną do analizy chemicznej pewnej 

substancji. Liczby pierwsze stanowią jakby cegiełki, z których są zbudowane wszystkie liczby naturalne. 

Nic więc dziwnego, że od najdawniejszych lat interesowano się nimi.  Liczby pierwsze znali już 

prawdopodobnie Egipcjanie, na pewno zaś matematycy greccy - przedstawiciele tzw. szkoły 

pitagorejskiej (500-350 r. przed n. e.). Dokładne jednak określenie liczb pierwszych spotykamy dopiero 



u jednego z największych matematyków starożytności Euklidesa (prawdopodobnie III w. przed n.e.). 

Mówi on o  liczbach, które ,,mierzy się tylko jednością". Na leży to rozumieć w ten sposób, że każda 

liczba złożona, posiadająca - jak już wiemy - przynajmniej jeden dzielnik różny od 1 i od siebie samej, 

"mierzy się" tym dzielnikiem. Na przykład 6 mierzy się dwoma (2 + 2 + 2) lub też trzema (3 + 3). Nie da 

się tego po wiedzieć o liczbach pierwszych, które w tym sensie "mierzą się" tylko jednością.  Każdemu, 

kto zetknął się z liczbami pierwszymi, nasuwa się natychmiast pytanie: ile jest liczb pierwszych? Czy 

jest ich skończona liczba, czy też nieskończona? (Gdybyśmy znów sięgnęli po analogię do chemii, 

należałoby spodziewać się skończonej liczby tych "cegiełek liczbowych". Jest jednak inaczej.  Już 

Euklides udowodnił, że liczb pierwszych jest niekończenie wiele Dowód jest podany w jednej z ksiąg  

jego wiekopomnego dzieła Elementy. Dowód ten jest mimo swej głębi myślowej tak prosty, że - chociaż 

od tego czasu minęło już około 2300 lat - nikt dotychczas nie znalazł prostszego. Podajemy go w postaci 

uproszczonej, nie zmieniając jednak w niczym myśli Euklidesa. Zaznaczamy, że mimo prostoty wymaga 

on dokładnego przemyślenia. Jest to tzw. dowód nie wprost. Euklides zakłada, że mamy tylko 

skończoną ilość liczb pierwszych. Z dalszego jednak rozumowania wynika, że pojawia się nagle nowa 

liczba pierwsza nie mieszcząca się wśród poprzednich liczb. Stąd wniosek, że wszystkie liczby pierwsze 

nie mieszczą się w skończonej ilości, a więc jest ich nieskończenie wiele.Przejdźmy teraz do samego 

dowodu. Przypuśćmy, że istnieje tylko skończona ilość liczb pierwszych i wypiszemy je wszystkie. 

Następnie pomnóżmy je wszystkie przez siebie. Otrzymana liczba złożona będzie oczywiście podzielna 

przez każdą z tych liczb pierwszych. Teraz dodajmy do otrzymanego iloczynu 1. Liczba w ten sposób 

uzyskana - nazwijmy ją liczbą euklidesową  -  będzie przedmiotem naszych rozważań. Liczba ta nie 

będzie podzielna przez żadną z rozważanych liczb pierwszych, gdyż z dzielenia po zostanie zawsze jako  

reszta ta właśnie jedność, którą przedtem dodaliśmy. Zachodzą teraz dwie możliwości: 1) albo liczba 

euklidesowa jest nową liczbą pierwszą - wbrew naszemu przypuszczeniu, że mamy ich tylko tyle, ile na 

początku wypisaliśmy, 2) albo też liczba ta jest złożona. W tym drugim przypadku jednak wiemy, że 

musi ona mieć przynajmniej jeden dzielnik różny od 1 i od niej samej. Bierzemy pod uwagę dzielnik 

będący liczbą pierwszą. Dzielnikiem tym nie może być żadna z napisanych liczb pierwszych, gdyż - jak 

powiedzieliśmy - zawsze pozostaje reszta 1. Musi nim więc być liczba pierwsza, różna od wypisanych, 

wbrew naszemu przypuszczeniu, że wypisaliśmy wszystkie liczby pierwsze. W każdym więc przypadku 

dochodzimy do sprzeczności w naszym przypuszczeniu, że mamy tylko skończoną ilość liczb 

pierwszych. Jest więc ich nieskończenie wiele Aby  lepiej zrozumieć dowód, zalecamy czytelnikowi  

rozpatrzyć koncepcję Euklidesa, uwzględniając początkowo dwie, trzy, cztery... itd. kolejne liczby 

pierwsze Ciekawa rzecz, że do pięciu włącznie odpowiednie liczby euklidesowe są liczbami pierwszymi 

(w naszym dowodzie przypadek 1). Ale już dla sześciu otrzymamy 30031;  jest to liczba złożona, gdyż 

30031 = 59 *509 (W naszym dowodzie przypadek 2). W matematyce starożytnej mamy jeszcze jedno 

sławne osiągnięcie w dziedzinie liczb pierwszych. Jest  nim tzw. sito Eratostenesa. Eratostenes żył 

współcześnie z największym matematykiem greckim Archimedesem. O jego zdobyczach  w dziedzinie 

geometrii będzie mowa w dalszych częściach. A teraz pokażemy, jak Eratostenes "wyławiał" za pomocą 

swojego "sita" liczby pierwsze. Wypiszmy kolejne liczby naturalne. Odrzucamy 1, gdyż nie jest liczbą 

pierwszą. Zostaje w sicie pierwsza zdobycz - 2. "Przepuszczamy"   przez sito wszystkie pozostałe liczby 

podzielne przez 2. Pierwszą pozostałą liczbą jest 3 - druga nasza zdobycz. Z kolei "przepuszczamy" 

wszystkie pozostałe podzielne przez 3. Otrzymujemy w "sicie" trzecią naszą zdobycz - 5 itd. Im dłużej 

będziemy w ten sposób postępowali, tym więcej otrzymamy kolejnych liczb pierwszych w naszym sicie. 

Ciekawą jest rzeczą, że po osiągnięciu 7 nie pozostaje już nic do skreślenia - wszystkie pozostałe liczby 

są pierwszymi. Wyniki osiągnięte przez Euklidesa i Eratostenesa były jedynymi wybitnymi osiągnięciami 

W zagadnieniu rozmieszczenia liczb pierwszych właściwie aż do czasu pojawienia się wybitnego 

matematyka rosyjskiego XIX w. Pafnucego Czebyszewa (1821-1894). A należy stwierdzić, że dają one 

bardzo powierzchowny obraz tego rozmieszczenia. Sito Eratostenesa bowiem obejmuje, jak 



widzieliśmy, tylko ograniczony zakres liczb naturalnych, a rozumowanie Euklidesa wykazuje co prawda 

istnienie coraz: dalszych liczb pierwszych, ale nie dostarcza żadnych informacji o ich rozmieszczeniu.  

Ponieważ wszelkie próby znajdowania praw matematycznych wyjaśniających sposób rozmieszczenia 

liczb pierwszych kończyły się przez wiele wieków nie powodzeniem, starano się przez układanie tablic 

kolejnych liczb pierwszych dojść "empirycznie" do pewnych wyników. W miarę pojawiania się tych 

tablic obejmowano coraz większy zakres liczb, aż w 1914 r. Lehmer wydał tablice doprowadzone do 10 

milionów. Należy zaznaczyć, że Akademia Wiedeńska przechowuje rękopis Jakuba Filipa Kulika ze 

Lwowa (1793-1863) zawierający tablicę kolejnych liczb pierwszych aż do 100 milionów. Praca ta 

wymagała około 20 lat. W 1951 r. wydano w Amsterdamie prace matematyka holenderskiego Bergera, 

opartą na wynikach Kulika, a podającą liczby pierwsze do 11 milionów. Tablice liczb pierwszych 

wykazują wyjątkową "kapryśność" występowania tych liczb, która jakby "przeciwstawia  się" wszelkiej 

prawidłowości. Rzuca się  jednak w oczy fakt, że średnio biorąc w miarę posuwania się w ciągu liczb 

naturalnych spotykamy coraz rzadziej liczby pierwsze. Zaznaczamy "średnio biorąc", gdyż coraz 

rzadszemu pojawianiu się liczb pierwszych towarzyszą ciągle "kaprysy". Po znacznych "rozrzedzeniach" 

występują nagle "wysepki zagęszczeń", a niestety do dnia dzisiejszego nie znamy praw wyjaśniających 

kolejność ich występowania. Można łatwo wykazać ,że w ciągu liczb naturalnych  istnieją "odcinki" 

dowolnej długości, nie zawierające żadnej liczby pierwszej. Przypuśćmy ,że zechcemy  wskazać 1 000 

000 kolejnych liczb naturalnych - złożonych. W tym celu wprowadźmy pewien symbol .Przez n! (n z 

wykrzyknikiem - czytamy n silnia) -  będziemy rozumieli iloczyn wszystkich kolejnych liczb naturalnych 

od 1 do n. Na przykład 5! = 1*2*3*4*5 = 120 , 7! = 1*2*3*4*5*6*7 = 5040 itd. Weźmy obecnie pod 

uwagę 1 000 001! Ogromna wielkość tej liczby interesuje nas tylko o tyle, że wskazuje nam, jak daleko 

będziemy musieli zabrnąć w ciąg liczb naturalnych, by znaleźć ową "wyspę" licz złożonych .Zwróćmy 

też uwagę na następujące dwa momenty:   

1. Liczba 1 000 001!  jest oczywiście podzielna przez każdą z liczb naturalnych aż do 1 000 001   

2. Można łatwo sprawdzić ,że jeśli 2 liczby posiadają pewien wspólny dzielnik to posiada go też 

ich suma. Jeśli np.  35 i 147 dzielą się przez 7, to również 35 + 147 = 182 dzieli się przez 7   

Zgodnie z tym, potrafimy już teraz wypisać 1 000 000 kolejnych liczb złożonych. Będą się one 

przedstawiać następująco:   

1 000 001! + 2 ; 1 000 001! + 3, 1 000 001! + 4 … itd. aż do 1 000 001! + 1 000 000 i 1 000 001! + 1 000 

001.    

Rzeczywiście, każda z nich jest liczbą złożoną, gdyż na podstawie poruszanych dwu momentów 

pierwsza z nich dzieli się przez 2 , druga przez 3 , trzecia przez 4 itd., a ostania przez 1 000 001. Policzmy 

ile ich jest. Jest ich bez wątpienia tyle, ile występuje w nich składników bez symbolu silnia. Tych 

ostatnich, jak łatwo spostrzec ,mamy 1 000 001 - 1 = 1 000 000, i tym samym przekonaliśmy się ,że 

znaleźliśmy milion po sobie następujących liczb złożonych  Potrafimy więc wykazać ,że istnieją 

"pustkowia" dowolnej długości, zupełnie pozbawione liczb pierwszych. Cóż z tego, kiedy całkiem 

nieoczekiwanie pojawia się zagęszczenie, łamiąc wszelkie zasady regularności. Jedno nie ulegało 

wątpliwości już dla najdawniejszych badaczy liczb pierwszych : ze wzrostem zakresu liczb naturalnych 

stosunek ilości liczb pierwszych do ilości liczb naturalnych coraz bardziej się zmniejsza. Ściśle mówiąc, 

należy to rozumieć w ten sposób. Wyobraźmy sobie ,że będziemy obliczali w procentach ilość liczb 

pierwszych zawartych do pewnego miejsca w ciągu liczb naturalnych. Okaże się wtedy ,że w zasadzie 

procent ten będzie coraz bardziej się zmniejszał w miarę posuwania się coraz dalej w ciąg liczb 

naturalnych. Mówimy w zasadzie, gdyż w momencie gdy wystąpi liczba pierwsza, procent ten lekko 

wzrośnie, ale w miarę dalszego posuwania się jeszcze bardziej się zmniejszy. I jakikolwiek mały procent 

sobie obierzemy (np. 0,001%)  - współczesna teoria liczb dysponuje środkami ,za pomocą których  

można określić do jakiego miejsca w ciągu liczb naturalnych należy się posunąć , by uzyskać ten 

procent. Fakt ten wyrażamy językiem analizy matematycznej w sposób znacznie ściślejszy, używając 

podstawowego pojęcia matematyki wyższej - granicy.  W ten sposób dochodzimy do twierdzenia 



znanego już w zasadzie od dawna, którego dowód podał Leonard Euler (1707-1783), jeden z pierwszych 

członków Petersburskiej Akademii Nauk, znakomity matematyk XVIII wieku. Jest to tzw. twierdzenie 

Eulera. Już w starożytności interesowano się tzw. liczbami bliźniaczymi. Są to pary liczb pierwszych 

różniące się od siebie o 2. Oto kolejne przykłady do 100: 3, 5; 5, 7; 11, 13; 17, 19; 29, 31; 41, 43; 59, 61; 

71, 73. Jeszcze kilka przykładów większych liczb bliźniaczych: 2081, 2083; 30 011, 30013; 1 000 000 

007, 1 000 000 009 Otóż dotychczas jeszcze nie wiadomo, czy istnieje nieskończenie wiele par liczb 

bliźniaczych. Większość wybitnych znawców zagadnień liczb pierwszych uważa raczej, że tak. Jeden ze 

znanych teoretyków miał podobno tak oświadczyć: "Przysiągłbym, że liczb bliźniaczych jest 

nieskończenie wiele. Mógłbym nawet założyć  o to. Ale dowodu na to nie mam." Powróćmy jeszcze raz 

do udowodnionej już przez Euklidesa tezy o istnieniu nieskończenie wielu liczb pierwszych. Rozważmy 

dokładniej, jak należy ją rozumieć. Wiemy na przykład, że istnieje nie- kończenie wiele liczb 

nieparzystych. Oto kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7... Kolejną dziesiątą liczbą nieparzystą jest 20 - 1 

= 19, 136-tą  - 2*136- 1= 272 - 1 = 271. Ogólnie biorąc, aby otrzymać n-tą kolejną liczbę nieparzystą, 

należy n pomnożyć przez 2, a od otrzymanego wyniku odjąć 1. Dochodzimy więc do wniosku, że n-tą 

kolejną liczbą nieparzystą jest 2n -1. Czy podobnie ma się też sprawa z liczbami pierwszy mi? Czy 

potrafimy na żądanie wyliczyć każdą kolejną liczbę pierwszą znając jej numer porządkowy? Niestety, 

nie. Dlatego też mamy na pierwszy rzut oka paradoksalną sytuację. Wiemy, że istnieje nieskończenie 

wiele liczb pierwszych, a równocześnie podajemy największe znane liczby pierwsze  Wytłumaczenie 

tego rzekomego paradoksu jest proste. Z faktu istnienia n ieskończenie wielu liczb pierwszych 

bynajmniej jeszcze nie wynika, że potrafimy każdą z nich konkretnie podać, jak np. w przypadku liczb 

nieparzystych. Dlatego też, zależnie od stanu naszej wiedzy, pojawiają się w rozmaitych czasach 

największe znane liczby pierwsze w tym sensie, że potrafimy je konkretnie określić, podczas gdy o 

dalszych liczbach pierwszych wiemy tylko tyle, że istnieją. Dotychczas nie wiadomo, jaka była 

największa znana liczba pierwsza w świecie starożytnym. Trudno też ustalić, jakie były osiągnięcia w 

tej dziedzinie w średniowieczu. Wiemy natomiast na pewno, że wspomniany już Euler uważał za 

największą znaną liczbę pierwszą 2<sup>31</sup> - 1 = 2 147 483 647 (należy 2 pomnożyć przez siebie 

31 razy, a następnie od otrzymanego wyniku odjąć 1). Później pojawia się nowa "największa" = 261 - 1. 

W 1876 r. uczony francuski Edouard Lucas (1842 - 1891) wyraził przypuszczenie, że 2127 - 1 (39 cyfr) jest 

liczbą pierwszą. Przypuszczenie to udowodnił w 1917 r. matematyk francuski E. Fauąuembergue i od 

tego czasu aż do 1950 r. była ona uważana za największą znaną liczbę pierwszą.  Z problemem 

znajdowania coraz dalszych liczb pierwszych wiąże się inne zagadnienie, które stale intrygowało 

matematyków i dotychczas jeszcze nie jest rozwiązane. Moglibyśmy w popularnej formie sformułować 

je w sposób następujący: znaleźć wyrażenie matematyczne, które umożliwiłoby nam wyliczenie 

dowolnie dalekich liczb pierwszych. Gdybyśmy znaleźli takie wyrażenie, moglibyśmy oczywiście 

przekroczyć wszelkie znane dotychczas liczby pierwsze. Niestety, wyrażenia takiego dotychczas nie 

znaleziono. Matematycy, napotykając nieprzezwyciężone trudności w tej dziedzinie, zmniejszali swoje 

wymagania i starali się ułożyć wzory dające możliwie wiele liczb pierwszych - gdy podstawiamy w nie 

kolejne liczby całkowite 0, 1, 2, 3, 4... I tak Euler podał następujący wzór: x<sup>2</sup> + x + 41. Jeżeli 

za x wstawimy 0, 1, 2, 3... itd. aż do 39 i wykonamy zaznaczone działania, tzn. pomnożymy wybraną 

przez nas liczbę przez siebie, do otrzymanego wyniku  dodamy tę wybraną liczbę i wreszcie dodamy 

jeszcze 41 - to w każdym z wyliczonych przypadków otrzymamy w wyniku liczbę pierwszą. Na przykład 

dla x = 30, 30*30 = 900; 900 + 30 = 930; 930 + 41 = 971; 971 - jest liczbą pierwszą. Ale już dla x = 40 

otrzymamy: 40*40 = 1600; 1600 + 40 = 1640; 1640 + 41 = = 1681. Jest to liczba złożona, gdyż 1681 = 

41*41. Również wzór Eulera 2x2+29 (obraną liczbę całkowitą x należy przez siebie pomnożyć, 

otrzymany wynik podwoić i następnie dodać 29) daje dla x = 0, 1, 2, 3... itd. aż do 28 liczby pierwsze, 

lecz dla x = 29 otrzymamy liczbę złożoną podzielną przez 29.  Matematyk francuski Adrian Maria 

Legendre (1752 - 1833) podał wzór x2 + x + 17, który "działa" dla x = 0, 1, 2... aż do 16. Jemu też 

przypisuje się dowód twierdzenia, że żadne tego rodzaju wyrażenie matematyczne jak wyżej podane 



(matematycy nazywają je funkcjami całkowitymi wymiernymi zmiennej x) nie może być ogólnym 

wzorem liczby pierwszej. Przykłady przez nas podane są pouczające jeszcze z innego punktu widzenia.  

Mianowicie w naukach przyrodniczych posługujemy się często tzw. indukcją przyrodniczą. Polega ona 

na tym, że jeżeli wielokrotnie dostrzegamy pewne zjawisko, uogólniamy je w postaci pewnego prawa 

naukowego. W matematyce należy zachować większe środki ostrożności, gdybyśmy bowiem np. na 

podstawie czterdziestokrotnych prób twierdzili, że wyrażenie x 2 + x + 41 daje zawsze liczbę pierwszą, 

byłoby to błędne, gdyż jak widzieliśmy, już dla x = 40 otrzymujemy liczbę złożoną.  Ofiarą tego rodzaju 

błędu padł między innymi wybitny matematyk francuski XVII w. Piotr Fermat (1601 - 1665). Uczony ten 

zajmował się liczbami postaci  22𝑥
 , gdzie x oznacza dowolną liczbę naturalną. Kolejność działań jest tu 

następująca. Obrawszy za x pewną liczbę naturalną, mnożymy przez siebie 2 tyle razy, ile wskazuje ta 

liczba naturalna. Teraz znów mnożymy przez siebie 2 tyle razy, ile wskazuje po przednio otrzymany 

wynik, i do wyniku końcowego dodajemy 1. Np. x = 3; 2*2*2 = 8; 2*2*2*2*2*2*2*2 = 256; 256 + 1 = 

257; a więc wartość naszego wyrażenia dla x = 3 jest 257. Otóż Fermat przypuszczał, że wyrażenie 

matematyczne 22𝑥
  + 1 daje nam dla wszelkich x naturalnych liczbę pierwszą, a w liście swym do 

Pascala w 1654 r. wyraża nawet niezbitą pewność, że tak jest. Okazało się jednak, że tym razem intuicja 

zawiodła tego wybitnego matematyka. Dla x = 0,1,2,3,4 występują rzeczywiście same liczby pierwsze. 

Lecz już dla x = 5, jak wykazał Euler w 1732 r., występuje liczba 232 + 1 = 4 294 967 297, która okazała 

się liczbą złożoną, równą 641*6 700 417. A według dzisiejszego stanu matematyki nie mamy nawet 

pewności, czy dla dalszych wartości x wystąpi chociażby jedna liczba pierwsza postaci 22𝑥
+ 1. 

Dla x = 12 liczba 22𝑥
+ 1 jest podzielna przez 7*214 + 1 = 114 689; dla x = 23 liczba 2223

+ 1jest 

podzielna przez 5*225 + 1 = 167 772 161. Oba wymienione przypadki zbadał matematyk rosyjski I. 

Pierwuszin w 1878 r. Warto zaznaczyć, że liczba 2223
+ 1składa się z 2 525 223 cyfr. Gdybyśmy ją 

napisali zwykłym drukiem, zajęłaby wiersz długości 5 km, lub też książkę przeciętne go formatu 

zawierającą 1000 stron. W 1886 r. Seelhoff wykazał, że również dla x = 36 otrzymujemy liczbę złożoną. 

Okazało się bowiem, że liczba 2236
+ 1jest podzielna przez 5 *239  + 1 = 2 748 779 069 441. Można 

wykazać, że 2236
+ 1składa się z przeszło 20 miliardów cyfr. Gdybyśmy liczbę tę napisali w jednym 

wierszu, miałby on długość równika ziemskiego!  Błąd popełniony przez Fermata jest bardzo 

pouczający. Świadczy on o tym, że dopóki nie mamy pełnego dowodu matematycznego, musimy 

kwestionować wszelkie wypowiedzi, choćby pochodziły od bardzo wybitnych matematyków. Głęboka 

intuicja matematyczna jest poważnym narzędziem pracy matematyka - nie zastąpi jednak nigdy 

pełnego dowodu matematycznego. 

Liczby postaci 22𝑥
+ 1nazywamy w matematyce liczbami Fermata. Do niedawna znaliśmy niewiele 

liczb złożonych Fermata - zaledwie 15 - a wśród nich podane powyżej. Liczby pierwsze Fermata mają 

decydujące znaczenie przy badaniu możliwości podziału okręgu na równe części za pomocą cyrkla i 

linijki. Tu tylko zaznaczymy, że zgodnie z wynikami osiągniętymi przez Gaussa, podział okręgu na równe 

części w ilości odpowiadającej liczbie pierwszej jest tylko wtedy możliwy za pomocą cyrkla i linijki, jeżeli 

jest to liczba pierwsza Fermata. Omawiane przez nas zagadnienie rozmieszczenia liczb pierwszych 

wiąże się też z poszukiwaniem pewnego wzoru. Mianowicie matematycy szukali takiego wyrażenia 

matematycznego, które by określało ilość liczb pierwszych w zależności od wielkości rozpatrywanego 

zakresu liczb naturalnych. Za podstawę do badań przyjmowano istniejące tablice liczb pierwszych - 

gdyż żadne rozważania teoretyczne nie dawały początkowo wyników. Chciano więc drogą empiryczną 

- za pomocą tablic - ustalić pewne fakty, aby następnie dopiero w drodze rozumowania teoretycznego 

próbować uzasadnić otrzymane rezultaty. Niestety, prace wielu tak wybitnych matematyków, jak 

Fermat, Euler, Gauss kończyły się w tej dziedzinie niepowodzeniem.  Pierwszy istotny rezultat osiągnął 

w drodze empirycznej z początkiem XIX w. Legendre. Podał on pewien wzór określający w zakresie do 

1 miliona z dość znacznym przybliżeniem ilość liczb pierwszych. Nie podajemy go tu, gdyż opiera się na 

pojęciu tzw. logarytmu naturalnego, wchodzącego w zakres matematyki wyższej. Wszelkie próby 



teoretycznego uzasadnienia tego wzoru napotykały bardzo duże trudności i przez długi czas nie dawały 

żadnych rezultatów. W tym miejscu wypada nam zająć się wspomnianą już postacią znakomitego 

matematyka rosyjskiego Czebyszewa. Czebyszew, który wówczas był już autorem wielu wybitnych prac 

matematycznych, otrzymał w 1848 r. propozycję redagowania wydawanych przez Petersburską 

Akademię Nauk dzieł Eulera. Prace Eulera wzbudziły w nim głębokie zainteresowanie teorią liczb. 

Wkrótce powstały jego słynne dwie prace: O ilości liczb pierwszych nie przekraczających danej liczby 

(1848 r.) i O liczbach pierwszych (1850 r.). Stanowią one nowy etap w historii zagadnienia 

rozmieszczenia liczb pierwszych. Trudno przedstawić popularnie jego głębokie osiągnięcia. Musimy się 

ograniczyć tylko do kilku uwag. Czebyszew stworzył teorię, która objęła wszystkie dotychczasowe 

empiryczne rezultaty w dziedzinie badań nad rozmieszczeniem liczb pierwszych. Dzięki tym wynikom 

udało mu się sformułować i wykazać w głównych przypadkach tzw. asymptotyczne prawo 

rozmieszczenia liczb pierwszych, które pozwala bez tablic określić w dużym przybliżeniu ilość liczb 

pierwszych w dowolnym zakresie. Całkowity dowód tego prawa podali w 1896 r. matematyk francuski 

J. Hadamard i Belg Ch. de la Vallée Pousin w oparciu o prace wybitnego matematyka niemieckiego 

Bernharda Riemanna (1826 -1866). Jednakże dopiero w 1948 r., w stulecie ukazania się wspomnianej 

pracy Czebyszewa - udało się dwom matematykom, Norwegowi Selbergowi i Węgrowi Erd &ouml;sowi, 

znaleźć elementarny dowód prawa asymptotycznego.  Jest bowiem właściwością dowodów 

matematycznych, że do rozwiązania każdego zagadnienia prowadzą rozmaite   "ścieżki", a chodzi o to, 

by znaleźć możliwie najprostszą. Co się tyczy prawa asymptotycznego, to rok 1850 przynosi dopiero 

zarys tej "ścieżki" bez osiągnięcia wyniku ostatecznego, rok 1896 - dotarcie do  celu drogą bardzo 

skomplikowaną, a rok 1948 osiągnięcie celu prostą drogą.  Być może, że w przyszłości znajdziemy drogę 

jeszcze prostszą. Omówimy jeszcze jedno osiągnięcie Czebyszewa w dziedzinie liczb p ierwszych. 

Matematyk francuski Józef Ludwik F. Bertrand (1822-1900) wyraził w swoich dziełach przypuszczenie, 

że jeżeli n jest liczbą naturalną większą od 1, to między n i 2n istnieje co najmniej jedna liczba pierwsza. 

A więc między każdą liczbą naturalną (z wyjątkiem 1) a jej podwojeniem znajdziemy przynajmniej jedną 

liczbę pierwszą. Na przykład między 3 a 6 - znajdziemy 5, między 7 a 14 - 11 (również 13) itd. Jest to 

tzw. postulat Bertranda, mający liczne zastosowania w zagadnieniu rozmieszczenia liczb pi erwszych. 

Wielu znanych matematyków szukało bezskutecznie dowodu tego postulatu. Dopiero Czebyszew w 

swojej pracy O liczbach pierwszych wykazał słuszność tego postulatu, który odtąd nazywa się w 

literaturze matematycznej twierdzeniem Czebyszewa. Jak bardzo były cenione prace Czebyszewa, 

świadczy o tym między innymi wypowiedź matematyka angielskiego Sylvestra (1814-1897) w związku 

z brakiem większych osiągnięć w dziedzinie teorii liczb pierwszych w ciągu trzech dziesięcioleci po 

ukazaniu się prac Czebyszewa. "Trzeba będzie zapewne poczekać, aż urodzi się ktoś, kto by w tym 

samym stopniu przewyższał Czebyszewa pod względem rozległości poglądów i przenikliwości, w jakim 

sam Czebyszew wyróżnił się od zwykłego postępu ludzkości"  .  Dotychczas rozpatrywaliśmy 

zagadnienie występowania  liczb pierwszych w ciągu liczb naturalnych. W teorii liczb rozpatruje się to 

samo zagadnienie również w związku z innymi ciągami liczbowymi. Ciekawy jest problem 

rozmieszczenia liczb pierwszych w postępie arytmetycznym.  Postęp arytmetyczny jest to taki ciąg 

liczbowy, w którym każdy wyraz (z wyjątkiem pierwszego) powstaje przez, dodanie do poprzedniego 

stałej liczby, Tę liczbę nazywamy różnicą postępu. Jeżeli znamy  Pierwszy wyraz postępu i jego różnicę, 

potrafimy bez trudności określić jego poszczególne wyrazy. Na przykład pierwszy wyraz = 3, różnica = 

5 1/2; oto kolejne wyrazy tego postępu: 3, 8 1/2, 14, 19 1/2, 25... itd. Załóżmy teraz, że pierwszy wyraz 

i różnica postępu arytmetycznego są liczbami naturalnymi nie posiadającymi poza 1 żadnego 

wspólnego dzielnika. Liczby takie nazywamy względnie pierwszymi,  Nasuwa się pytanie: czy jest ich 

skończona liczba, czy też nieskończenie wiele? Matematycy skłaniali się ku przypuszczeniu, że przy 

podanych założeniach jest ich nieskończenie wiele. Udowodnienie jednak tego przypuszczenia 

przedstawiało olbrzymie trudności. Dopiero matematyk niemiecki pochodzenia francuskiego Piotr 

Gustaw Lejeune-Dirichlet (1805 -1859) podał zupełny dowód - bardzo trudny i skomplikowany, 



posługujący się subtelnymi środkami analizy matematycznej. Pełne brzmienie twierdzenia Dirichleta 

jest następujące: w każdym postępie arytmetycznym, którego pierwszy wyraz i różnica są liczbami 

względnie pierwszymi, istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych  Matematycy poszukują prostszego 

dowodu tego twierdzenia, operującego środkami matematyki elementarnej ale jak dotąd - 

bezskutecznie. Zagadnienie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zastanawiamy się nad ilością liczb 

pierwszych w takich wyrażeniach matematycznych, jak wspomniane już x2 + x + 41, x2 + x + 17 , 2x2 + 

29 i inne. Weźmy chociażby możliwie proste wyrażenie tego typu , np. x<sup>2</sup>+1. Podstawiając 

za x kolejne liczby naturalne otrzymamy: 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 101… Dotychczas nie wiadomo, 

czy mamy w takim ciągu liczbowym skończoną, czy też nieskończoną ilość liczb pierwszych. Co gorsza, 

współczesna matematyka nie znalazła nawet właściwego kierunku badań tego zagadnienia. W 1742 r. 

akademik petersburski Ch. Goldbach (1690- 1764) w liście do Eulera wysunął przypuszczenie, że każda 

liczba naturalna większa od 5 da się przedstawić w postaci sumy trzech liczb pierwszych. W odpowiedzi 

Euler zauważył, że problem ten sprowadza się do rozkładu dowolnej liczby parzystej większej od dwóch 

na sumę dwu liczb pierwszych. W ciągu długiego czasu nie udało się matematykom znaleźć nawet 

właściwego podejścia do tego problemu, zwanego w matematyce problemem Goldbacha. Niektórzy 

starali się na podstawie prób eksperymentalnych dochodząc do kilkudziesięciu tysięcy - znaleźć 

chociażby przykład, który by przeczył tezie Goldbacha. Poszukiwania jednak nie dały żadnego rezultatu 

Z początkiem XX w. zdania matematyków o możliwości rozwiązania tego problemu były raczej 

pesymistyczne. A przecież treść tego problemu jest wyjątkowo prosta dostępna dla ucznia V klasy 

szkoły podstawowej. Również rozbicie liczb w konkretnych przypadkach na sumę dwóch lub trzech 

liczb pierwszych nie przedstawia trudności.  Pierwsze, zresztą nieznaczne, wyniki osiągnęli w 1923 r. 

dwaj matematycy angielscy : Hardy i Littlewood. W 1930, matematyk radziecki. L.Sznirelman (1905 - 

1938) wykazał ,że każdą liczbę można przedstawić w postaci sumy co najwyżej 67 liczb pierwszych. Był 

to już poważny krok naprzód w rozwiązaniu problemu Goldbacha, mimo ,że przejście od 67 liczb 

pierwszych do trzech liczb, o których mowa w problemie Goldbacha - wydawało się wtedy rzeczą 

bardzo trudną. W 1936 wybitny znawca teorii liczb Iwan Winogradow wykazał słuszność tezy 

Goldbacha, gdy chodzi o dostatecznie duże liczby nieparzyste. Począwszy od  pewnej konkretnej bardzo 

dużej liczby, wszystkie dalsze liczby nieparzyste ,jak wynika z  dowodu Winogradowa , dają się na pewno 

rozłożyć na sumę trzech liczb pierwszych. Słabą stroną osiągnięcia Winogradowa jest fakt ,że uzyskana 

przez niego liczba graniczna jest rzeczywiście bardzo duża. Dlatego też dalsze prace powinny iść w 

kierunku  zmniejszenia tej liczby. Do całkowitego rozwiązania problemu Goldbacha trzeba jeszcze tylko 

; 1) jak najbardziej obniżyć granicę ustaloną przez Winogradowa, powyżej której zagadnienie rozkładu 

dla liczb nieparzystych zostało przez niego rozstrzygnięte, 2) wykazać prawdziwość tezy Goldbacha dla 

liczb parzystych Z pojęciem liczb pierwszych wiąże się zagadnienie tzw. liczb doskonałych. Są to liczby 

równe sumie wszystkich swoich dzielników właściwych (tj. wszystkich dzielników z wyjątkiem samej 

liczby, która jest przecież także swoim dzielnikiem)  Doskonałymi liczbami są np. : 6 i 28, gdyż 6 = 1+2 + 

3; 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Liczba 30 nie jest doskonała, gdyż 30 nie równa się 1+2+3+5+6+10+15. O 

liczbach doskonałych  mamy już wzmiankę u Platona  w jego dziele pt. Państwo, a Euklides w części IX 

swoich Elementów poświęca im sporo miejsca i zajmuje się sposobem ich wyznaczania. Duże 

zainteresowanie tymi liczbami w świecie starożytny pochodzi stąd, że Grecy widzieli w nich "uosobienie 

harmonii" lub też "odbicie harmonii wszechświata". Cechy mistyczne przypisywano tym liczbom 

jeszcze we wczesnym średniowieczu. Aby zrozumieć metodę Euklidesa, wprowadźmy pojęcie postępu 

geometrycznego. Załóżmy ,ze w ciągu liczbowym każdy wyraz (z wyjątkiem pierwszego) powstaje z 

poprzedniego przez pomnożenie go przez pewną stałą dla danego ciągu liczbę. Ciąg taki nazywamy 

wtedy postępem geometrycznym. Jeżeli rozpatrujemy sumę kolejnych wyrazów postępu 

geometrycznego, mówimy o szeregu geometrycznym. geometrycznym. Oto poprzednie przykłady 

napisane w postaci szeregów geometrycznych: 

5) + 2 + 4 + 8+ 16 + ... 



6) + 6 + 18 + 54 + 162 + ... 

5 + 20 + 80 + 320 + 1280 + . . 

Euklides podał następujący sposób wyznaczania liczb doskonałych. Weźmy pod uwagę sumę szeregu 

geometrycznego 1 + 2 + 4 + 8+16 + 32 + ... Poszczególne jego wyrazy tworzymy w ten sposób, że 

zaczynamy od 1 i, chcąc otrzymać jakikolwiek następny wyraz, mnożymy zawsze poprzedni przez 2. 

Obliczmy kolejne sumy wyrazów tego szeregu. Jeżeli suma taka okaże się liczbą pierwszą, to pomnóżmy 

ją przez ostatni uwzględniony wyraz. Można udowodnić, że w tym wypadku otrzymamy zawsze liczbę 

doskonałą. Oto kolejne wyniki: 

1. 1 + 2 = 3 jest liczbą pierwszą. Pomnóżmy ją przez ostatni uwzględniony wyraz 2. Otrzymamy 

2*3 = 6. Liczba 6 jest więc doskonała;   

2. 1+2+4 = 7 jest liczbą pierwszą. Wobec tego 4*7 = 28 jest liczbą doskonałą. 1 + 2 + 4 + 8 = 15 - 

jako liczba złożona - odpada.   

3. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31; 31 jest liczbą pierwszą, wobec tego 16*31 = 496 jest liczbą doskonałą. 

1 + 2  + 4 + 8 + 16 + 32 = 63 - jako liczba złożona - odpada.   

4. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127 jest liczbą pierwszą, wobec tego 64*127 = 8128 jest liczbą  

doskonałą.     

Łatwo stwierdzić prawdziwość następujących równości: 

1+2 = 22 - 1   

1+2+22= 23-1   

1+2+22+23= 24- 1   

Również dla dowolnego wykładnika naturalnego k zachodzi analogiczna równość   

1+2+22+ ... + 2k= 2k+1- 1   

Sposób wyznaczania liczb doskonałych Euklides sprowadza się więc do tego ,że jeżeli dla pewnej liczby 

naturalnej k wyrażenie 2k+1- 1  jest liczbą pierwszą, to wtedy liczba  jest liczbą doskonałą .W teorii liczb 

wykazuje się ,że również na odwrót - każda liczba parzysta doskonała musi być też postaci 2k(2k+1 -1), 

gdzie k oznacza pewną liczbę naturalną, a czynnik 2k+1 -1 jest liczbą pierwszą. Otrzymaliśmy powyżej 4 

liczby doskonałe - 6,28,496, 8128, 2k(2k+1 -1)które były już znane w starożytności. Dalsze wyliczenia 

coraz bardziej się komplikują. Matematyk grecki Nikomachos (około 140 r. n. e.) twierdził, że istnieje 

nieskończenie wiele liczb doskonałych i wszystkie kończą się cyfrą 6 lub 8. Niestety, jego przypuszczenia 

jak dotąd - nie zostały sprawdzone. Znamy obecnie tylko 17 liczb doskonałych i nie wiemy, czy jest ich 

więcej. A oto historia dalszych liczb doskonałych. Kolejną piątą liczbę doskonałą znalazł matematyk 

niemiecki Regiomontanus (właściwe nazwisko Muller 1436 - 1476). Otrzymamy ją uwzględniając 13 

wyrazów naszego szeregu. . Mnożąc ich sumę, która okaże się liczbą pierwszą, przez ostatni wyraz - 

otrzymamy 33 550 336. W pierwszej połowie XVI wieku Scheybl (Niemcy) znalazł szóstą i siódmą 

kolejną liczbę doskonalą. Szóstą otrzymamy uwzględniając 17, a siódmą  - 19 kolejnych wyrazów 

naszego szeregu. Siódma liczba doskonała jest już liczbą dwunastocyfrową. Znalezienie ósmej liczby 

doskonałej zawdzięczamy Eulerowi, który, jak już podaliśmy, wykazał, że 231 - 1 jest liczbą pierwszą. 

Liczbę tę otrzymamy właśnie do dając do siebie 31 wyrazów naszego szeregu. Jest to liczba 

dziewiętnastocyfrowa. W 1885 r. Seelhoff znalazł dziewiątą liczbę doskonałą, uwzględniając aż 61 

wyrazów szeregu. Do 1917 r. znaleziono jeszcze 3 liczby doskonałe, uwzględniając odpowiednio 89, 

107 i 127 wyrazów naszego szeregu. Ostatnią z nich odkrył Fauąuembergue, wykazując, jak już 

podaliśmy, że 2127 - 1 jest liczbą pierwszą. Tak więc do 1952 r. znaliśmy 12 liczb doskonałych. Jak już 

wspomnieliśmy, do roku 1957 - dzięki zastosowaniu maszyn elektronowych - znaleziono 6 

nowych liczb pierwszych: 2521 - 1, 2617 - 1, 21279 - 1, 22203 - 1, 22281 - 1 23217 – 1. Dzięki nim otrzymujemy 

natychmiast 6 dalszych liczb doskonałych. Wystarczy tylko uwzględnić w szeregu euklidesowym 

odpowiednio 521, 617, 1279, 2203, 2281 i 3217 wyrazów, a otrzymane sumy pomnożyć przez ostatni 

uwzględniony wyraz szeregu. Jako największą z nich liczbę doskonałą otrzymamy w ten sposób 23216 

(23217 - 1). O tym, czy istnieją dalsze liczby doskonałe, zadecyduje fakt, czy w szeregu eukli desowym 



znajdziemy dalsze sumy będące liczbami pierwszymi. To z kolei prowadzi do zagadnienia, czy istnieją 

dalsze liczby pierwsze postaci 2<sup>n</sup> - 1 (n = 1, 2, 3...). Liczbami tymi zajmował się matematyk 

francuski Marin Mersenne (1588 - 1648), stąd też nazwa liczb pierwszych Mersenne’a. Jak wiemy, 

największa dotychczas znana liczba pierwsza 23217  - 1 jest również postaci 2n -1 .Tym samym jest ona 

równocześnie największą znaną liczbą pierwszą Mersenne’a. Zaznaczyć należy, że podane metody 

wyszukiwania liczb doskonałych odnoszą się tylko do liczb parzystych. Zagadnienie, czy istnieją liczby 

doskonałe nieparzyste, jest dotychczas otwarte. W tej dziedzinie dotychczasowy rozwój matematyki 

nie może się pochwalić żadnymi większymi osiągnięciami.  W starożytności i w średniowieczu 

przypisywano cechy mistyczne również tzw. liczbom zaprzyjaźnionym. Zajmował się nimi już podobno 

Pitagoras (VI w. przed n. e.). Zaprzyjaźnionymi nazywamy dwie liczby, jeżeli suma wszystkich dzielników 

właściwych pierwszej z nich równa się drugiej, a jednocześnie suma wszystkich dzielników właściwych 

drugiej liczby równa się pierwszej. Najdawniej znanymi liczbami zaprzyjaźnionymi były 220  i 284. 

Łatwo sprawdzimy, że obie odpowiadają rzeczywiście podanym warunkom. Oto wszystkie dzielniki 

właściwe liczby 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, a ich suma = 284. A oto dzielniki właściwe 

liczby 284: l, 2, 4, 71, 142; ich suma równa się 220. Znacznie później znaleziono drugą parę liczb 

zaprzyjaźnionych: 1184 i 1210. Znany matematyk arabski Tabin Ibn Kurrah (826 - 901) podaje pierwszą 

ogólną metodę znajdowania liczb zaprzyjaźnionych. Dalsze przykłady przynosi dopiero wiek XVII. 

Fermat w liście do Mersenne’a podaje parę 17 296 i 18 416, a wybitny filozof i matematyk francuski 

René Descartes (Kartezjusz)  (1596-1650) znajduje w 1638 r. dalszą parę: 9 363 584 i 9 437 056. 

Dokładniejsze jednak badania nad tym zagadnieniem zawdzięczamy dopiero Eulerowi. On też podał 

dalszych 61 par takich liczb. Mamy w teorii liczb jeszcze wiele twierdzeń o treści elementarnej, których 

udowodnienie jednak przysporzyło matematykom bardzo wiele trudności. Wśród nich na szczególną 

uwagę zasługuje tzw. twierdzenie W a r i n g a. Oto jego historia. Wspomniany już matematyk francuski 

Lagrange jest autorem następującego twierdzenia, którego dowód podał w 1770 r.: każda liczba 

naturalna rozkłada się na sumę najwyżej czterech kwadratów liczb naturalnych. Treść tego twierdzenia 

jest bardzo prosta. Wypiszmy kolejne kwadraty liczb naturalnych: 12, 22, 32, 42,52 ,62 - ... lub po 

wyliczeniu: 1, 4, 9, 16, 25, 36 ... Okazuje się , że każdą liczbę naturalną można przedstawić jako sumę 

najwyżej czterech składników wypisanego ciągu liczbowego (składniki mogą się powtarzać).  

Oto przykłady: 5 = 4 + 1 = 22+ 12 (wystarczą dwa kwadraty)   

54 : 49 + 4 + 1 = 72 + 22 + 12 (wystarczą 3 kwadraty)   

15 = 9 + 4 + 1 + 1 = 32 +22+ 12 +12 

 119 = 100 + 9 + 9 + 1 = 102  + 32+ 32+12 

 1159 = 625 + 289 + 196 + 49 = 252  + 172 + 142 + 72    

 Silą rzeczy nasuwa się pytanie, czy podobne twierdzenie dotyczy sześcianów liczb naturalnych. Czy  

 więc, jeśli wypiszemy kolejne sześciany (trzecie potęgi) liczb naturalnych: 13 23, 33, 43  53... lub po 

wyliczeniu 1, 8, 27, 64, 125 . .. wystarczy pewna określona liczba tych składników do przedstawienia 

dowolnej liczby naturalnej? Dla kwadratów, jak podaliśmy, wystarczą 4 składniki. Matematyk angielski 

Edward Waring (1734 - 1798) uważał, że dla sześcianów wystarczy 9 składników. I rzeczywiście, nie 

omylił się. W 1909 r. Wieferich udowodnił to twierdzenie. Można więc każdą liczbę naturalną 

przedstawić jako sumę najwyżej dziewięciu sześcianów liczb naturalnych. Oto przykłady:    

657 = 63 + 53  + 53 + 43 + 43 + 33 + 33  + 23  + 13    

 23 = 23  + 23  + 13+ 13  + 13  + 13  + 13 + 13  + 13.    A jak się przedstawia twierdzenie to w stosunku do 

czwartych potęg? Waring twierdził, nie dając dowodu, że wystarczy 19 składników do przedstawienia 

dowolnej liczby naturalnej. Twierdzenia tego dotychczas jednak nie udowodniono ani nie obalono 

przez wykazanie na konkretnym przykładzie, że rozkład taki jest niemożliwy.   Wspomniany już 

Wieferich wykazał w 1909 r., że wystarczy 37 składników. Poniżej tej granicy dotychczas nikt się nie 

posunął, mimo że Waring uważał 19 za wystarczającą ilość.  Oto przykład rozkładu na sumę czwartych 

potęg:    



159 = 34, + 24, + 24 + 24 + 24 + 14 + 14 + 14 + 14 +  14> + 14+ 14+ 14+ 14 +14 + 14+ 14+ 14 + 14. 

A jak dla dalszych potęg'? Czy również wystarczy pewna ściśle określona ilość składników do 

przedstawienia każdej liczby naturalnej? Okazuje się, że tak. W 1782 r. Waring sformułował 

twierdzenie, którego treść jest następująca. Niech s będzie dowolną liczbą naturalną. Do każdej 

ustalonej wartości s można dobrać taką liczbę naturalną k, że każda liczba naturalna da się przedstawić 

w postaci sumy najwyżej k potęg liczb naturalnych z wykładnikiem s. Dla zrozumienia treści tego 

twierdzenia powróćmy do omawianych przykładów. Jak podaliśmy, dla kwadratów liczb naturalnych (s 

= 2) wystarczy wziąć 4 składniki (k = 4), dla trzecich potęg (s = 3) - k  = 9, dla czwartych potęg (s = 4) - k 

= 37 (lub może k = 19) itd. Czy więc dla każdej wartości naturalnej s można dobrać odpowiednią wartość 

naturalną k? Z twierdzenia Waringa wynika, że tak.  Waring nie znał dowodu swego twierdzenia. 

Również przez przeszło sto lat wysiłki matematyków w tej dziedzinie były bezskuteczne. Dopiero w 

1909 r jeden z najwybitniejszych matematyków naszego stulecia Niemiec Dawid Hilbert (1862-1943) 

podał dowód twierdzenia Waringa. Dowód ten, oparty na najtrudniejszych rozdziałach wyższej 

matematyki, był wyjątkowo skomplikowany i nieprzejrzysty. Pewien postęp uzyskano 10 - 15 lat 

później. Znani nam już matematycy angielscy Hardy i Littlewood podali inny dowód, wprawdzie nie 

mniej skomplikowany, ale sama idea dowodu była już bardziej przejrzysta.  W 1934 r. wspomniany już 

matematyk radziecki Winogradow znalazł dalsze uproszczenie dowodu oraz poważnie ograniczył liczbę 

składników odpowiadających poszczególnym potęgom liczb naturalnych zgodnie z dowodami Hilberta 

i Hardy’ego-Littlewooda. Dowód Winogradowa wymagał jednak w  dalszym ciągu obszernych 

wiadomości z zakresu wyższej matematyki. W następnych latach matematycy radzieccy kontynuowali 

uporczywe poszukiwania. Analizując istotę twierdzenia Waringa doszli do wniosku, że twierdzenie to 

powinno dać się elementarnie udowodnić. I rzeczywiście, w 1942 r. udało się młodemu matematykowi 

radzieckiemu Linnikowi znaleźć zupełnie elementarny dowód twierdzenia Waringa. Oparł się przy tym 

na pewnych twierdzeniach udowodnionych przedtem również przez matematyka radzieckiego 

Sznirelmana. Dowód ten wywołał duże poruszenie wśród matematyków całego świata, wykazał 

bowiem raz jeszcze, że do najtrudniejszych problemów matematycznych prowadzi często zupełnie 

prosta droga. Z początkiem 1945 r., w czasie działań wojennych przeciwko hitlerowcom, jeden z 

żołnierzy radzieckich, przebywający czasowo w szpitalu wojskowym, wysłał stamtąd ciekawy list do 

znanego matematyka radzieckiego Chinczina. W liście tym, jako były jego uczeń, prosi uczonego o 

przysłanie odpowiedniej lektury matematycznej, gdyż on i jego koledzy - również miłośnicy matematyki 

- korzystają na froncie z każdej przerwy w działaniach, aby zajmować się zagadnieniami 

matematycznymi. Chinczin uważał, że frontowym miłośnikom matematyki należy posłać materiały 

wyjątkowo atrakcyjne, nie wymagające jednak większego przygotowania, i opracował dla nich piękną 

książeczkę pt. Trzy perły teorii liczb Jedną z tych "pereł" jest właśnie twierdze nie Waringa z dowodem 

Linnika. Rozwiązanie problemu Waringa - to nie tylko osiągnięcie celu, do którego zmierzali 

matematycy przez przeszło sto lat. Borykając się z trudnościami schodzili oni często na manowce nie 

prowadzące do celu. Dzięki nim jednak zdobywano metody, które okazały się później bardzo pomocne 

przy rozwiązywaniu wielu innych zagadnień matematycznych. Odnosi się to przede wszystkim do 

metod Sznirelmana i Linnika. W części tek omówiliśmy zaledwie drobne fragmenty tej dziedziny 

matematyki, którą nazywamy teorią liczb. Staraliśmy się wybrać tylko takie zagadnienia, których 

istotna treść da się ująć popularnie. Dla niektórych problemów teorii liczb, jak np. do słynnego 

wielkiego twierdzenia Fermata, nawiążemy w dalszych częściach. Sądzimy, że nawet te "okruchy" 

wiedzy matematycznej, które były treścią tego rozdziału dadzą czytelnikowi bogaty materiał do  

rozważań. Pitagorejczycy i inni matematycy starożytni dopatrywali się we własnościach liczb 

naturalnych pierwiastków mistycznych (patrz część V). Rozwój matematyki wykazał, że ich "mistyka" 

podlega prawom matematycznym albo już znanym, albo też takim, które odkryjemy w przyszłości. 

Niemniej jednak podziwiamy, ile piękna i dotychczas nie zbadanych tajemnic kryją w sobie najprostsze 

ze wszystkich liczb - liczby naturalne. A przecież powstały one, jak wyjaśniliśmy części I - rzeczywiście 



w sposób najbardziej "naturalny" już w zamierzchłej przeszłości. Współczesna teoria liczb, która 

dysponuje coraz potężniejszymi środkami badań, niewątpliwie rozjaśni w przyszłości wiele z tych 

tajemnic.  

 

Jak powstała algebra     
 

Pamiętamy  z nauki matematyki w szkole podstawowej  jak to stopniowo wprowadzało się wielkości 

literowe. Po zapoznaniu się z głównymi zasadami rachunku literowego można już było rozwiązywać 

rozmaite zadania w postaci ogólnej. W ten sposób dochodziło się do różnych wzorów znacznie 

ułatwiających rozwiązywanie poszczególnych przykładów. Oto niektóre z nich: 

D = K *P *L / 100   

czyli dochód z kapitału otrzymuje się mnożąc kapitał przez procent i przez liczbę lat,  a otrzymany wynik 

dzieląc przez 100; SΔ= ah/2, pole trójkąta równa się połowie iloczynu jego podstawy przez wysokość; V 

= BH/3 , objętość ostrosłupa równa się trzeciej części iloczynu pola podstawy przez wysokość - i wiele 

innych. Później pojawiły się litery oznaczające wielkości niewiadome i dały początek tzw. równaniom. 

Na przykład  5 + x = 2x , czyli: jaka liczba powiększona o 5 daje to samo, co pomnożona przez 2? Z 

równaniami spotykamy się właściwie już w pierwszych latach nauczania, gdy nauczyciel żąda od 

uczniów wypełnienia pustych kratek takimi liczbami, by wykonanie działania dało wynik zgod ny z 

podanym. Wystarczy tylko zastąpić kratkę literą oznaczającą szukaną niewiadomą wielkość, np. literą 

x, by otrzymać równanie: 5 + x = 8; 9 - x = 2 itd. Rozwiązaniem pierwszego równania jest x = 3, drugiego 

zaś x = 7. Również przy nauczaniu takich przedmiotów, jak fizyka i chemia coraz częściej występowały 

wielkości literowe. Wzory i równania - to najważniejsze momenty nauczania algebry w szkole 

podstawowej. Zazwyczaj absolwenci szkoły podstawowej i bardzo często szkoły średniej identyfikują 

algebrę z rachunkiem literowym, Jak zobaczymy z dalszych rozważań, rachunek literowy stał się 

wprawdzie poważnym czynnikiem rozwoju algebry, byłoby jednak błędem uważać działania na 

wielkościach literowych za najbardziej charakterystyczną cechę algebry. Przez algebrę - w pojęciu 

klasycznym, rozumiemy naukę o równaniach. Włączamy do niej oczywiście wszystkie zagadnienia, 

które są związane z teorią równań. Algebra współczesna natomiast jest tak rozwiniętym działem 

matematyki, że zazębia się właściwie o wszystkie pozostałe jej dziedziny. Dlatego też określenie całego 

jej zakresu jest zadaniem bardzo trudnym. Wiele osiągnięć w matematyce zawdzięczamy rozwojowi 

algebry. Warto więc nieco uwagi poświęcić historycznym danym o rozwoju podstaw algebry. Egipcjanie 

zajmowali się przeważnie działaniami arytmetycznymi. Rozwiązując konkretne przykłady liczbowe 

starali się jednak uchwycić to, co odnosi się również do innych zadań tego samego typu. Nie powinno 

nas to zresztą dziwić. Przy ich stosunkowo wysokiej technice było to dla nich rzeczą konieczną. W ten 

sposób powstają u nich rozmaite sformułowania słowne podające przepisy wykonywania działań na 

liczbach naturalnych i ułamkach oraz reguły prostych obliczeń geometrycznych. Czy są to pewne 

elementy myślenia algebraicznego? Bezwzględnie tak! Każde słowne sformułowanie przepisu 

wykonania działania jest pewnym uogólnieniem osiągniętego wyniku. Jeśli np. Egipcjanie wykonując 

mnożenie dwóch liczb całkowitych określają później słowami przepis swego postępowania, to tym 

samym przechodzą od przypadku szczególnego do przepisu  ogólnego.  Słowne sformułowania 

stanowią pierwszy, tzw. retoryczny etap rozwoju podstaw algebry. Przez etap ten przechodziły 

wszystkie narody, zanim zaczęły posługiwać się literami. U Egipcjan jednak stwierdzamy również 

początki stwierdzamy również początki stosowania liter i równań. Znany nam już papirus Rhinda 

zawiera 11 zadań, których rozwiązanie prowadzi do prostego równania. Ahmes oznacza niewiadomą 

słowem "hau" (tzn.kupa) Podamy jedno z nich jako przykład. Ma ono w papirusie nr 37: "Wchodzę 

trzykrotnie do naczynia; jedna trzecia mojej wielkości dodana do mnie i jedna trzecia jednej trzeciej 

mojej wielkości dodana do mnie, i jeszcze jedna dziewiąta mojej wielkości - dają jeden"  . Oznaczmy 



niewiadomą "hau", o której mówi się tekście w pierwszej osobie, literą x. Otrzymamy wtedy proste 

równanie:   

3x+1/3 *x + 1/3 *1/3  *x + 1/9 *x = 1 lub 3x+1/3 *x + 1/9 *x + 1/9 *x =  1   

Policzmy, ile mamy "hau" (czyli x) po lewej stronie znaku równości:   

3+1/3 + 1/9 + 1/9 = 3 *5/9.   Możemy więc napisać :   3 *5/9 *x = 1, stąd x = 1 : 3 *5/9 = 9/32   

I rzeczywiście, w papirusie znajdujemy odpowiedź w postaci x = 1 : (3+1/+1/9+1/9)   

Jak widzimy, zadanie to niewiele odbiega od dzisiejszej formy przykładów tego typu. Jest to tym 

bardziej zdumiewające, że jak wiemy, materiały do tego papirusu powstały około 4000 lat temu.  

Jak już wspomnieliśmy, cywilizacja asyrobabilońska osiągnęła bardzo wysoki stopień rozwoju. W XX w. 

znaleziono wiele glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym i zawi erających między innymi 

również równania matematyczne. Na ich podstawie można stwierdzić, że Babilończycy mieli bardzo 

duże osiągnięcia w dziedzinie matematyki, przewyższające znacznie to, co zrobili Egipcjanie.  

Zabytki babilońskie można podzielić na dwie kategorie: 1) tablice matematyczne, 2) teksty zadań. 

Tablice matematyczne pochodzą prawdopodobnie z najdawniejszego okresu sumeryjskiego (około 

4000 lat temu). Znajdujemy wśród nich wartości liczbowe kwadratów, sześcianów, jak również 

pierwiastków kwadratowych i sześciennych. Pojęcie kwadratu, sześcianu i potęgi w ogóle przy 

pomnieliśmy już czytelnikowi w poprzednich częściach. Przypomnijmy sobie teraz pojęcie pierwiastka, 

gdyż będzie nam ono potrzebne do dalszych rozważań. Ograniczamy się tu do liczb dodatnich.   

Pierwiastkowanie jest działaniem odwrotnym do potęgowania. Podnieść jakąś liczbę do kwadratu to 

znaczy pomnożyć ją przez siebie. Natomiast obliczyć pierwiastek kwadratowy z danej liczby - to znaczy 

znaleźć taką liczbę, która pomnożona przez siebie daje w wyniku liczbę pierwiastkowaną. Podajemy 

kilka przykładów, posługując się ogólnie przyjętym symbolem pierwiastka kwadratowego:   

√4 = 2, gdyż 22 = 2  * 2 = 4; √81 = 9, gdyż 92  = 9  * 9 = 81   

Przypuśćmy teraz, że mamy obliczyć √2 Okazuje się, że nie istnieje taki ułamek, który podniesiony do 

kwadratu daje 2. Mówimy w tym przypadku, że √2jest liczbą niewymierną. Odkrycie liczb 

niewymiernych miało doniosłe znaczenie w historii rozwoju matematyki - powrócimy do tego jeszcze 

niejednokrotnie. Tu tylko zaznaczymy, że dla liczb niewymiernych możemy jedynie podać ich wartości 

przybliżone. Wprowadzając znak równości przybliżonej ≈ możemy napisać: √2 ≈ 1,41. Sprawdzając 

wynik otrzymamy: 1,41  * 1,41 = 1,9881 zamiast 2. Zupełnie podobnie określamy pierwiastek 

sześcienny, czyli trzeciego stopnia. Powracając do tablic babilońskich należy stwierdzić, że znajdujemy 

w nich często zadziwiająco dokładne wartości przybliżone poszczególnych pierwiastków. Na    

przykład √2= 1+ 25/60  w układzie sześćdziesiątkowym Wartość ta odpowiada naszemu ułamkowi  

17/12= 1,416..., a więc dokładne są dwie cyfry po przecinku dziesiętnym, a błąd wynosi zaledwie około 

0,002.  Wydaje się, że Babilończycy umieli zresztą wyznaczać pierwiastki z dowolną dokładnością, co 

im było niewątpliwie potrzebne w ich monumentalnym budownictwie. Można bowiem wykazać, że 

zagadnienia geometryczne, bezpośrednio związane z babilońskim budownictwem, wymagają 

pierwiastkowania. Babilońskie teksty zadań pochodzą najczęściej z późniejszego okresu 

starobabilońskiego (2000-1500 r. przed n. e.). Mimo że są przeważnie bez rozwiązań, nie trudno się 

domyślić, że Babilończycy rozwiązywali równania, w których niewiadoma występuje w drugiej potędze, 

czyli tzw. równania kwadratowe (np. x2 - 5x + 6 = 0; rozwiązanie: x = 2 lub x = 3; sprawdzenie: 22 - 5 *2 

+ 6 = 4 + 6 - 10 = 0). Pewne zadania świadczą o tym, że rozwiązywali nawet niektóre równania trzeciego 

stopnia (np. x3 + 3x = 6) korzystając ze swoich bogatych tablic. Jak zobaczymy, 3000 lat upłynie, zanim 

znajdą się w dziedzinie równań trzeciego stopnia kontynuatorzy dzieła Babilończyków. W Chinach już 

prawdopodobnie 2000 lat przed n.e. uczeni posługiwali się równaniami pierwszego stopnia, ich 

układami, a także równaniami drugiego stopnia. Znali prawdopodobnie już w tym czasie liczby ujemne 

i niewymierne. Chińczycy nie mieli potrzeby wprowadzania "skrótów" algebraicznych, gdyż jak wiemy, 

każdy pojedynczy znaczek oznacza u nich pewne pojęcie.  Oparte na ustroju niewolniczym swoiste 

stosunki społeczne w Grecji nie sprzyjały bezpośredniemu związkowi matematyki z potrzebami życia 



codziennego. Wielu uczonych greckich hołdowało ideom Platona, który miał uważać geometrię za 

dziedzinę nauki służącą jedynie elicie umysłowej społeczeństwa greckiego. Geometria miała być 

pewnego rodzaju gimnastyką umysłową, a rozmaite jej bezpośrednie zastosowania do potrzeb 

praktycznych zdaje się odrzucał, jako poniżanie tej sztuki. Nie mogło to oczywiście sprzyjać rozwojowi 

arytmetyki i algebry, które są przecież bezpośrednio związane z zagadnieniami praktycznymi. Mimo to 

Grecy byli zmuszeni wkraczać w te dziedziny, na dawali jednak występującym w nich zagadnieniom 

formę geometryczną, Zachowane do dziś określenia podnoszenia do kwadratu i do sześcianu - to 

pozostałość geometrycznego ujmowania działań na liczbach. W kolejnej części przedstawimy bardziej 

szczegółowo zdobycze Greków w dziedzinie geometrii. Chcemy tu tylko podkreślić, że mimo 

ograniczania się do geometrii przyczynili się oni niewątpliwie do rozwoju koncepcji używani a liter, a 

tym samym do późniejszego rozwoju algebry. Grecy bowiem oznaczali punkty, proste i płaszczyzny za 

pomocą dużych liter alfabetu (małe litery, jak wiemy z poprzednich rozdziałów, określały u nich liczby). 

A ponieważ wielkości liczbowe przedstawiali geometrycznie, jasną jest rzeczą, że w przyszłości musiała 

powstać myśl objęcia literami również wielkości arytmetycznych.  W III w. n. e. pojawił się wybitny 

matematyk grecki, który wbrew dotychczasowej tradycji zajmował się głównie algebrą Był to Diofantos 

z Aleksandrii. Jest to okres upadku Grecji, która dostała się wówczas pod panowanie imperium 

rzymskiego. Większość uczonych opuściła kraj szukając schronienia w Egipcie, gównie w Aleksandrii, 

która stała się w tym czasie centrum kultury świata starożytnego. Można przy puszczać, że Di ofantos 

zetknął się tu z kupcami i z uczonymi hinduskimi i syryjskimi, od których prawdopodobnie przejął 

babilońskie zdobycze w dziedzinie algebry. Z głównego dzieła Arytmetyka, składającego się z 13 ksiąg, 

zachowało się tylko 6. Są one dowodem genialnych osiągnięć algebraicznych. Diofantos rozwiązuje 

równania do trzeciego stopnia włącznie w zakresie znacznie szerszym niż Babilończycy, wprowadzając 

również więcej niewiadomych, które oznacza specjalnymi literami. Posługuje się już symbolem 

odejmowania i na szeroką skalę stosuje  skróty słowne dla poszczególnych określeń i działań. W ten 

sposób jest autorem pierwszego , co prawda jeszcze niedołężnego języka algebraicznego. Oto kilka 

przykładów. Diofantos nazywa niewiadomą "aritmos" (po grecku liczba) i oznacza  ją pierwszymi 

literami tego wyrazu - ar. Kwadrat niewiadomej nazywa "dynamis", sześcian niewiadomej - "kubos" 

itd. Aby odróżnić wielkości wiadome od niewiadomych, stawia po wiadomych litery mo (monas - 

jedność) .Dodawania nie oznacza żadnym symbolem; wprowadza symbol odejmowania ,a równość 

określa znakiem is (isos - równość). Na przykład 4 ar 3 mo is 2 ar 9 mo odpowiada naszemu równaniu 

: 4x + 3 = 2x + 9, a jego rozwiązanie x = 3 występuje w postaci 1 ar is 3 mo. Diofantos rozważał też 

zagadnienia prowadzące do rozwiązywania równań drugiego stopnia o dwóch lub więcej 

niewiadomych w liczbach całkowitych, dając w ten sposób początek problemom wchodzącym już w 

zakres teorii liczb. Jako przykład podajemy z księgi III Arytmetyki zadanie nr. 7 we współczesnym 

sformułowaniu : "Znajdź 3 liczby naturalne o takiej własności, aby sumy wszystkich trzech oraz każdych 

dwóch stanowiły zupełne kwadraty". Należy tu wyjaśnić, że zupełnymi kwadratami nazywamy 

kwadraty liczb naturalnych np. 4, 49, 144, 625 itd. Nie podajemy tu pełnego rozwiązania tego zadania. 

Zaznaczamy tylko ,że sprawiłoby ono trudności niejednemu nawet zaawansowanemu matematykowi. 

Prowadzi ono do rozwiązania w liczbach naturalnych równania x 2 + y2+ z2 = 2u2 z uwzględnieniem 

jeszcze pewnych dodatkowych warunków .Diofantos daje niestety tylko odpowiedź. Liczbami tymi Są 

41, 80,320. I rzeczywiście , 41 + 80 + 320 = 441 = 212, 41 + 80 = 21 = 112, 80 + 320 = 400 = 202 i 41 + 320 

= 361 = 192. Można podać więcej rozwiązań. Łatwo sprawdzić ,że liczby 88, 168, 273 również spełniają 

warunki zadania .Równanie takie jak przytoczone wyżej x 2 + y2 + z2 = 22 nazywamy równaniami 

diofantycznymi .Wiele wieków upłynęło zanim na widownię wstąpili znani nam już matematycy 

Fermat, Euler i Gauss. Dopiero im udało się osiągnąć poważniejsze rezultaty w dziedzinie 

rozwiązywania takich równań. U Diofantosa stwierdzamy również  pierwsze ślady liczb ujemnych. O 

liczbach ujemnych była mowa w szkole podstawowej jeszcze przed poznaniem równań. Spotykamy się 

też z nimi w życiu codziennym w rozmaitych postaciach, jak np. przy mierzeniu temperatury (ujemne 



stopnie), przy bilansach rachunkowych (ujemny bilans) itd. Historycznie jednak biorąc, wprowadzenie 

liczb ujemnych nastąpiło dość późno. Babliończy , którzy jak wiemy, tak daleko doszli w  swoich 

osiągnięciach matematycznych, nie znali liczb ujemnych. Również Grecy do czasów Diofantosa byli 

bardzo dalecy od pojęcia tych liczb. U Diofantosa spotykamy już nazwy liczb "dodawanych" i 

"odejmowanych", zaopatrzonych w odpowiednie znaki. Uczony ten podaje dla nich regułę mnożenia, 

której brzmienie przypomina regułę znaków przy mnożeniu liczb względnych : "Odejmowane przez 

odejmowane tworzy dodawane, a odejmowane przez dodawane tworzy odejmowane". W ten sposób 

wykonuje takie działania jak np. (x+2)(x-3) = x2 + 2x - 3x - 6 (w naszej pisowni). Są to jednak tylko 

pierwsze przebłyski , gdyż w istocie rzeczy liczby ujemne pozostały Diofantosowi nie znane. Nie uznaje 

on odejmowania liczb większych od mniejszych (np. 2 - 5 = - 3, 1 - 8 = - 7) i odrzuca równania o 

rozwiązaniach ujemnych (np. 5 + x = 3; x = -2; x<sup>2</sup> - 3 = 2x; x = 3, a x =- 1 odrzuca). 

Jest rzeczą zrozumiałą, że ten stan rzeczy utrudniał systematyczne badania równań, gdyż 

uwzględnianie tylko rozwiązań dodatnich znacznie komplikuje zagadnienie. A oto zadanie tekstowe 

świadczące o tym, jak bardzo kojarzono nazwisko Diofantosa z rozwiązywaniem równań. Jest to słynne 

"Epitafium Diofanta". Według podania, na nagrobku Diofantosa był umieszczony wiersz:   

Pod tym nagrobkiem spoczywa Diofant ,a dzięki przedziwnej   

Sztuce zmarłego i wiek jego zdradzi ci ten głaz:   

Chłopcem przez szóstą część życia pozostać bóg mu pozwolił,   

Lica pokwitły mu zaś, kiedy dwunasta znów część   

Życia minęła; a znowu żywota, gdy przebył część siódmą,   

Młodą małżonkę w dom dobry wprowadził mu bóg,   

Która, gdy pięć lat minęło, małego powiła mu synka,   

Ale okrutny chciał los, że kiedy syn ledwie wiek   

Ojca w połowie osiągnął, ponury zabrał go Hades.   

Kojąc ogromny swój ból, szukał Diofant wśród liczb   

Jeszcze przez cztery lata pociechy, aż rozstał się z życiem.   

Rozwiązanie tego zadania jest następujące. Oznaczmy  

wiek Diofanta przez x. Na tę liczbę składają się: okres chłopięcy x/6 ; potem upłynęło x/12 lat, zanim 

dostał zarost; po dalszych x/7  lat ożenił się; w 5 lat później urodził się synek, który dożył wieku x/2 lat; 

Diofant żył jeszcze 4 lata, osiągając w ten sposób wiek x lat.    Otrzymujemy  więc równanie: 

x/6+x/12+x/7+5+x/2 + 4 = x  a po pomnożeniu obu stron równania przez wspólny mianownik 84: 

14x+7x+12x+420 + 42x+336 = 84x, czyli 9x=756; x = 756 : 9 = 84. 

Diofant więc osiągnął wiek 84 lat. Wiek chłopięcy trwał u niego 14 lat, w 21 roku życia pokwitły mu lica, 

ożenił się mając 33 lata, w 38 roku życia urodził mu się syn, który żył 42 lata, czyli do 80 roku życia 

Diofanta. leszcze przez 4 lata szukał Diofant pociechy w matematyce i umarł w 84 roku życia.  Po 

Diofantosie w okresie od III do VI w. n. e. nie znamy żadnego wybitniejszego matematyka w Grecji. 

Ustrój niewolniczy chyli się ku upadkowi, a jego coraz ostrzej występujące sprzeczności wewnętrzne 

nie sprzyjają rozwojowi nauki. Aleksandryjski okres świetności i kultury greckiej ma się ku końcowi.  W 

tym czasie powstaje nowe centrum myśli matematycznej w Indiach. Z powodu braku dostatecznej 

ilości materiałów źródłowych nie znamy początków rozwoju hinduskiej twórczości matematycznej. W 

szczególności nit? wiadomo, co skłoniło Hindusów, którzy przeważnie zajmowali się astronomią i 

astrologią, do żywego za interesowania się kwestiami matematycznymi.  Wiemy już z poprzednich 

rozdziałów, że Hindusom zawdzięczamy stworzenie układu pozycyjnego dziesiątkowego. Ale na tym 

nie kończą się bynajmniej ich zasługi. Już Aryabhatta (około 449 r. n. e.) zajmuje się rozwiązywaniem 

jednego równania o dwóch niewiadomych w liczbach naturalnych. Brahmagupta (ur. 598 r.?) 

wprowadza już liczby ujemne, oznaczając je za pomocą kropki stawianej nad  każdą z nich. Później 

Hindusi zaczęli oznaczać liczby ujemne na tzw. osi liczbowej po lewej stronie punktu zerowego , tak jak 

my to obecnie robimy.Najwyższy rozkwit osiągnęła matematyka hinduska za czasów Bhaskary (1114-



1185). Do najpopularniej szych jego dzieł (w Europie) należy zbiór zadań Lilavati (po polsku 

"czarująca"). Jego następcy wnieśli już właściwie niewiele nowych osiągnięć w dziedzinę ma tematyki. 

Hindusi posługują się już znacznie bogatszym językiem algebraicznym. Wprowadzają symbole dla po 

szczególnych działań, używają nawiasów, a przy stosowaniu wielu niewiadomych posługują się jedną 

literą w rozmaitych kolorach (prawdopodobnie wpływ chiński). Bardzo interesujące są ich zadania 

tekstowe na układanie równań. Mają one zazwyczaj formę poetycką, a treść ich jest nie zawsze 

zrozumiała. Podajemy jedno z najbardziej popularnych, którego autorem jest Bhaskara.  "Bawiły się raz 

małpy - wieść indyjska niesie.   Ósma ich część w kwadracie już skacze po lesie.   Pozostałych dwanaście 

w pląsach i z wrzaskami   Pomiędzy zielonymi hasa pagórkami.   Ile ich wszystkich było? Pyta się 

Bhaskara.   Zagadka nie jest trudna, chociaż bardzo stara".   A oto rozwiązanie w naszej dzisiejszej 

pisowni. Jeżeli oznaczymy liczbę małp przez x, to zgodnie z tekstem skacze po lesie (x/8)  2 małp. Jeśli 

dodamy do tego 12 małp hasających pomiędzy zielonymi pagórkami, po winniśmy otrzymać całą ilość 

małp, a więc x. Dochodzimy w ten sposób do następującego równania: 

(x/8) 2+ 12 = x lub x2/64 + 12 = x   

Po pomnożeniu obu  stron równania przez 64 i uporządkowaniu otrzymamy:    

x2 - 64x + 786 = 0. Jest to tzw. równanie kwadratowe zupełne . Jeśli równanie ma postać x2+ ax + b = 0 

(x jest niewiadomą, a- współczynnikiem przy niewiadomej w pierwszej potędze, b zaś tzw. wolnym 

wyrazem), to rozwiązania tego równania  x1 i x2 dają się - jak wiadomo -przedstawić w następującej 

postaci:     

x1 = - a/2 - √2/4 - b  i  x2 = - a/2 + - √2/4 - b   

W naszym równaniu otrzymamy: 

x1 = 32 - √322 - 768 = 32 - √1024 - 768 = 16 oraz x2 = 32 + √1024 - 768 = 48 

Mogło więc być zarówno 16, jak i 48 małp. Łatwo sprawdzić, że oba rozwiązania odpowiadają 

warunkom zadania, Spuściznę nauki antycznej i hinduskiej przekazali nam uczeni średniowiecznego 

Wschodu - Azji Środkowej, Mezopotamii i północnej Afryki. Ich językiem naukowym był język arabski - 

dlatego też okres ten nazywa się w historii matematyki zazwyczaj okresem arabskim. W rzeczywistości 

jednak głównym centrum działalności naukowej w okresie od IX do XV wieku była Azja Środkowa. 

Dowodzą tego nazwiska tak wybitnych uczonych, jak słynny uzbecki matematyk i as tronom z IX w. 

Muhammed ibn Musa Alhwarizmi, wielki encyklopedysta Biruni, znakomity astronom, założyciel 

obserwatorium w Samarkandzie (Uzbekistan) Uług Bek i inni.  Mówiliśmy dotychczas o algebrze, nie 

znając właściwie pochodzenia tego wyrazu. Otóż Muhammed, syn Musy Alhwarizmi (tzn. z Chorezmu, 

późniejszej Chi- wy), żyjący w IX w., wydał podręcznik matematyczny pod tytułem Al gabr 

w'almukabalah. Alhwarizmi nawiązuje w swoim podręczniku do praktycznych zagadnień życia 

codziennego, a szczególnie wiele miejsca poświęca rozwiązywaniu równań.  W owym czasie prawo 

spadkowe, ustalone przez Koran, sprawiało wiele kłopotów rachunkowych. Alhwarizmi rozstrzyga je, 

jak również wiele zagadnień z dziedziny rachunków kupieckich w sposób bardzo bystry i wnikliwy. 

Wyrazy "al gabr w'almukabalah" oznaczają "uzupełnianie i wyrównywanie" przy przekształceniach 

równań. Sprowadza się to do dzisiejszego przenoszenia wyrazów ze znakiem przeciwnym z je dnej 

strony równania na drugą. Łacińskie brzmienie tytułu podręcznika Algebra et Almucabala dało początek 

dzisiejszej nazwie "algebra". Od czasu Alhwa rizmiego zaczyna się rozwój algebry jako samodzielnej 

gałęzi nauki. Matematycy średniowiecznego Wschodu formułowali wszystkie działania słowami. 

Wprawdzie już u Egipcjan pojawia się pierwszy znak określający ułamki, pewne znaki mamy u 

Babilończyków, Diofantos wprowadza litery is jako znak równości i szereg skrótów, również Hindusi 

posługują się skrótami - wszystko to jednak poszło w niepamięć. Podobnie się stało z liczbami 

ujemnymi. Matematycy średniowiecznego Wschodu położyli wielkie zasługi w dziedzinie zachowania 

zdobyczy matematyki starożytnej, wydając liczne tłumaczenia i przeróbki dzieł greckich. Przyswoili 

sobie i dalej rozwijali wiedzę ma tematyczną Hindusów, zapoczątkowali algebrę jako odrębną dziedzinę 

matematyki - liczby ujemne jednak odrzucali stanowczo, jako pozbawione sensu. Odkrycie więc przez 



Hindusów liczb ujemnych było w pewnym znaczeniu przedwczesne - nie natrafiło na właściwy grunt 

dalszego rozwoju. Jaka była przyczyna tego zjawiska? Historia matematyki wskazuje, że nie wszystkie 

osiągnięcia uczonych trafiają od razu na "podatny grunt" i coraz bardziej się rozwijają i pogłębiają. 

Matematyka, podobnie jak wszystkie inne nauki, ma charakter społeczny i służy określonym potrzebom 

społeczeństwa. W każdym okresie historycznym istniejące warunki społeczno-ekonomiczne stwarzają 

pewne konkretne potrzeby społeczeństwa. Potrzeby te, związane z kulturą materialną społeczeństwa, 

mają decydujący wpływ na rozwój danej dziedziny nauki. Gdybyśmy jednak ograniczyli się jedynie do 

tych potrzeb, nie mielibyśmy właściwego obrazu rozwoju nauki. W trakcie bowiem swego rozwoju 

nauka wysuwa ciągle nowe zagadnienia, i rodzą się nowe pojęcia i kierunki badań. W ten sposób 

powstają potrzeby wtórne, ściśle związane ze specyficznymi prawami rozwojowymi każdej nauki, 

często jednak nie związane bezpośrednio z potrzebami praktycznymi społeczeństwa. Podobne zjawisko 

obserwujemy w rozwoju matematyki. Równolegle do tych działów matematyki, które są ściśle 

związane z kulturą materialną społeczeństwa, ?"wstają często nowe gałęzie, oderwane na danym 

etapie rozwojowym od zastosowań praktycznych. Taki stan rzeczy może nawet trwać przez wieki. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że ostatecznie o utrzymaniu się danej gałęzi matematyki decyduje jej 

bezpośrednie lub pośrednie powiązanie  z innymi, użytecznymi dziedzinami matematyki. Jeśli więc 

używane przez Hindusów już w VIII w. n. e. liczby ujemne nie przyjęły się przez tak długi czas, to 

przyczyn tego należy szukać w tej okoliczności, że ani istniejące warunki  społeczno-gospodarcze nie 

stworzyły potrzeb związanych z zastosowaniem tych liczb, ani też ówczesny rozwój matematyki nie 

wymagał ich użycia. Potrzeby takie nie istniały również przez długi czas w okresie arabskim. Dlatego 

też Europa, która zdobywała swoje wiadomości matematyczne głównie za pośrednictwem Arabów, 

przez wiele wieków nie miała pojęcia o liczbach ujemnych. Dopiero częściowo wiek XV, a przede 

wszystkim wiek XVII stworzył pod stawy do pełnego rozwoju tych liczb. Ale o tym później.  

Podobne zjawisko możemy zanotować, jak już poda liśmy, w dziedzinie symboli literowych. Mimo 

pokaźnych osiągnięć na tym odcinku matematycy arabscy używają ciągle w algebrze formy 

"retorycznej". Nie ulega wątpliwości, że ówczesna, stosunkowo jeszcze niezbyt rozwinięta gospodarka 

towarowa i pieniężna ani też poziom techniki nie wymagały bardziej skomplikowanych rozważań 

algebraicznych. Algebrę w dalszym jej rozwoju znacznie wzbogacili Włosi, którzy przejęli w XII w. 

matematykę ze średniowiecznego Wschodu. Jest to okres szczytowego rozwoju feudalizmu, trwający 

do XV w. Coraz bardziej rozwija się gospodarka towarowa. Stosunki towarowo- -pieniężne obejmują 

coraz szersze rzesze ludności, a wy prawy krzyżowe i odkrycia geograficzne powodują dalszy rozwój 

handlu.   Najwybitniejszym przedstawicielem matematyki włoskiej XIII w. był znany nam już Leonard z 

Pizy. W jego Liber abaci (patrz część I) mamy zestawione naj ważniejsze wiadomości z dziedziny 

rachunku - uwzględnieniem praktyki kupieckiej. Również wiele miejsca poświęcał on zagadnieniom 

algebraicznym. W tym czasie metody algebraiczne coraz bardziej przenikają do praktycznych wyliczeń 

i w związku z tym matematycy włoscy coraz częściej wprowadzają skróty i symbole algebraiczne. 

Między innymi zamiast słów "plus" i "minus" posługują się symbolami p i m. Dopiero pod koniec XV w. 

pod wpływem praktyki kupieckiej przenikają do matematyki nasze dzisiejsze + i - oznaczające często 

nadwyżkę i niedobór na wadze. Coraz częściej też pojawiają się liczby ujemne. I okazu je się, że to, co 

zostało zapoczątkowane przez Diofantosa i Hindusów, obecnie w sposób naturalny osiąga swój 

właściwy rozwój. Na przyjęcie liczb ujemnych wpłynęły dwie zasadnicze przyczyny:   

1) wszechstronny rozwój stosunków kupiecko-handlowych i konieczność wprowadzenia 

odpowiednika matematycznego dla takich pojęć, jak ubytek, strata, rozchód itd.,    

2) dalszy rozwój teorii równań.   

Jak już wspomnieliśmy, brak liczb ujemnych działał hamująco na badania związane z zagadnieniem 

równań, Już równania pierwszego stopnia nie zawsze były rozwiązalne (np, x + 7 = 2, które prowadzi 

do x = -5). Analiza równania kwadratowego była jeszcze bardziej utrudniona i wymagała uwzględnienia 

wielu poszczególnych przypadków. Po wprowadzeniu liczb ujemnych (liczby niewymierne były już 



znane znacznie wcześniej) posługiwano się zatem w matematyce pełnym zbiorem liczb rzeczywistych. 

Odtąd badanie równań i innych zagadnień algebraicznych można już było ująć w sposób jednolity, co 

wpłynęło ożywczo na dalszy rozwój algebry. Wiek XV i XVI - to okres, w którym feudalizm zaczyna się 

chylić ku upadkowi. Jest to znana nam z historii epoka Odrodzenia. "Odradza się" również i ma 

tematyka, od której żąda się rozwiązania wielu nowych zagadnień. Wysuwają je inżynierowie, 

rzemieślnicy, malarze i rzeźbiarze. Inżynieria wojskowa, technika budowy okrętów, geografia - oto 

dziedziny, które coraz częściej szukają pomocy matematyków. Uniwersytety stają się teraz coraz 

bardziej placówkami twórczej pracy umysłowej w rozmaitych dziedzinach wiedzy. Wszystkie 

wymienione tu czynniki powodują bujny rozkwit matematyki. Rozkwitowi temu towarzyszą jednak 

ciągle konflikty między zwolennikami nowych idei a konserwatystami. Ograniczymy się tu do ilustracji 

tego faktu na przykładzie liczb ujemnych. I tak matematyk niemiecki Stifel (1487-1567), znany z wielu 

osiągnięć w dziedzinie algebry, a w szczególności z tego, że sprowadził 8 postaci równań kwadratowych 

i 24 związane z nimi reguły do jednolitego ogólnego postępowania, nie uznawał w zasadzie liczb 

ujemnych, nazywając je "absurdalnymi". Uważał, że zasługują one na tę nazwę z tego powodu, że 

"wszystko jest w nich na odwrót", bo przecież dodanie liczby ujemnej powoduje zmniejszenie (np. 5 + 

(- 2) = 3). a odejmowanie - zwiększenie (np. 7 - (- 4) = 11). 

Włoski matematyk Girolamo Cardano (1501-1576) wprowadza śmiało liczby ujemne przy 

rozwiązywaniu równań drugiego i trzeciego stopnia, nazywa je jednak fikcyjnymi, w przeciwieństwie 

do prawdziwych - nieujemnych. Również znany nam z części II matematyk flamandzki Stevin w swojej 

pracy Arytmetyka (1585)  - zajmuje podobne stanowisko. Największe zasługi w dziedzinie 

wprowadzenia do algebry pełnego rachunku literowego ma francuski matematyk Franciszek Vieta 

(François Vi?te, 1540 -1603). Oznacza  on niewiadome dużymi samogłoskami A, E, I ..., a wielkości 

znane spółgłoskami B, C, D... Łącząc je znakami poszczególnych działań algebraicznych do chodzi do 

języka algebraicznego wprawdzie niezbyt wygodnego, ale w zupełności zadowalającego ówczesne 

potrzeby. Należy zaznaczyć, że również Vieta, mimo dużych osiągnięć w zakresie równań, odrz ucał 

rozwiązania ujemne. Schyłek więc XVI wieku oznacza w historii matematyki zakończenie procesu 

kształtowania się podstaw języka algebraicznego. Do tego czasu podręczniki ma tematyczne, nie mogąc 

ogólnie ujmować poszczególnych zagadnień, musiały operować dużą ilością przypadków, co 

komplikowało istotę rzeczy. Były dlatego trudne, za gmatwane i nieprzystępne. Teraz, dzięki 

zastosowaniu wzorów algebraicznych, stają się przejrzyste i dostępne dla szerszych kręgów.  

W 1637 r. wydał Descartes (Kartezjusz) swoje  znakomite dzieło Geometria, które dało początek tzw. 

geometrii analitycznej i stało się później podstawą bujnego rozwoju analizy matematycznej. Descartes 

oznacza już niewiadome, podobnie jak my, ostatnimi literami alfabetu: x, y, z, u, v ..., upraszcza 

znacznie symbolikę Viety i chociaż nazywa liczby ujemne "fałszywymi", stosuje je bez ograniczeń przy 

rozwiązywaniu równań i (z małymi ograniczeniami) w geometrii analitycznej.  Geometria analityczna, 

którą, niestety, nie możemy się tu bliżej zająć, oznacza tryumf myśli algebraicznej nad geometrią. Jak 

wiemy, przez długi czas sprowadzano zagadnienia algebraiczne do zagadnień geometrycznych. Była to 

tzw. geometryzacja algebry. Geometria analityczna dysponuje tak precyzyjnymi środkami, że - na 

odwrót - zagadnienia geometryczne sprowadza do algebraicznych. Dzieło Descartesa jednak oznacza 

przede wszystkim zwycięstwo koncepcji, której dalszy rozwój zrewolucjonizował całą matematykę. Jest 

to koncepcja zmiennej. Już właściwie w istocie rachunku literowego leży wykonyw anie działań na 

wielkościach zmiennych. Dalszy etap - to badanie zmienności rozmaitych wielkości. Dochodzi się w ten 

sposób do podstawowego pojęcia współczesnej matematyki -  pojęcia funkcji. Spotykamy się z nim już, 

oczywiście bez ścisłego sformułowania - w szkole podstawowej. Oto przykłady funkcji z rozmaitych 

dziedzin: zależność pola kwadratu od długości jego boku, długości okręgu od długości jego promienia, 

sumy od wielkości jej składników, czasu swobodnego spadania ciała od wysokości spadania, 

temperatury w danym miejscu kuli ziemskiej od czasu jej mierzenia -  i wiele innych . Właściwie cała 

otaczająca nas przyroda - to jeden potężny łańcuch wielkości zmiennych, a badanie praw rządzących 



przyrodą sprowadza się do rozważania funkcji zachodzących między tymi zmiennymi. Nic więc 

dziwnego, że matematyka mogła dopiero wtedy sprostać zadaniom stawianym jej przez nauki 

przyrodnicze, gdy podstawową metodą jej badań stało się badanie zmienności rozmaitych wielkości.  

W rozwoju pojęcia funkcji należy więc szukać źródeł powstania rachunku różniczkowego i całkowego, 

tej podstawy współczesnej analizy matematycznej. Zawdzięczamy ją takim gigantom myśli 

matematycznej, jak Izaak Newton (1642-1727) i Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), którzy 

opierając się na dotychczasowym dorobku, pchnęli matematykę na nowe tory. Wiek XVII i XVIII to okres 

gwałtownego rozwoju sił wytwórczych, które jak wiemy, doprowadziły do powstania kapitalizmu. 

Nowe potrzeby techniki i nauk przyrodniczych spowodowały tak rewolucyjne zmiany W rozwoju 

matematyki, że okres ten nazywamy w historii matematyki wielkim przełomem. Był on poprzedzony 

dalszym pogłębieniem i uproszczeniem języka algebraicznego; w XVII w. mamy już w zasadzie zręby 

współczesnej symboliki algebraicznej. Część tą zakończymy rozważaniami nad historią rozwiązywania 

równań o jednej niewiadomej wyższych stopni. Zagadnienia te omawiamy szerzej nie tylko z tego 

powodu, że stanowią jeden z ważniejszych rozdziałów algebry, ale również dlatego, że dają nam 

możność przekonać się, z jakimi trudnościami musiały walczyć całe pokolenia matematyków przy 

rozwiązywaniu najbardziej podstawowych problemów algebry. Wierny już, że równania pierwszego 

stopnia spotykamy w najdawniejszych zabytkach piśmiennictwa matematycznego, a więc w papirusach 

egipskich i na tabliczkach babilońskich. Te ostatnie zawierają już liczne przykłady rozwiązywania 

równań kwadratowych (drugiego stopnia). Grecy rozwiązują je sposobami geometrycznymi, o których 

pomówimy jeszcze w części VIII. Jedynie Diofantos podawał metody arytmetyczne i algebraiczne. 

I mimo że wiele czasu upłynęło, zanim matematycy doszli do jednolitych wzorów przedstawiających 

pierwiastki równania kwadratowego z uwzględnieniem liczb ujemnych, w zasadzie jednak należy 

stwierdzić, że rozwiązujemy równania drugiego stopnia już prze szło 2000 lat. Zupełnie inaczej 

przedstawia się sprawa z równania mi trzeciego stopnia. Grecy spotykali się z pewnymi równaniami 

trzeciego stopnia w związku z tzw. problemem delfijskim i  trysekcją kąta . Szukali jednak tylko 

rozwiązań konstrukcyjno-geometrycznych. Wspomnieliśmy, że Diofantos rozwiązuje pewne proste 

równanie trzeciego stopnia, sprowadzające się łatwo do niższego stopnia. Ale na tym właściwie koniec. 

Wszelkie próby znalezienia ogólnego rozwiązania równań trzeciego stopnia nie dały żadnych wyników 

aż do pierwszej połowy XVI w. W 1545 r. ukazało się dzieło wspomnianego już wybitnego algebraika 

włoskiego Cardana Ars magna (Wielka sztuka), w którym znajdujemy wzory na pierwiastki równania 

trzeciego stopnia w postaci ogólnej. Jest jednak rzeczą wątpliwą, czy Cardano jest prawdziwym 

odkrywcą tych wzorów. Sprawa jest pogmatwana wskutek intryg, których historycy matematyki dotąd 

jeszcze całkowicie nie wyświetlili. Niejaki Scipione del Ferro znalazł rozwiązanie równania w postaci x3 

+ px + q = 0 i podał je swoim kolegom. Stało się to, według Cardana, w 1515 r., według innych w 1506 

r. W owym czasie urządzano we Włoszech często turnieje czy też zawody matematyczne. I podczas 

takich zawodów w 1535 r. jeden z kolegów del Ferra, niejaki Fior zaproponował utalentowanemu 

współczesnemu matematykowi Tartaglii rozwiązanie trzydziestu równań trzeciego stopnia.  Tartaglia 

rozwiązał je przed wyznaczonym terminem, metodę jednak zachował w tajemnicy. Na usilne nalegania 

Cardana dał mu rozwiązanie, zobowiązując go przysięgą do milczenia. Cardano jednak nie dotrzymał 

przysięgi, ogłosił w 1545 r. w Ars magna metodę rozwiązywania równań trzeciego stopnia, 

wspominając równocześnie o zasługach del Ferra i Tartaglii.  W ten sposób zaczął się zażarty spór 

między Tartaglią a obrońcą Cardana, jego uczniem - Ferrarim. Nie obeszło się przy tym, zgodnie z 

panującymi zwyczajami, bez wzajemnego obrzucania się kalumniami naj gorszego gatunku. Ferrari 

starał się wykazać, że Tartalia nieuczciwymi sposobami zdobył rozwiązanie del Ferra i dlatego Cardano 

miał prawo złamać przysięgę, tym bardziej, że w opublikowanym tekście znajduje się wiele jego 

własnych wywodów. W Ars magna znajdujemy również wzory na pierwiastki równania czwartego 

stopnia w postaci ogólnej, które podał wspomniany już uczeń Cardana, Ferrari. Należy zaznaczyć ,że 

znalezione przez włoskich matematyków sposoby rozwiązywania równań trzeciego i czwartego stopnia 



są dość skomplikowane i wymagają wiadomości z zakresu tzw. liczb zespolonych. Sposoby te może w 

pełni poznać dopiero zaawansowany student matematyki. Tak więc w 1545 r. matematycy umieli już 

rozwiązywać równania w ogólnej postaci aż do czwartego stopnia włącznie. Innymi słowy : jeżeli chodzi 

o równania o postaci x + a = 0, x2+ax + b = 0 , x3 + ax2 + bx + c = 0 , x4 + ax3 + bx2 + cx + d = 0, znali wzory 

określające pierwiastki tych równań . Powstaje naturalne pytanie, jak znaleźć pierwiastki równania 

stopnia piątego x5 + a4+bx3+cx2+dx + c = 0 w postaci ogólnej? I następnie, jak się przedstawia sprawa 

rozwiązalności równań dalszych stopni? Mniej więcej 300 lat trwały bezskuteczne próby znalezienia 

odpowiedzi na te pytania. Wśród wybitnych matematyków zdania były podzielone. Euler twierdził ,,że 

można znaleźć wzory określające pierwiastki równania dowolnego stopnia w postaci ogólnej. 

Odmiennego zdania byli Leibniz, Gauss i matematyk włoski Ruffini (1765-1822) Ten ostatni podał 

nawet pewien dowód, aby obronić swoją tezę. Dowód jednak okazał się błędny. Wyjaśnienie przyniósł 

dopiero rok 1826, w którym zostały opublikowane prace jednego z najwybitniejszych matematyków 

XIX w., Norwega Nielsa Henryka Abela (1802 - 1829). Ciekawe było życie tego genialnego tak młodo 

zmarłego matematyka. Jest ono świadectwem, jak często ówczesne koła rządzące mało troszczyły się 

o naukę i uczonych. W 1824 r. Abel wykazał, że nie można podać rozwiązań w postaci ogólnej równania 

stopnia piątego i wyż szych za pomocą skończonej liczby działań algebraicznych, do których zaliczamy 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie. Dowód ten posłał 

znanemu już nam matematykowi niemieckiemu Gaussowi, który nie uważał nawet za stosowne 

odpowiedzieć młodemu matematykowi, ośmielającemu się sięgać tak "wysokich progów".  W czasie 

swego pobytu w Paryżu (1826) Abel spotkał się z taką samą obojętnością ze strony najwybitniej szych 

matematyków francuskich, którzy nie potrafili ocenić jego głębokich rozważań. Praca, którą posłał do 

zbadania Akademii Paryskiej, pozostała przez wiele lat nie oceniona i wyszła z druku dopiero po jego 

śmierci. W 1826 r. opublikowano niektóre jego dzieła, ale i one nie spotkały się z właściwą oceną i Abel 

dalej pozostał nie znanym zupełnie uczonym. Żył w bardzo ciężkich warunkach materialnych, a po 

powrocie do kraju zmuszony był zdobywać środki na życie korepetycjami. To wszystko oczywiście 

odbiło się na jego zdrowiu, zapadł na gruźlicę i umarł w 1829 r., mając lat 27.  W ciągu swego krótkiego 

życia doszedł do wyników, które wywarły duży wpływ na dalszy rozwój matematyki. On pierwszy 

postawił tezę, że jeżeli szuka się pewnej zależności w matematyce, to należy przede wszystkim 

wykazać, że zależność taka istnieje. Co się tyczy równań piątego stopnia, Abel wykazał, że dotychczas 

matematycy szukali tego, co - jak się okazało - nie istnieje. Wyjaśnił zasady, na jakich opiera się 

możliwość rozwiązania równań drugiego, trzeciego i czwartego stopnia w postaci ogólnej, i udowodnił, 

że zasady te nie odnoszą się do równań o postaci ogólnej od piątego stopnia wzwyż.  Jedynie tyle tylko 

w formie popularnej da się powiedzieć o jego osiągnięciach - w pełni można je poznać dopiero po 

opanowaniu skomplikowanego języka algebry wyższej.  Wyniki osiągnięte przez Abela pogłębił i 

rozszerzył drugi genialny młody matematyk, Francuz Ewaryst Galois (1811-1832). Jemu zawdzięczamy 

stworzenie podstaw współczesnej algebry. Jest to piękna postać działacza społecznego - rewolucjonisty 

i wielkiego matematyka. Jego ciężkie warunki życiowe przypominają pud wieloma względami życie 

Abela. W 1829 r. wstąpił do tzw. Szkoły Normalne, ale już w ciągu roku został z niej usunięty za 

zdemaskowanie w prasie dwulicowej roli dyrektora szkoły w okresie przewrotu lipcowego 1830 r.  

Wybitne zdolności matematyczne wystąpiły u Galois bardzo wcześnie. Już w wieku 16 - 18 lat doszedł 

do podstawowych wyników swojej, później rozwiniętej teorii. Również i on, jak Abel, przedstawił swoje 

prace Akademii Paryskiej (nawet dwukrotnie), lecz tak głośni matematycy, jak Cauchy i Fourier, 

zbagatelizowali je i nawet zagubili jego rękopisy. A gdy na prośbę innego francuskiego matematyka, 

Poissona, odtworzył jeden z nich, okazało się,- że dla Poissona głębia jego myśli była niedostępna.  

Galois brał czynny udział w walce politycznej przeciwko niesprawiedliwości społecznej, należał do 

radykalnej organizacji "Przyjaciół Ludu". Za swoje publiczne wystąpienia przeciwko władzy królewskiej 

został dwukrotnie zasądzony i uwięziony. Bezpośrednio po wyjściu z więzienia w 21 roku życia padł w 

pojedynku sprowokowanym przez jego przeciwników politycznych.  Przed pojedynkiem Galois w liście 



do przyjaciela po dał swoje zasadnicze odkrycia matematyczne, prosząc o przekazanie ich Jacobiemu 

lub Gaussowi, przy czym wyraził skromne żądanie, aby orzekli nie o słuszności tych zagadnień, lecz 

jedynie o ich ważności. Za jego życia, w latach 1828-1830, wyszło z druku pięć jego prac. Przez długi 

czas nie cieszyły się uznaniem tylko z tego powodu, że głosił w nich nowe, śmiałe idee, wymagające 

zupełnie nowego ujęcia rozważanych zagadnień. Dopiero 14 lat po jego śmierci matematyk francuski 

Liouville (1809-1882) wydał jego wszystkie prace, po dokładnym ich przestudiowaniu. Mimo ogromu 

odkryć, jaki zawierają, nie przekraczają objętości kilkudziesięciu stronic. Galois osiąga w nich inną drogą 

te same wyniki, jakie osiągnął Abel, i znacznie je pogłębia. Nie tylko wi ęc dochodzi do twierdzenia  

Abela, że równania w postaci ogólnej począwszy od stopnia piątego nie dają się rozwiązać za pomocą 

skończonej liczby działań algebraicznych (jak np. równania drugiego, trzeciego i czwartego stopnia), 

lecz również określa warunki, od spełnienia których zależy rozwiązalność równania za pomocą 

pierwiastków. Okazuje  się np., że z dwóch równań piątego stopnia:  x 5 + 15x + 12 = 0 i x5 + 5x + 5 = 0, 

pierwsze da się rozwiązać za pomocą skończonej liczby działań algebraicznych, a drugie nie. Zasługi 

Galois nie kończą się bynajmniej na wyjaśnieniu zagadnienia rozwiązalności równań wyższych stopni. 

Uczony ten swoimi rozważaniami dał początek teorii grup, jednemu z najważniejszych działów 

współczesnej  algebry. Idee i metody tej teorii znalazły liczne zastosowania w naukach przyrodniczych, 

a w szczególności i w mechanice kwantowej  i krystalografii.  

 

Geometria elementarna do okresu aleksandryjskiego     
 

Trudno jest powiedzieć cokolwiek o początkach geometrii. Od chwili, gdy wystąpiły pierwsze więzy 

społeczne, gdy ludzie musieli rozwinąć pewną działalność zmierzającą do zdobycia środków do życia, 

gdy budowali szałasy i dzielili ziemię do uprawy - nie mogły im już być obce niektóre pojęcia 

geometryczne. W okresie najdawniejszym, nie objętym przez historię, powstają w świadomości 

ludzkiej wywołane przez wrażenia zmysłowe podstawowe pojęcia geometryczne, a więc linia prosta, 

krzywa, płaszczyzna, powierzchnia oraz najprostsze figury i bryły geometryczne. Dlatego też nie można 

rozstrzygnąć pytania, w jakim czasie i gdzie powstały pierwsze zarodki myśli geometrycznej -  podobnie 

zresztą jak w przypadku zagadnienia powstania liczby i procesu liczenia. Musimy więc sięgnąć do 

późniejszego okresu rozwoju ludzkości, objętego już badaniami historycznymi. Cały świat starożytny 

przyznaje, że Egipt był kolebką wiedzy geometrycznej. Już Herodot , znany historyk grecki w V w. przed 

n.e., po odbyciu około 406 r. podróży do Egiptu pisze, że roczne wylewy Nilu  zmieniały często granice 

pól Egipcjan. Ponieważ  Egipcjanie płacili podatek roczny w zależności od wielkości pola, posyłano w 

takim wypadku natychmiast urzędników, których zadaniem było ustalenie nowych wymiarów pola. 

Stąd, zdaniem Herodota, początek wyliczeń geometrycznych. Również wypowiedzi późniejszych 

uczonych greckich odpowiadają zdaniu Herodota. Arystoteles w swojej Metafizyce oświadcza, że 

geometria jako nauka powstała w Egipcie. Jego zdaniem, przyczynili się do tego przede wszystkim 

kapłani egipscy, którzy, wolni od trudów i pracy dnia codziennego mogl i w pełni oddawać się nauce. 

Wiemy również, że wielu wybitnych filozofów i matematyków greckich, jak Tales, Pitagoras, Demokryt, 

Eudoksos i Platon, jeździło do Egiptu, aby zapoznać się z geometrią.  Matematyk grecki Heron (I - II w. 

n. e.) podaje we wstępie do swojej geometrii, że jak źródła egipskie wskazują, geometria zaczęła się od 

pomiarów ziemi. Stąd też grecka nazwa tej nauki: geometria - mierze nie ziemi. Jakie  mamy 

bezpośrednie źródła poznania matematyki egipskiej? Są one, niestety, bardzo ubogie. Z  okresu kilku 

tysiącleci posiadamy zaledwie trzy większe dokumenty: wielokrotnie już wspominany papirus Ahmesa, 

zwój skórzany przechowywany w Londynie i w 1930 r., opracowany tzw. papirus moskiewski znajdujący 

się w Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie. Poza tym w rozmaitych 

ośrodkach znajdują się tylko drobne fragmenty. Do bezpośrednich źródeł geometrii możemy też 

zaliczyć zabytki archeologiczne. Pozostałości piramid , świątyń, pomników - są odbiciem wiadomości 



Egipcjan o prostych, płaszczyznach, trójkątach, kole i innych figurach płaskich, a walce, graniastosłupy, 

ostrosłupy - dostarczają nam danych o ich wiadomościach w dziedzinie stereometrii. Pewne szczegóły 

konstrukcji budowli egipskich są dla nas często zadziwiające. Południowa ściana Wielkiej Piramidy 

(powstała około 2800 r. przed n.e.) jest tak zbudowana, że promie nie gwiazdy Syriusza w czasie jej 

górowania pada ją na nią prostopadle. Kanał wentylacyjny grobu jednego z faraonów jest tak 

przeprowadzony, że Syriusz przechodząc przez południk oświetla sarkofag faraona. Co z dziedziny 

geometrii zawiera najstarszy podręcznik świata, jakim jest papirus Ahmesa? Znajdujemy w nim wiele 

przykładów obliczania pola figur płaskich i objętości pewnych brył. Wszystkie one mają postać 

konkretnych zadań - o jakichkolwiek twierdzeniach czy dowodach nie ma mowy. Najczęściej 

spotykanymi figurami płaskimi są trójkąty równoramienne, prostokąty i trapezy równoramienne. 

Występują również trójkąty i trapezy prostokątne. Pola tych ostatnich figur oblicza Ahmes zupełnie 

poprawnie, mnożąc, gdy chodzi o trójkąt prostokątny, długość jednej przyprostokątnej przez połowę 

długości drugiej, gdy zaś chodzi o trapez prostokątny - połowę sumy długości boków równoległych 

przez długość boku do nich prostopadłego.  Natomiast pole trójkąta równoramiennego i trapezu 

równoramiennego oblicza się w papirusie sposobem, który może dać tylko wartości przybliżone. 

Mianowicie, w pierwszym przypadku mnoży się długość podstawy  przez połowę długości ramienia ,a 

w drugim ,zupełnie jak w trapezie prostokątnym, połowę sumy długości boków równoległych przez 

długość ramienia. Egipcjanie brali więc bok zamiast wysokości. Należy jednak stwierdzić, że przy 

podanych w papirusie wielkościach liczbowych popełniony błąd jest zawsze mały. Wydaje się więc, że 

podane sposoby obliczania autor uważa za przybliżone. Zresztą jeszcze w II w. n. e. stosował takie 

przybliżenia matematyk grecki Heron, a jego dłuższy pobyt w  Egipcie zdaje się świadczyć o źródłach 

tych przybliżeń. Godny najwyższego podziwu jest podany przez Ahmesa sposób obliczania pola koła. 

Jest to pierwsza w historii matematyki tzw. kwadratura koła, tj. podanie kwadratu, którego pole w 

przybliżeniu jest równe polu koła. Odpowiada ona znakomitej, jak na owe czasy,  przybliżonej wartości 

stosunku długości okręgu do długości średnicy, czyli π . Okazuje się bowiem po wykonaniu wyliczeń, że 

u Ahmesa π =3,16. Wspaniałym osiągnięciem geometrii egipskiej jest również właściwe obliczenie 

objętości pnia ostrosłupowego (ostrosłupa ściętego) o podstawie kwadratowej. Opiera się ono na 

określeniu objętości ostrosłupa jako trzeciej części iloczynu pola podstawy przez jego wysokość, a więc 

analogicznie, jak to obecnie obliczamy. Historycy matematyki uważają, że Egipcjanie doszli do  

określenia objętości ostrosłupa prawdopodobnie przez podział sześcianu na 6 równych ostrosłupów, 

których wspólny wierzchołek znajduje się W środku ciężkości sześcianu .W papirusie moskiewskim 

znajdujemy kilka zadań, które prowadzą właśnie do wyliczenia objętości ostrosłupa ściętego. Poza tym 

jest w tym papirusie przykład obliczenia pola powierzchni bryły dotychczas jeszcze całkowicie nie 

zidentyfikowanej. Pierwszy wydawca tego papirusu, uczony radziecki Struve przypuszcza, że obliczenia 

odnoszą się do powierzchni półkuli, Inni natomiast mają co do tego wątpliwości, uważając, ze chodzi 

tu o pole powierzchni walca lub też wyznaczenie przybliżonej wielkości pola spichlerza zbożowego w 

kształcie kuli. Przypomnijmy sobie teraz jedno z najbardziej zasadniczych tw ierdzeń geometrii 

elementarnej, tzw. twierdzenie. Pitagorasa. Odnosi się ono do trójkąta prostokątnego i głosi, że pole 

kwadratu wystawionego na przeciwprostokątnej (bok leżący naprzeciw kąta prostego) równa się sumie 

pól kwadratów wystawionych na obu przyprostokątnych (pozostałe boki)  .Moglibyśmy treść tego 

twierdzenia zapisać w następującej schematycznej postaci:   

Jeśli oznaczymy długości boków w sposób następujący:   

długość przeciwprostokątnej -  c   

długość  jednej przyprostokątnej - a   

długość  drugiej przyprostokątnej - b   

można twierdzenie Pitagorasa zapisać za pomocą równości algebraicznej: c2 = a2 + b2 

Istnieje prosty przypadek tego twierdzenia, gdy boki trójkąta prostokątnego równają się odpowiednio 

3, 4, 5 jednostkom. Zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa, mamy: 52  = 32 + 42 Trójkąt ten nazywamy 



zazwyczaj w ma tematyce trójkątem egipskim.  Czy nazwa ta jest słuszna? Mimo że znajdujemy w 

egipskich materiałach źródłowych zależność  32  + 42 = 52  wydaje się jednak, że Egipcjanie nie 

przypisywali jej znaczenia geometrycznego. Niektórzy jednak powołują się na to, że Heron posługuje 

się konstrukcją kąta prostego opartego na tym trójkącie. Używa on mianowicie sznura z węzłami 

wyznaczającymi na nim 12 równych odcinków. Jeżeli następnie utworzymy z nich trójkąt o wymiarach 

3, 4, 5 -otrzymamy, zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa, naprzeciw najdłuższego boku -  kąt prosty. 

Ponieważ Heronowi przypisuje się wiele zdobyczy egipskich, stąd skłonność do uważania tej konstrukcji 

również za egipską. Równie dobrze można jednak przy puścić, że Heron wziął tę konstrukcję ze źródeł 

staro- indyjskich lub babilońskich. .Jeszcze w jednym dziale geometrii mieli Egipcjanie prawdopodobnie 

duże osiągnięcia: w dziedzinie konstrukcji geometrycznych. Wynika to przede wszystkim  z różnych 

wypowiedzi greckich filozofów i uczonych. Na przykład słynny filozof grecki Demokryt z Abdery, o 

którym mowa będzie jeszcze później, mówiąc o swoich umiejętnościach  konstrukcyjnych twierdzi, że 

w tej dziedzinie nikt go nie przewyższał, nawet egipscy geometrzy. Również z materiałów, które zdobyli 

pierwsi matematycy greccy w Egipcie (Tales, Pitagoras i inni), wynika, że Egipcjanie posiadali wiele 

wiadomości w za kresie kreśleń i konstrukcji. Z dotychczasowych naszych rozważań wynika, że 

geometria egipska powstała na podłożu potrzeb życia codziennego, rolnictwa i budownictwa. Również 

wysoki poziom astronomii wskazuje na to, że Egipcjanie mieli duży zasób różnych wiadomości z 

geometrii. Do dziś zachowały się egipskie mapy gwiazdozbiorów. Wyznaczanie położenia 

gwiazdozbiorów na sferze niebieskiej związane było między innymi z mierzeniem kątów w przestrzeni. 

Należy zaznaczyć, że Egipcjanie byli dalecy od jakiejkolwiek systematyzacji swoich umiejętności. Nie 

formułowali twierdzeń, ani też nie zajmowali się ich  dowodami. Ograniczali się do konkretnych 

przykładów, dając tylko tu i ówdzie pewne "recepty" na zadania tego samego typu. Mimo jednak tak 

wąskiego zakresu geometria egipska - jak zobaczymy - odegrała poważną rolę w dalszym rozwoju 

geometrii starożytnej. Z kolei przejdziemy do omówienia udziału kultury babilońsko-asyryjskiej w 

rozwoju geometrii. Wykazaliśmy, jak wiele zawdzięczamy Babilończykom w dziedzinie stworzenia 

pozycyjnej numeracji liczbowej i ułamków sześćdziesiątkowych oraz jakie momenty społeczno-

gospodarcze wpłynęły na te osiągnięcia. Co zawdzięczamy Babilończykom w dziedzinie geometrii? 

Babilończycy już w okresie 5000 - 4000 lat przed n. e. budują skomplikowane urządzenia nawadniające, 

kopią kanały, wznoszą groble i tamy. Począwszy od 3000 lat przed n. e. zaczynają się już pojawiać 

olbrzymie budowle - świątynie i pałace. W dziedzinie astronomii Babilończycy osiągają poważne wyniki, 

dorównujące znacznie późniejszym z okresu świetności nauki greckiej. Wystarczy tu wymienić 

kalendarz babiloński, który jest bardzo zbliżony do naszego, i obszerne tablice tzw. anomalii ruchu 

planet, Słońca i Księżyca. Te wszystkie osiągnięcia nie byłyby oczywiście możliwe gdyby Babilończycy 

nie posiadali rozległych wiadomości w zakresie geometrii. Należy stwierdzić, że posiadane materiały 

źródłowe tylko częściowo potwierdzają ten stan rzeczy. Mamy wprawdzie ich znacznie więcej niż z 

dziejów Egiptu - teksty klinowe bowiem obejmują ,długi okres, począwszy od Hammurabiego (2000 lat 

przed n. e.) do powstania matematyki greckiej. W ich świetle geometria babilońska przedstawia się 

bogaciej niż w Egipcie, nie dorównuje jednak wielkim zdobyczom arytmetyczno -algebraicznym 

osiągniętym przez Babilończyków. Nie ulega wątpliwości, że Babilończycy znali twierdzenie Pitagorasa. 

W tekstach klinowych spotykamy trójkąt "egipski" o wymiarach 3, 4, 5, jak również inne trójkąty 

prostokątne, których boki wyrażają się liczbach całkowitych: 132   = 52   + 122  ; 172   = 82   + 152i  292= 

202 + 212  . Z innych tekstów zdaje się wynikać ,że rozpatrywali również trójkąty prostokątne, w których 

występowały boki o długości niewymiernej (np. 7,6, √85 i inne). Nie znaleziono jednak  żadnego 

ogólnego sformułowania tego twierdzenia ani też próby jego dowodu.  Znajomość twierdzenia 

Pitagorasa pozwala im wyznaczyć dokładnie pole trójkąta i trapezu. Obliczają oni, (podobnie zresztą, 

jak my to obecnie robimy) wysokość na podstawie tego twierdzenia, a następnie bez trudności 

określają już pole.  Niezależnie od tego spotykamy również sposoby przybliżonego obliczania pola tych 

figur. Nie różnią się zupełnie od egipskich - zamiast wysokości bierze się odpowiednie ramię. Zachowały 



się starsze dokumenty gospodarcze z okresu ok. 3000 lat p.n.e, w których aby obliczyć pole dowolnego 

wielokąta, dzieli się go na szereg prostokątów  i trójkątów. Na podstawie innego znowu tekstu wydaje 

się ,że Babilończycy, chcąc w przybliżeniu wyliczyć pole dowolnego czworokąta, mnożyli przez siebie 

połowy sum obu par boków przeciwległych. Jeśli więc oznaczymy długości kolejnych boków  

przez a,b,c,d , otrzymamy w dzisiejszej postaci następujący wzór przybliżony :   

Pole ≈  1 / 2(a +c)  * (b+d) 

Ciekawa rzecz ,gdy chodzi o trapez równoramienny, sposób ten, jak łatwo można wyliczyć, odpowiada 

zupełnie podanemu przez nas sposobowi egipskiemu, w wielu jednak innych wypadkach daje duże 

błędy. Babilończycy znali pojęcie podobieństwa trójkątów i przy rozwiązywaniu pewnych zadań 

powoływali się na to ,że jeśli  dwa trójkąty mają jednakowe kąty, ich boki są odpowiednio 

proporcjonalne i na odwrót. .W zestawieniu z tymi wybitnymi osiągnięciami zadziwiająco słabe 

przybliżenie osiągają Babilończycy przy obliczaniu długości okręgu, przyrównując ją do długości 

obwodu sześciokąta foremnego wpisanego w ten okrąg. Pole koła obliczają mnożąc połowę obwodu 

wpisanego sześciokąta foremnego przez długość promienia, co odpowiada wartości pośredniej między 

polem tego sześciokąta a kola. W tym więc przypadku dokładność obliczeń ustępuje znacznie 

sposobowi egipskiemu podanemu w papirusie Rhinda (odpowiednia wartość &pi; u Babilończyków 

wynosi 3. W zakresie planimetrii (geometrii figur płaskich) znajdujemy jeszcze w tekstach babilońskich 

twierdze nie, że kąt wpisany w półkole (tzw. "półokrąg Talesa") jest kątem prostym .Z dziedziny 

geometrii przestrzennej należałoby wspomnieć o obliczaniu objętości ostrosłupa ściętego o 

podstawach kwadratowych. Babilończycy, podobnie zresztą jak Egipcjanie, znają sposoby dokładnego 

wyznaczania tej objętości, ale bardzo często zadowalają się sposobem przybliżonym. Mianowicie 

mnożą średnią arytmetyczną pól obu podstaw (tzn. połowę sumy pól obu podstaw) przez wysokość 

ostrosłupa ściętego. Podobnie określają przybliżoną objętość stożka ściętego. Jeżeli oznaczymy pola 

podstaw ostrosłupa ściętego przez B1 i B2, a wysokość przez h , można otrzymaną w ten sposób objętość 

V określić za pomocą wzoru   

V = B1 + B2/2  * h Ciekawa  rzecz, że jeszcze dziś posługujemy się tym wzorem  przy wyznaczaniu 

przybliżonej objętości ostrosłupa lub stożka ściętego, zamiast wzoru dokładnego:   

V = h/3 *( B1 i B2 + √ B1+ B2)   

Ogólnie biorąc, należy stwierdzić, że geometria babilońska w porównaniu z egipską oznacza krok 

naprzód. Zakres  wiadomości jest szerszy, a znajomość twierdzenia Pitagorasa pozwala Babilończykom 

w wielu przypadkach osiągnąć dokładniejsze wyniki od Egipcjan. Mimo to jednak trudno jeszcze nazwać 

tę geometrię  nauką w ścisłym tego słowa znaczeniu. Brak bowiem jakichkolwiek ogólnie 

sformułowanych twierdzeń i ścisłych dowodów. Lukę tę, jak zobaczymy, wypełnili dopiero Grecy. 

Historycy matematyki mają wiele kłopotu z badaniem rozwoju geometrii greckiej okresu 

najdawniejszego - przed Euklidesem. A jest to przecież okres najważniejszy z punktu widzenia 

powstania matematyki greckiej. Należy wziąć pod uwagę, że pierwszym zachowanym w całości greckim 

dziełem matematycznym są dopiero Elementy Euklidesa (III w. przed n. e.). Przy analizie więc okresu 

przedeuklidesowego jesteśmy zdani wyłącznie na źródła pośrednie, które na domiar złego posiadamy 

najczęściej tylko we fragmentach - i to często zupełnie przypadkowych. Stosunkowo najpoważniejszym 

z nich jest Historia geometrii napisana przez ucznia Arystotelesa, Eudemosa (IV w. przed n. e.) - ale i 

ona budzi poważne wątpliwości. W dziedzinie arytmetyki i algebry Grecy, jak wiemy, przez długi czas 

nie mieli większych osiągnięć. W zakresie techniki wyliczeń, rozwiązywania zadań o charakterze 

algebraicznym, matematycznych podstaw astronomii - dosięgli oni poziomu babilońskiego dopiero w 

okresie helleńskim. Grekom natomiast zawdzięczamy stworzenie struktury naukowej geometrii. 

Proces ten wymagał pracy wielu pokoleń. Zakres wiadomości rzeczowych coraz bardziej się zwiększał, 

w wyniku czego starano się po wiązać poszczególne odkrycia geometryczne. W ten sposób powstały 

ścisłe określenia pojęć geometrycznych, sformułowania twierdzeń i pierwsze dowody o wyraźnej 

strukturze logicznej. 



Z powodu braku bezpośrednich źródeł trudno nam dziś ustalić poszczególne stadia rozwojowe, które 

do prowadziły od luźnych przepisów rachunkowych, stanowiących treść geometrii egipsko-

babilońskiej, do samodzielnej gałęzi nauki. Do zasadniczych czynników, które wpłynęły na zmianę istoty 

geometrii greckiej, należy przede wszystkim zaliczyć specyficzne warunki społeczno-ekonomiczne, 

oparte na ustroju niewolniczym państw greckich. Życie społeczno-polityczne i kulturalne klasy 

uprzywilejowanej osiąga tu znacznie wyższy stopień rozwoju niż w Egipcie lub w Babilonie. Powoli 

wyodrębnia się niezależna od religii myśl filozoficzna, która stara się tłumaczyć zjawiska przyrody w 

sposób rozumowy. Stopniowo rozwija się u Greków zdolność dyskutowania, polemizowania, obrony 

swego stanowi ska - dając w ten sposób podstawy greckiej dialektyce myślenia. Wszystko to musi 

oczywiście mieć wpływ na charakter geometrii i na dalszą jej linię rozwojową. Mówiąc o matematyce 

egipskiej i babilońskiej nie podawaliśmy żadnych nazwisk wybitnych jej przedstawicieli - szukalibyśmy 

ich na próżno w materiałach źródłowych, którymi dysponujemy. Wydaje się, że na tym poziomie 

rozwoju - gdy geometria sprowadzała się właściwie tylko do pewnych wyliczeń - poszczególne jednostki 

nie miały większego pola do działania. (Gdy geometria stała się samodzielną gałęzią nauki, zaczynają 

się też pojawiać nazwiska związane z dalszą historią jej rozwoju. Około 560 r. przed n. e. faraon 

Psametych otworzył granice Egiptu dla Greków. Odtąd rozpoczęła się nie tylko ożywiona wymiana 

handlowo-towarowa między tymi dwoma krajami, ale również wielu Greków przybywało do Egiptu w 

celu poznania wiedzy egipskiej. Jednym z nich był Tales z Miletu w Małej Azji (około 640-546 r. przed 

n. e.), pierwszy znany nam wybitny filozof i matematyk grecki. Pochodził z kupieckiej arystokracji i wiele 

czasu poświęcał swoim interesom handlowym. Był rówieśnikiem słynnego prawodawcy ateńskiego 

Solona i znanej poetki eolskiej Safony . Będąc już w podeszłym wieku wybrał się do Egiptu, aby 

rozszerzyć swoje wiadomości w zakresie matematyki i astronomii Pisarz i matematyk grecki Proklos 

(410 - 480 r. n. e.) pisze o nim: "Tales, który wyjechał do Egiptu, pierwszy przeniósł geometrię do Grecji; 

wiele rzeczy odkrył sam, a z wielu innych przekazał swoim następcom tylko początki. Pewne 

zagadnienia opracował bardziej ogólnie, inne natomiast raczej poglądowo".  Tales w krótkim czasie 

przewyższył. swoich egipskich mistrzów, a faraon Amasis był podobno zdumiony sposobem, jakiego 

ten uczony użył do mierzenia wysokości piramid za pomocą długości cienia. Plutarch uważa, że sposób 

Talesa opierał się na podobieństwie trójkątów. Miał on wbić pionowo w ziemię kij określonej długości, 

a następnie po wymierzeniu długości cienia piramidy  icienia kija - zastosować proporcję: stosunek 

wysokości piramidy do długości kija równa się odpowiednio stosunkowi długości cieni  Wielu 

historyków matematyki sprzeciwia się temu przypuszczenia Plutarcha uważając, że ani Egipcjanie, ani 

też Tales nie znali pojęcia proporcjonalności odcinków. Pojawiło się ono u Greków znacznie później. 

Prawdopodobnie po pionowym wbiciu w ziemię kija określonej długości Tales wyczekiwał momentu, 

gdy długość cienia zrównała się z długością kija. W tym momencie wystarczyło zmierzyć długość cienia 

piramidy. Długość ta równała się oczywiście wysokości piramidy, gdyż podane dwa trójkąty 

prostokątne stają się w ten sposób trójkątami prostokątnymi równoramiennymi. Z drugiej strony, 

trudno uwierzyć, aby Egipcjanie nie znali własności trójkąta prostokątnego równoramiennego. 

Zarówno więc w tym przypadku, jak i w wielu innych gdy przypisuje się Talesowi odkrycie różnych 

własności geometrycznych, nie mamy pewności, czy nie chodzi raczej o przekazywanie Grekom 

pewnych egipskich wiadomości geometrycznych. Nie ulega wątpliwości, że Tales opracowywał je 

logicznie, wprowadzał już mniej lub bardziej ścisłe określenia i definicje, formuł ował twierdzenia i 

szukał dowodów. Zapewne wychodził też niekiedy poza ramy wiedzy egipskiej. A oto dalsze osiągnięcia 

przypisywane Talesowi:   

1) Twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych, tj. takich kątów, które mają wspólny wierzchołek, 

a ramiona jednego z nich stanowią przedłużenie ramion drugiego kąta    

2) Twierdzenie o równości kątów przypodstawnych w trójkącie równoramiennym. Zresztą fakt, 

że dwa pręty tej samej długości, spięte u góry, są jednakowo nachylone do płaszczyzny, na której 



spoczywają ich dolne końce, musiał już chyba być znany wtedy, gdy ludzie stawiali namioty lub wznosili 

dachy. Zasługą Talesa jest ścisłe określenie tego faktu językiem geometrycznym.   

3) Twierdzenie o równości trójkątów mających jeden bok i dwa kąty temu bokowi przy ległe 

odpowiednio równe (tzw. druga cecha przystawania trójkątów)    

Wspomniany już Proklos, który w swoim komentarzu do księgi  I Elementów Euklidesa przytacza 

omawiane wyżej osiągnięcia Talesa - nawiązując do ostatniego twierdzenia uważa, że pozwoliło ono 

Talesowi wyznaczać odległość okrętów na morzu od portu lub wieży obserwacyjnej. Odbywało się to 

prawdopodobnie w ten sposób, że ustalano w porcie 2 punkty  o znanej odległości, która stanowiła 

podstawę trójkąta ABC. Trzecim wierzchołkiem C był punkt odpowiadający położeniu okrętu. 

Następnie wymierzano kąty przypodstawne A i B. Na podstawie trzech danych: a, A i B budowano w 

innym miejscu trójkąt o tych samych elementach, który zgodnie z twierdzeniem Talesa (3) był równy 

badanemu trójkątowi. Wystarczyło teraz wymierzyć długość odcinka A’C’. Będzie ona oczywiście równa 

długości odcinka AC, a więc odległości okrętu od portu.  Jeśli przy mierzeniu małych odległości metoda 

wyżej podana mogła być rzeczywiście użyteczna, to należy stwierdzić, że przy mierzeniu dużych 

odległości staje się bardzo niewygodna. Zaznaczyć należy, że gdybyśmy przypisywali Talesowi 

znajomość podobieństwa trójkątów, wykonanie omawianego pomiaru uległoby oczywiście znacznemu 

uproszczeniu.   

4)Przypisuje się również Talesowi podanie następującej właściwości średnicy w kole: każda średnica 

dzieli koło na dwie równe części.   

5)Pisarz grecki Diogenes Laertius (III w. n. e.) przypisuje Talesowi odkrycie twierdzenia o kącie 

wpisanym w półkole . Radość Talesa z tego powodu miała podobno być tak duża, że złożył bogom ofiarę 

z byka.   

Niektórzy badacze historii matematyki uważają, że Tales znał twierdzenie o sumie kątów 

wewnętrznych trójkąta i mógł do tego dojść w następujący sposób.  Pierwsze spostrzeżenie: już 

Egipcjanie znali podział koła za pomocą promienia na 6 równych części. Jeżeli połączymy punkty 

podziału ze środkiem koła, otrzymamy 6 trójkątów równobocznych. Suma trzech kątów trójkąta 

(wszystkie otrzymane kąty są oczywiście sobie równe) wynosi 180<sup>o</sup>. Stąd otrzymujemy 

twierdzenie dla trójkąta równobocznego. Drugie spostrzeżenie: jeśli chodzi o trójkąt równoramienny, 

przepoławiamy go za pomocą osi symetrii, i następnie przez przełożenie jednej połówki dochodzimy 

do prostokąta, którego 2 kąty proste stanowią pumę kątów danego trójkąta Stąd już nietrudno 

uzasadnić twierdzenie dla dowolnego trójkąta. Trzeba tylko narysować wysokość i  zauważyć, że 

otrzymany trójkąt jest połową odpowiedniego prostokąta, z czego już wynika, że wszystkie kąty danego 

trójkąta skupiły się przy wierzchołku C w postaci kąta półpełnego. Grecy zawdzięczają również Talesowi 

wiele zdobyczy W dziedzinie astronomii.  Wystarczy wspomnieć o fakcie, który wprawił w zdumienie 

świat starożytny. Mianowicie po raz pierwszy w dziejach astronomii udało się temu uczonemu 

przepowiedzieć zaćmienie Słońca W 585 r. przed n. e. Świadczy to zarówno o głębokości jego wiedzy 

astronomicznej, jak też o jego umiejętnościach w dziedzinie matematyki. Tales znany był także w 

świecie starożytnym jako filozof, jeden z tzw. siedmiu mędrców. A gdy znaleziono kiedyś na wyspie Kos 

na Morzu Egejskim złoty trójnóg, a wyrocznia delficka poleciła go przekazać najmądrzejszemu - trójnóg 

oddano Talesowi. Z dzisiejszego punktu widzenia działalność filozoficzną Talesa oceniamy jako 

pierwszą próbę tłumaczenia zjawisk przyrody w sposób rozumowy, bez odwoływania się do 

"wszechmocy" bogów, a jego naiwną, co prawda, koncepcję wody jako źródła wszechrzeczy - za 

początek myśli materialistycznej. Tales umarł w czasie przyglądania się rozgrywkom olimpijskim około 

546 r. przed n. e. Uważamy go  za twórcę tzw. szkoły jońskiej. Tales, jak już wspomnieliśmy, dopiero 

zapoczątkował systematyczną rozbudowę pojęć i twierdzeń geometrycznych. Jego bezpośredni 

następcy nie zrobili właściwie w tej dziedzinie nic godnego uwagi. Dalszy swój rozwój zawdzięcza 

geometria dopiero Pitagorasowi i stworzonej przez niego szkole pitagorejskiej. Dane o życiu Pitagorasa 

są pełne sprzeczności i mają często charakter półlegendarny. Trudno ustalić jakąkolwiek datę z jego 



życia. Żył około 571- 497 r. przed n. e., pochodził z wyspy Samos. Przebywał w Fenicji (był podobno 

pochodzenia fenickiego), kształcił się u kapłanów egipskich i był przez pewien czas w Babilonii 

(prawdopodobnie na zesłaniu). Jeśli dodamy do tego, że zapoznał się gruntownie ze zdobyczami 

matematycznymi szkoły jońskiej (zetknął się nawet bezpośrednio z Talesem, który był już wówczas w  

 podeszłym wieku) - dojdziemy do przekonania, że posiadał w dużym zakresie wiedzę matematyczną 

swojej epoki. Należał do skrajnie reakcyjnego odłamu arystokracji i gdy w Jonii ta ostatnia straciła swoje 

wpływy i zawisła groźba wojny z Persami, musiał się przenieść do Włoch południowych. W Krotonie 

założył słynną szkołę mistyczno-religijną przeznaczoną dla arystokratów. Uczono w niej zarówno 

matematyki, jak i różnych dziedzin filozofii w duchu skrajnie idealistycznym. W myśl głównej tezy 

filozoficznej Pitagorasa istotą świata jest liczba. Nadaje się jej jednak znaczenie czysto mistyczne, 

uważa się ją za uosobienie doskonałości, a nawet za pewnego rodzaju postać materii, z której wszystko 

jest zbudowane. Geneza tego poglądu jest prawdopodobnie następująca. Wychodząc z założenia, że 

muzyka "oczyszcza duszę", Pitagoras zajmował się wiele harmonią w muzyce. Jemu lub też jego 

uczniom przypisuje się stwierdzenie, że 1 / 2 długości struny odpowiada oktawa, a  2 / 3  kwinta tonu 

podstawowego. Stąd wniosek, że podstawą harmonii w muzyce jest liczba. Wniosek ten starali się 

pitagorejczycy uogólnić, twierdząc, że "harmonia świata" również opiera się na liczbach. W ten sposób  

powstała zupełnie dla nas dziwaczna i bzdurna symbolika liczb, w której np. liczby 1, 2, 3, 4 były 

uważane za "korzeń i źródło świata", a liczba 10 - będąca sumą 1 + 2 + 3 + 4 - za "doskonałość świata". 

Liczba ta przedstawiała, zgodnie z poglądami astronomicznymi pitagorejczyków, cały świat: pięć 

planet, niebo gwiazd stałych, Słońce, Ziemię, Księżyc i jedną nie znaną im planetę (5+l + l + l + l + l = 

10). Niemniejsze znaczenie przypisywali pitagorejczycy liczbie 7. Jej odpowiadały: 7 zasadniczych 

tonów w gamie muzycznej (Pitagoras grał podobno na lirze o siedmiu strunach), 7 okresów życia 

człowieka, 7 sfer niebieskich i wiele innych. Te same tendencje występowały u pitagorejczyków i wiele 

późniejszych matematyków starożytności i wczesnego średniowiecza w mi stycznej interpretacji liczb 

doskonałych oraz zaprzyjaźnionych. Dostrzegano w nich odbicie harmonii pewnych, bliżej nie znanych 

obiektów świata. Przechodząc do osiągnięć matematycznych Pitagorasa, należy - stwierdzić, że 

trudno dziś określić, co zrobił on, a co jego uczniowie. Nie powinno nas to dziwić, jeżeli weźmiemy pod 

uwagę, że już nawet Arystoteles (384-322 r. przed n. e.) w swoich dziełach nie umie rozstrzygnąć tego 

zagadnienia. Wydaje się jednak, że przesadny sceptycyzm w stosunku do zdobyczy ma tematycznych 

Pitagorasa i ograniczenie jego działalności jedynie do filozofii mistycznej - nie odpowiada prawdzie. 

Świadczą o tym wypowiedzi Heraklita, Herodota i Proklosa. Ten ostatni np. w swoim komentarzu do 

Euklidesa twierdzi, że Pitagoras stworzył z matematyki gałąź "wolnej nauki"  , rozpatrując jej podstawy 

z wyższego punktu widzenia i badając jej twierdzenia w ścisłym związku logicznym.  Przejdziemy 

najpierw do tzw. twierdzenia Pitagorasa. We wszystkich krajach świata łączy się treść tego twierdzenia 

z nazwiskiem Pitagorasa, Czy słusznie? Na podstawie posiadanych materiałów możemy powiedzieć, że 

raczej nie. W jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa chińskiego, w kalendarzu Chou Pei Suan, 

który powstał około 1100 - 1200 lat przed n.e.- znajdujemy rysunek ciekawej figury. Wynika z niego 

niezbicie, że Chińczykom znany był trójkąt prostokątny o bokach 3, 4, 5 i zależność 52 =  32 + 42. Rysunek 

ten  świadczy ponadto o tym, że Chińczycy znali również geometryczną interpretację tej zależności.  

Mamy tu kwadrat  o bokach 2 + 4 = 7 jednostek, przy czym jego obwód jest podzielony na odcinki 3 i  

4 na przemian po sobie występujące. Łatwo stwierdzić, że jeśli połączymy odpowiednio punkty 

podziału, otrzymamy kwadrat ABCD. Obliczymy jego pole w ten sposób, że od pola zewnętrznego B 

kwadratu odejmiemy czterokrotne pole jednego z trójkątów prostokątnych, Otrzymamy:   

Pole ABCD = 72 - 4  * 4 *3/2 = 49 - 24 = 25   

Stąd wniosek, że bok kwadratu wewnętrznego, np. AB = 5. Okazuje się więc, że w trójkącie 

prostokątnym - boki równają się odpowiednio 3, 4, 5. Zauważyć należy, że podany przez Chińczyków 

rysunek pozwala wykazać słuszność "twierdzenia Pitagorasa" w ogólnym przypadku. Wydaje się jednak 

rzeczą mało prawdopodobną, by Chińczycy mogli dojść do tego dowodu, gdyż wy maga on albo 



znajomości pewnych przekształceń algebraicznych, albo też dodatkowego schematu  Również 

najstarsze zabytki matematyczne zawarte w hinduskiej księdze ofiar Szulva-Sutra, która powstała być 

może w VIII w. przed n. e., świadczą o znajomości "twierdzenia Pitagorasa". Rozważa się tam 

zagadnienia związane z przekształceniem pola ołtarza na równo ważne mu pole, ale o kształcie z góry 

określonym, między innymi prostokąta w kwadrat. Rozwiązuje się je za pomocą "twierdzenia 

Pitagorasa". W późniejszych wydaniach Szulva-Sutra - znajdujemy nawet sformułowanie tego 

twierdzenia i jeżeli (co jest bardzo prawdopodobne) rzeczywiście należy je odnieść do VIII w. przed n. 

e. - byłoby to równocześnie pierwsze w historii matematyki ogólne sformułowanie twierdzenia. A oto 

brzmienie tego twierdzenia: "Przekątna prostokąta daje ten sarn skutek , jaki otrzymujemy łącznie z. 

jego dłuższego i krótszego boku" - lub: "przekątna kwadratu daje dwukrotnie większe pole".  

W Szulva-Sutra spotykamy 8 przykładów trójkątów prostokątnych, których długości boków wyrażają 

się w liczbach całkowitych:   

a) 3,4,5  -  i dwie jego wielokrotności 12,16, 20 oraz 15,20,25   

b) 5,12,13 i wielokrotność 15,36, 39   

c) 7 ,24, 25   

d) 8,15, 17   

e) 12, 35, 37   

O tym, że Babilończycy znali "twierdzenie  Pitagorasa", pisaliśmy już powyżej. Z przytoczonych danych 

wynika, że nie możemy Pitagorasa uważać za autora tego twierdzenia. Pozostaje jednak otwarte 

zagadnienie, czy jest on autorem jednego z  jego dowodów. Wybitny niemiecki historyk matematyki 

Moritz Cantor (1829 - 1920) uważa, że jest nim  istocie. Dane Diogenesa Laertiusa i Plutarcha o tym, że 

Pitagoras uradowany znalezionym dowodem złożył w ofierze bogom hekatombę (tj. 100 byków), 

należą chyba do baśni. Wydaje się to być nawet sprzeczne z zasadami f ilozofii pitagorejskiej. Różne  są 

przypuszczenia dotyczące formy ewentualnego dowodu. Mógł on być oparty na schemacie chińskim z 

ogólnym jednak potraktowaniem zagadnienia  i z dodaniem schematu dodatkowego. Mamy tu dwa 

kwadraty o boku a + b. Odcinamy od każdego z nich 4 trójkąty prostokątne o bokach a, b, c. Pola 

otrzymanych reszt z obu kwadratów powinny, oczywiście, być równe. Z pierwszego z nich otrzymujemy 

kwadrat o boku c, a z drugiego - 2 kwadraty: jeden o boku a, a drugi o. boku b Stąd wniosek, że c2 = a2+ 

b2. Równie dobrze mógł Pitagoras w dowodzie opierać się na podobieństwie trójkątów, które 

otrzymujemy, kreśląc w trójkącie prostokątnym z wierzchołka kąta prostego jego wysokość.  Wielu 

bowiem autorów twierdzi, że Pitagoras i jego uczniowie albo sami doszli do pojęcia podobieństwa figur 

i proporcjonalności odpowiednich elementów, albo też zaczerpnęli te wiadomości od Babilończyków.  

Nawiązując do wyników osiągniętych przez Hindusów i  Babilończyków w dziedzinie wyszukiwania 

trójkątów prostokątnych, których długości boków wyrażają się w liczbach całkowitych, pitagorejczycy 

(a może i sam Pitagoras) osiągnęli znaczne rezultaty. Zdaniem Proklosa, Pitagoras wiedział, że ciąg liczb 

nieparzystych: 1, 3, 5, 7, 9 … posiada tę własność, iż gdy dodajemy kolejne jego wyrazy, zaczynając od 

pierwszego, otrzymujemy stale kwadraty liczb całkowitych. A więc: 1 = 12 1 + 3 = 22, 1 + 3 + 5 = 32 itd. 

Opierając się na tej właściwości, Pitagoras miał podać następującą metodę znajdowania dowolnej 

liczby omawianych trójek liczbowych. Wypiszmy w dolnym wierszu kolejne liczby nieparzyste, a w 

górnym - w połowie odstępu na prawo -- kolejne ich sumy, równoważne, jak wiemy, kolejnym 

kwadratom liczb całkowitych. Obierzmy teraz w dolnym wierszu dowolną liczbę będącą zupełnym 

kwadratem, np. 9, 25, 49 itd. Do każdej takiej liczby dołączmy dwie najbliżej stojące z górnego wiersza. 

W ten sposób otrzymamy  trójki liczbowe. Można łatwo wykazać, że są one kwadratami szukanych 

właśnie trójek liczbowych. Wystarczy bowiem zauważyć, że dzięki temu, iż każda liczba górnego 

wiersza jest odpowiednią sumą kolejnych liczb - począwszy od pierwszej - dolnego wiersza, zawsze 

różnica liczb stojących w  trójkątach przy wierzchołkach B i A musi się równać liczbie stojącej przy 

wierzchołku C. Wyniki te dają się sprowadzić (dowód pomijamy) do  postaci. Niech n oznacza dowolną 

liczbę naturalną (n = 1, 2, 3,…). Wtedy wyżej omawiane trójki liczbowe przedstawiające całkowite 



długości boków trójkąta prostokątnego wyrażają się w postaci 2n + 1; 2n (n + 1); 2n (n + 1) + 1. Liczby 

całkowite odpowiadające długościom boków trójkąta prostokątnego nazywamy w matematyce 

liczbami pitagorejskimi. Sposób wyszukiwania takich liczb podany przez pitagorejczyków pozwala 

znajdować dowolne ich ilości- przekracza więc znacznie osiągnięcia Hindusów i Babilończyków w tym 

zakresie. Sposób ten jednak nie obejmuje wszystkich możliwości, gdyż abstrahując od wielokrotności - 

uwzględnia jedynie przypadki, w których przeciwprostokątna jest o 1 większa od jednej z 

przyprostokątnych. Nie obejmuje już więc podanych przykładów hindus kich i babilońskich: 8, 15, 17; 

12, 35, 37; 20, 21, 29. Dalsze rozszerzenie zakresu liczb pitagorejskich znajdujemy u Platona, a pełny 

zakres - dopiero u Euklidesa. Znajdowanie liczb pitagorejskich sprowadza się, jak widzimy, do 

rozwiązania w liczbach całkowitych równania postaci x2 + y2 = z2. Nazywamy je w matematyce często 

równaniem Pitagorasa, a wchodzi ono w zakres teorii liczb . W ten sposób  szkoła pitagorejska, 

wychodząc z twierdzenia Pitagorasa, wkroczyła w dziedzinę teorii liczb. Wspomnieliśmy o wielkim 

twierdzeniu Fermata. Mamy obecnie możność, nawiązując do równania Pitagorasa, podać pewne 

bliższe dane o tym twierdzeniu. Jak widzieliśmy, istnieje nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach 

całkowitych równania x2+ y2= z2. Nasuwa  się oczywiście pytanie: co się da powiedzieć o rozwiązaniach 

całkowitych równań x3 + y3= z3., , x4+ y4= z4 ... i ogólnie xn+ yn= zn., gdzie n jest liczbą naturalną większą 

od 2. Fermat pozostawił po sobie egzemplarz wydanej w 1621 r. Arytmetyki Diofantosa z wieloma 

swoimi uwagami, wypisanymi w rozmaitych miejscach książki. Są one związane z poruszanymi przez 

Diofantosa zagadnieniami  i w wielu przypadkach przyniosły matematykom dużo cennego materiału, 

przede wszystkim w dziedzinie teorii liczb. W jednej z tych uwag Fermat twierdzi, że równanie xn+ yn= 

zn  nie posiada dla n naturalnego większego od 2 rozwiązań całkowitych różnych od zera, dodając przy 

tym: "Znalazłem na to zaiste zadziwiający dowód, ale margines książki jest zbyt wąski, aby go umieścić". 

Od tego czasu matematycy i niematematycy głowią się nad tym, aby ten dowód znaleźć albo też 

wskazać przykład obalający to twierdzenie zwane wielkim twierdzeniem Fermata. Co prawda, sceptycy 

powątpiewają, czy Fermat rzeczywiście udowodnił to twierdzenie, powołując się na to, że dość często 

zdarzały się u niego błędne wypowiedzi matematyczne. Nie zmniejszyło to jednak bynajmniej liczby 

rozwiązujących. Nie bez znaczenia dla atrakcyjności tego problemu był fakt, że w 1908 r. matematyk 

niemiecki Wolfskehl zapisał Towarzystwu Naukowemu w Getyndze 100 000 marek, które miano 

wypłacić w nagrodę temu, kto znajdzie dowód albo wykaże fałszywość twierdzenia chociażby w jakimś 

szczególnym przypadku. Fundusz ten jednak uległ w 1914 r. dewaluacji, co nie miało zresztą większego 

wpływu na popularność problemu zarówno wśród fachowców, jak i dyletantów. U Fermata znajdujemy 

dowód twierdzenia dla n = 4, u Eulera dla n = 3, u Dirichleta dla n = 5, u matematyka niemieckiego 

Kummera (1810 - 1893) dla wszystkich wykładników mniejszych od 100. Mimo pewnych osiągnięć, 

jakie przyniosło nasze stulecie, jesteśmy jeszcze ciągle bardzo dalecy od całkowitego rozwiązania 

wielkiego twierdzenia Fermata. Przejdźmy do dalszych osiągnięć pitagorejczyków. Jak wynika ze źródeł, 

matematyka zawdzięcza im wprowadzenie pojęcia wielkości niewymiernych. Odegrało ono zasadniczą 

rolę w dalszym rozwoju matematyki i niemałą w kształtowaniu światopoglądu filozoficznego. Pojęcie 

to pojawiło się u pitagorejczyków w związku z proporcjonalnością odcinków, a przede wszystkim w 

wyniku stosowania twierdzenia Pitagorasa. Najwcześniej zetknęli się oni prawdopodobnie z faktem 

niemożliwości określenia długości przekątnej kwadratu, gdy dana jest długość jego boku, lub też z 

geometryczną interpretacją tego faktu, (prowadzającą się do tzw. niewspółmierności boku i przekątnej 

kwadratu. Wyjaśnimy bliżej te pojęcia  Obierzmy na przykład kwadrat którego długość boku AB = 1 i 

wyznaczmy na  podstawie twierdzenia Pitagorasa długość jego przekątnej AC = x . Zgodnie z tym 

twierdzeniem, mamy: x2 = 12 + 12 czyli x2 = 2. Szukamy więc takiej liczby, która pomnożona przez siebie 

daje 2. Załóżmy, że jest nią ułamek x = m/n.  Mielibyśmy: m/n  * m/n = 2; m  * m / n * n = 2; m *m = 2  

* n * n (*). A teraz przypomnijmy sobie twierdzenie o jednoznaczności rozkładu kanonicznego liczb 

naturalnych. Wyobraźmy sobie, że zamiast liczb naturalnych  m, n wstawimy do równości (*) ich 

rozkłady kanoniczne. Okazałoby się wtedy, że po lewej stronie tej  równości czynnik pierwszy 2 



wystąpiłby parzystą liczbę razy lub nie wystąpiłby wcale, natomiast po prawej stronie tenże czynnik 

wystąpiłby nieparzystą  liczbę razy Doszlibyśmy więc do sprzeczności, gdyż dwie równe liczby : 1) n  * 

n i 2) 2  * n  * n miałyby różne rozkłady kanoniczne wbrew twierdzeniu o jednoznaczności. Nie istnieje 

więc taki ułamek, który podniesiony do kwadratu daje 2. Używając dzisiejszego symbolu pierwiastka 

możemy powiedzieć: √2 jest liczbą niewymierną. A teraz interpretacja geometryczna. Pitagorejczycy 

znali pojęcie współmierności odcinków. Dwa odcinki nazywamy współmiernymi , jeżeli istnieje taki 

trzeci odcinek (wspólna miara), która mieści się całkowitą ilość razy w danych dwóch odcinkach. 

Okazuje się ,że bok i przekątna kwadratu są odcinkami niewspółmiernymi. Gdybyśmy założyli ,że AB  i 

BC mają wspólną miarę - np. odcinek to zgodnie z  określeniem współmierności odcinek k mieściłby się 

całkowitą liczbę razy w AB, np. n razy iw AC np. m razy. Mielibyśmy więc : AB = n  * k , AC = m  * k i na 

podstawie twierdzenia Pitagorasa : (m  * k) 2 =  (n  * k) 2 + (n  * k2; m2k2 = n2k2 + n2k2; po skróceniu przez 

k2 otrzymamy m2 = n2 + n2; po podzieleniu przez n2 mamy (m / n2= 2. Istniałby więc ułamek m/n, który 

podniesiony do kwadratu daje 2, wbrew naszym poprzednim rozważaniom. Bok kwadratu  i jego 

przekątna - to tylko jeden z licznych przykładów z którymi spotykali się pitagorejczycy .Według Platona, 

punktem wyjścia rozpatrywania wielkości niewymiernych i odcinków niewspółmiernych było 

zagadnienie znajdowania boku  kwadratu, którego pole równałoby się  wielokrotności pola danego 

kwadratu. Z innych źródeł wynik ,ze pitagorejczycy rozpatrywali niewspółmierność boku i wysokości 

trójkąta równobocznego, pewnych elementów wielokątów foremnych i w licznych przypadkach 

niewspółmierność przeciwprostokątnej i przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym.. Jak wielkie 

wrażenie zrobiło na współczesnych odkrycie niewymierności, o tym świadczy fakt ,że jak podają   

późniejsi autorzy, odkrycie to było trzymane przez długi czas w tajemnicy przed szerszym ogółem. A 

gdy Hippasos  (około 450 r p.n.e.) wyjawił tę tajemnicę, został wykluczony ze zrzeszenia 

pitagorejczyków. Późniejszą jego śmierć spowodowaną rozbiciem okrętu interpretowano w ten sposób 

,że kto usiłowała wydobyć na powierzchnię to co było skazane na wieczne ukrycie, musiał ulec takiemu 

losowi. Łatwo zrozumieć, jakim ciosem było odkrycie niewymierności dla światopoglądu filozoficznego 

pitagorejczyków. Okazało się  bowiem ,że "wszechpotęga" ich liczb  kończy się, gdy zachodzi potrzeba 

określenia wielkości niewymiernych lub stosunku odcinków nie współmiernych. Wiele uwagi poświęcili 

pitagorejczycy zagadnieniom konstrukcji oraz własnościom wielokątów i wielościanów foremnych. 

Wielościany foremne uważane były zresztą przez nich, jak to wynika z dzieł Platona, za symbole 

elementów świata fizycznego. Według Cantora - trzy z nich, mianowicie sześcian, czworościan i 

ośmiościan foremny były już prawdopodobnie znane Egipcjanom, o czym mogą świadczyć zabytki ich 

budownictwa, a dwunastościan i dwudziestościan foremny - dopiero pitagorejczykom. Inni znowu 

sądzą , że pitagorejczycy znali tylko czworościan, sześciościan i dwunastościan, a ośmiościan i 

dwudziestościan zawdzięczamy dopiero szkole platońskiej. Wiemy jednak na pewno, że około 450 r. 

przed n. e. wspomniany już Hippasos  z Metapontu podał konstrukcję pięciokąta  i dwunastościanu 

foremnego. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w dwóch niezależnych od siebie źródłach :  w znanej 

nam już historii matematyki Eudemosa i Historii pitagorejczyków Aristoksenosa. Pięciokąt gwiaździsty 

zresztą, który powstaje z Pięciokąta foremnego przez wykreślenie w nim przekątnych, występuje jako 

oznaka pitagorejczyków, na monetach książąt galijskich, na wazach i innych przedmiotach. Z 

dwunastościanem zetknęli się Grecy bardzo wcześnie, gdyż w tej postaci występują kryształy pirytu 

(FeS<sub>2</sub>) z Elby. Pitagorejczycy przeprowadzali już dowód twierdzenia o sumie kątów 

wewnętrznych trójkąta w ten sposób, jak my to obecnie robimy, tj. wykreślali z jednego wierzchołka 

trójkąta równoległą do przeciwległego boku i wykazywali, że powstały w ten sposób kąt pół - pełny 

składa się z kątów tego trójkąta . Według Proklosa, wiedzieli również o tym, że 4 kwadraty, 6 trójkątów 

równobocznych lub 3 sześciokąty foremne są wystarczające do wypełnienia otoczenia punktu na 

płaszczyźnie. To daje podstawę do przypuszczenia, że nie było im obce twierdzenie o sumie kątów 

płaskich naroża wielościennego. Jak wiadomo, suma ta jest mniejsza od 360<sup>o</sup>, do czego 

można łatwo dojść drogą następującego poglądowego rozumowania.  Jeśli weźmiemy pod uwagę 



całkowite otoczenie punktu S, nie utworzymy z niego naroża. Da się to zrobić dopiero wtedy, gdy 

wprowadzimy w otoczenie tego punktu pewien "brak" . "Brak" ten po woduje, że suma kątów płaskich 

naroża musi być mniejsza od 360o. Pitagorejczycy powinni byli na podstawie tego twierdzenia szybko 

dojść do wniosku, że naroża wielościanów foremnych mogą się składać jedynie z trzech, czterech lub 

pięciu trójkątów równobocznych, z trzech kwadratów lub też z trzech pięciokątów foremnych. Są to 

bowiem jedyne możliwe wielościany, dla których suma kątów płaskich w narożu jest mniejsza od 360o. 

Mielibyśmy w ten sposób potwierdzenie tezy Cantora, że pitagorejczycy mogli znać wszystkie pięć 

możliwych wielościanów foremnych. W V w. przed n. e. występuje grupa wybitnych matematyków , 

których zaliczamy jeszcze ciągle do pitagorejczyków. Jest to okres doniosłych wydarzeń politycznych w 

Grecji. W Atenach demos (lud) osiągnął poważne sukcesy w walce z uciskiem eupatrydów 

(arystokratów). W 594 r. przed n. e. Solon ogłosił swoje reformy, które w pewnym stopniu poprawiły 

sytuację ludu. Nastąpiło zniesienie długów drobnych rolników, została zlikwidowana "niewola 

dłużnicza", a część obywateli sprzedanych w niewolę do obcych krajów została wykupiona za pieniądze 

państwowe. Położenie niewolników nie uległo jednak żadnej zmianie.  W ten sposób w Atenach ustala 

się władza demokracji oparta na niewolnictwie. Ta forma władzy, mimo że związana jest z ustrojem 

niewolniczym, jest bez względnie bardziej postępowa niż panowanie arystokracji w Sparcie. Z 

początkiem V w. zaczynają się walki z Persami, podczas których Ateny coraz bardziej wzmacniają swoją 

pozycję. Do najwyższego rozkwitu dochodzą za czasów Peryklesa. Od drugiej połowy V w. przed n. e. 

Ateny stają się ośrodkiem nauki, do którego zjeżdżają się uczeni z całej Grecji.  Zwycięstwo demokracji 

wywiera również swój wpływ na przedstawicieli szkoły pitagorejskiej. Jak wiemy, w pierwszym okresie 

jej działalności, zgodnie z surowym reżymem obowiązującym członków, wszelkie  osiągnięcia naukowe 

musiały być trzymane w tajemnicy. Nie sprzyjało to oczywiście szerszemu rozwojowi nauk 

matematycznych. Zmiana warunków politycznych pogorszyła sytuację materialną pitagorejczyków, 

którzy odtąd musieli zdobywać środki do życia przez płatne nauczanie. Wpłynęło to oczywiście 

ożywiająco na rozszerzenie się twórczości matematycznej. Dowiadujemy się z komentarza Proklosa, że 

współczesny Sokratesowi Hippias z Elidy (r. 420?) skonstruował krzywą, za pomocą której dzielił z 

dużym przybliżeniem kąty na trzy równe części . Wybitnym przedstawicielem tego okresu był 

Hippokrates z  Chios (około 440 r. przed n. e.). Jest to autor pierwszego podręcznika geometrii, który 

miał prawdopodobnie w owym czasie duże znaczenie. Podręcznik ten został  usunięty, ulegając 

zupełnemu zapomnieniu, Dopiero z chwilą pojawienia się Elementów Euklidesa. Największe jednak 

zdobycze Hippokrates osiągnął w związku z  problemem kwadratury koła. Jego "księżyce" przeszły do 

historii matematyki pod nazwą księżyców Hippokratesa. Znany jest też  w geometrii sposób 

Hippokratesa na przybliżone rozwiązanie problemu podwojenia kostki. Należałoby również wspomnieć 

o Antiphonie (V w przed n. e.), który przez ciągłe podwajanie liczby boków wielokąta foremnego 

wpisanego w koło starał się uzyskać przybliżoną wielkość pola koła. W tym samym czasie Bryson z 

Heraklei posunął się jeszcze dalej niż Antiphon, ograniczając pole koła z góry za pomocą wielokątów 

foremnych opisanych na kole - przy ciągłym podwajaniu boków. Metody Antiphona i Brysona zostały 

później rozwinięte i udoskonalone w pracy Archimedesa o pomiarze koła Zatrzymamy się na jeszcze 

jednej postaci z tego okresu. Jest nią jeden z największych filozofów starożytności - Demokryt z Abdery 

(około 460 - 370 r. przed n. e.). Lenin uważał go za najwybitniejszego przedstawiciela materializmu 

starożytnego. Jest on twórcą teorii atomistycznej, zgodnie z którą wszechświat składa się z dwóch 

elementów: z atomów, tj. najdrobniejszych, niepodzielnych cząstek materii, i z próżni. Atomy są w 

ciągłym ruchu i, zdaniem Demokryta, z nich powstała nieskończona mnogość "rodzących się i ginących" 

światów, które nie są stworzone przez bogów, lecz powstają i giną drogą naturalną, zgodni e z prawami 

swego ruchu. Co prawda, atomy według Demokryta są niezmienne; takim cechom, jak kolor, zapach, 

smak nie przypisuje on istnienia obiektywnego, a jego determinizm w ujmowaniu zjawisk graniczy 

często z fatalizmem, jeśli jednak wziąć pod uwagę ówczesny niski poziom nauk przyrodniczych, musi 

się ocenić światopogląd Demokryta jako znacznie wyprzedzający swoją epokę. Z dzieł Demokryta 



pozostało bardzo niewiele - zna my je raczej tylko z tytułów. Wielu współczesnych badaczy kultury 

starożytnej (między innymi znany radziecki uczony Lurie) uważa, że dzieła Demokryta jakoś w dziwny 

sposób ginęły, a jego osiągnięcia naukowe były następnie powtarzane przez takich autorów jak Platon 

i Arystoteles, bez podania źródła. Jeśli zresztą weźmiemy pod uwagę fakt, jak bardzo przeciwstawia się 

postępowa myśl Demokryta skrajnie idealistycznym poglądom Platona - wydaje się to wcale  

prawdopodobne. Wszechstronny umysł Demokryta obejmował również problematykę matematyczną. 

Z dzieł, w których omawiał rzekomo zagadnienie styczności kół i kul, elementy niewymierne i 

wielościany foremne, nic nie pozostało. Zachował się natomiast bardzo cenny fragment, z którego 

wynika, że Demokryt stosował swoją teorię atomistyczną w rozważaniach matematycznych, dając 

początek tzw. atomistycznej matematyce. Zgodnie z poglądami Demokryta walec, stożek i kula składają 

się ze skończonej liczby drobnych, niepodzielnych części, czyli mają strukturę atomową. Można więc 

rozpatrywać okrąg jako wielokąt o bardzo dużej liczbie boków, a tym samym walec i stożek jako 

graniastosłup i ostrosłup o odpowiednio dużej liczbie krawędzi. Kulę można uważać za wielościan o 

bardzo dużej liczbie ścian. We wspomnianym fragmencie, który się zachował, dzieli Demokryt stożek 

za pomocą przekrojów płaszczyznami równoległymi do podstawy na bardzo dużą liczbę cienkich płytek  

Można zatem uważać już Demokryta za twórcę koncepcji nieskończenie małych wielkości. Jego 

rozważania pogłębił, jak zobaczymy, Archimedes w swojej metodzie wyczerpywania; stały się one 

podstawą współczesnej analizy matematycznej ,Przejdźmy obecnie do tzw. okresu platońskiego. 

Czwarty wiek przed n. e. - to okres politycznej reakcji i upadku Aten. Cała twórczość matematyczna 

tego okresu jest związana z filozofią Platona i założoną przez niego Akademią. Platon (około 427 - 347 

r. przed n. e.) był najwybitniejszym przedstawicielem filozofii idealistycznej w starożytności. Jego 

główna teza głosi, że przedmioty naszego otoczenia, wszelkie obiekty przyrody są tylko niedoskonałym 

odbiciem wiecznie istniejących, niezmiennych idei. Poglądy Platona stały się podstawą światopoglądu 

idealistycznego - aż do naszych czasów. Platon był zaciętym wrogiem materializmu, zwalczał 

demokrację ateńską konsekwentnie bronił interesów reakcyjnej arystokracji. Poglądy społeczno-

polityczne .Platona były wyrazem interesem arystokracji. W myśl jego poglądów pracą fizyczną 

powinny zajmować się jedynie niższe warstwy społeczne, a przede wszystkim niewolnicy. Za idealną 

formę ustroju państwowego uważał Platon republikę arystokratyczną opartą na ni ewolnictwie. Rozwój 

matematyki w okresie platońskim jest ściśle związany z istotą filozofii platońskiej. Platon popierał tylko 

te gałęzie badań matematycznych, które miały charakter czysto teoretyczny i zupełnie były oderwane 

od celów praktycznych. Nie miał natomiast żadnego zrozumieniu dla powiązań matematyki czystej z 

potrzebami życia codziennego. W ten sposób oddziela się wyraźnie nauka o liczbach od liczenia i 

geometria od sztuki mierzenia. Bylibyśmy jednak w błędzie sądząc, że geometria niewiele zawdzi ęcza 

Platonowi i jego uczniom. Platon uważał ją za podstawę studiów filozoficznych. Wykluczył więc ze 

swojej Akademii wszystkich słuchaczy, którzy nie orientowali się w zagadnieniach geometrycznych, 

wychodząc z założenia, że nie dadzą sobie rady ze   zrozumieniem głoszonych przez niego nauk. Znany 

był napis nad wejściem do Akademii: "Niech tu nie wchodzi ten, kto nie zna geometrii".  Platonowi i 

jego szkole zawdzięczamy przede wszystkim opracowanie metody analitycznej dowodów 

geometrycznych. Polega ona na tym, że dane zagadnienie sprowadzamy do prostszych zagadnień, te 

w razie potrzeby do jeszcze prostszych - aż dojdziemy do takich, których dowód nie przedstawi już 

trudności. Szkole platońskiej zawdzięczamy również wyodrębnienie takich podstawowych pojęć 

geometrycznych, jak punkt, prosta i płaszczyzna oraz ścisłe określenie niektórych pojęć 

geometrycznych. Dało to początek późniejszej systematycznej rozbudowie geometrii, która osiągnęła 

swój punkt szczytowy w okresie aleksandryjskim. Sam Platon nie wniósł właściwie nic nowego w 

dziedzinie rozwiązywania poszczególnych zagadnień geometrycznych. W dziełach jego jednak 

spotykamy często fragmenty związane z rozważaniami matematycznymi. Mają one najczęściej postać 

dialogów. Na przykład w jego dziele pt. Menon dialog toczy się między Sokratesem - nauczycielem a 

jego uczniem Menonem. Poznajemy w nim istotę metody sokratesowskiej, polegającej na tym, że za 



pomocą odpowiednio postawionych pytań zmusza się "przeciwnika", aby uznał swoją niewiedzę, a 

następnie poznał istotę rzeczy. We wspomnianym fragmencie znajdujemy dowód twierdzenia 

Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego równoramiennego. Występuje tu kwadrat ACGJ, a w środkach 

jego boków CJ znajdują się wierzchołki wpisanego kwadratu  BDFH. Istota dowodu opiera się na tym 

,że, ze pole kwadratu BDFH jest dwa razy mniejsze od pola kwadratu ACGJ. Stąd wynika, że np. pole 

BDFH =  pole ABDE + pole DEGH, co jest treścią twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego 

równoramiennego BDE Do najwybitniejszych przedstawicieli szkoły platońskiej należał Eudoksos z 

Knidos (IV w. przed n. e.). Z jego l licznych dzieł nie zachowało się, niestety, nic.  Znajdujemy natomiast 

liczne wzmianki o jego pracach  u rozmaitych pisarzy i matematyków greckich. Główną  jego zasługą 

jest szczegółowe opracowanie zagadnienia proporcjonalności odcinków. Jak zobaczymy, na wynikach 

przez niego osiągniętych opiera się później Euklides . Z dzieł Archimedesa okazuje się, że Eudoksos miał 

poważne osiągnięcia w dziedzinie stereometrii. Między innymi udało mu si ę podać ścisły dowód 

twierdzenia, że objętość stożka jest trzecią częścią objętości walca o tej samej podstawie i wysokości. 

Omawiając historię geometrii IV w. przed n. e. nie lim na pominąć Arystotelesa (384 - 322 r. przed n. 

e.), jednego z największych myślicieli starożytności. Nie zajmował  się on specjalnie matematyką, w 

licznych jednak  jego dziełach znajdujemy uwagi mniej lub bardziej bezpośrednio z nią związane. 

Zresztą budowa logiki arystotelesowskiej jest przeniknięta formami rozumowania  matematycznego. 

W jego dziełach filozoficznych znajdujemy próbę interpretacji pojęcia nieskończoności i ciągłości w ma 

tematyce. Są to jednak zagadnienia wykraczające poza ramy tej książki. Arystoteles ostro zwalczał 

skrajny idealizm Platona, opierając swój światopogląd na ówczesnych osiągnięciach nauk 

przyrodniczych. Mimo to spotykamy u niego szereg poglądów idealistycznych, odbiegających od jego 

założeń światopoglądowych. Uwidoczniło się to również w jego poglądzie na istotę matematyki. 

Arystoteles zakazuje używania arytmetyki w geometrii, obawiając się, że prowadzenie wielkości 

niewymiernych do mierzenia długości, pola i objętości "zmąci harmonię panującą w geometrii".  

 

Geometria elementarna od okresu aleksandryjskiego     
 

W 332 roku p.n.e Aleksander Macedoński założył w Egipicie miasto, które miało się stać stolicą jego 

olbrzymiego imperium. Nazwał je Aleksandrią. Tu zaczęli się zjeżdżać z Grecji i ze Wschodu kupcy i 

rzemieślnicy, dając początek późniejszemu bujnemu rozwojowi handlu i rzemiosła. Po śmierci 

Aleksandra (323 r.) rozpadła się jego monarchia. Aleksandria stała się stolica państwa grecko - 

egipskiego, które dostało się pod władzę jednego z wodzów Aleksandra, Ptolemeusza Lagosa. Dał on 

początek dynastii Ptolemeuszów, która panowała w Egipcie do 30 r p.n.e, Aby uświetnić swoją stolicę 

,Ptolemeusz postanowił tu stworzyć ognisko nauki i sztuki, asygnując na ten cel olbrzymie środki 

materialne i udzielając wszelkiego poparcia uczonym i artystom. Przybywają tu przede wszystkim znani 

filozofowie greccy i ich uczniowie, którzy nie znajdują już dawnej swobody myśli w Atenach. Przy końcu 

IV w p.n.e Aleksandria staje się ośrodkiem życia intelektualnego Grecji. Rozwijają się tu przede 

wszystkim nauki przyrodnicze, a geometria grecka przeżywa tu okres  tak wspaniałego rozkwitu, że 

nazywamy go często złotym wiekiem geometrii. Najwybitniejszymi przedstawicielami tego okresu są 

Eulklides i Archimedes. Niewiele wiemy  o osobie Euklidesa. Jego działalność naukowa przypada na 

czasy Ptolemeusza Lagosa, około 300 r. p.n.e.. O jego pochodzeniu i życiu mamy tylko skąpe 

wiadomości. Był prawdopodobnie zwolennikiem filozofii platońskiej, którą studiował u uczniów 

Platona w Atenach. Późniejszy matematyk grecki Pappus (około 400 r. n.e) przedstawia go jako 

człowieka bardzo skromnego o łagodnym usposobieniu. Egoizm i pycha były mu obce; chętnie pomagał 

młodym matematykom. Jak głęboko i poważnie pojmował Euklides studium matematyki, świadczy 

następująca wzmianka Proklosa: Euklides, zapytany przez Ptolemeusza, czy istnieje krótsza droga do 

geometrii niż ta, którą podał w Elementach, odpowiedział ,że w geometrii nie ma odrębnych dróg dla 



królów i podwładnych. Imię Euklidesa jest nierozdzielnie związane z jego monumentalnym dziełem 

Elementy. Książka miała więcej wydań niż jakiekolwiek inne dzieło naukowe . Z niej uczyli się geometrii 

Kopernik,  Galileusz, Descartes, Pascal, Newton, Łomonosow, Leibniz, Łobaczewski ,krótko mówiąc 

wszyscy wielcy twórcy nauk ścisłych. W ciągu 2000 lat był to podręcznik geometrii wielu pokoleń 

młodzieży i dorosłych. Dziś jeszcze podręczniki szkolne geometrii w Anglii mało się różnią  od dzieła 

Euklidesa, a w innych krajach w dużej części na nim się opierają. Dzieło to opracowane jest z  

zadziwiającą systematycznością i ścisłością. Zawiera w sobie całą prawie wiedzę geometryczną Greków. 

Ścisłość wywodów Euklidesa była przez wiele stuleci wzorem dla wszystkich, a pewne luki tego 

monumentalnego dzieła wystąpiły dopiero w pełni w XIX wieku. Czy zasługę stworzenia tak 

wspaniałego dzieła należy przypisać wyłącznie Euklidesowi? Historyk matematyki musi tu zająć 

stanowisko bardziej krytyczne. Należy stwierdzić , że okres helleński, który zamyka szkoła platońska, 

opracował właściwie już prawie cały materiał rzeczowy zawarty w  Elementach. Opierał się więc 

Euklides na wiedzy zdobytej przez Talesa, Pitagorasa, Hippokratesa -  i w dużej mierze Eudoksosa. 

Niemały też wpływ wywarły na niego postulaty Platona i Arystotelesa, stawiane każdej dziedzinie 

nauki. One przyczyniły się do tego, że Euklides uznał za konieczne uporządkować cały materiał 

rzeczowy, ująć go syntetycznie i nadać mu strukturę logiczną. Niektórzy badacze nawet przypuszczają, 

że musiały istnieć jakieś dawniejsze syntetyczne opracowania geometrii, o których my nic nie  

wiemy - i one mogły stanowić pod stawę dzieła Euklidesa. Zajmiemy się teraz bliżej budową Elementów 

i metodą zastosowaną przez Euklidesa przy usystematyzowaniu tak olbrzymiego materiału 

naukowego. Przestrzegając konsekwentnie zaleceń Platona i Arystotelesa, Euklides  powinien był 

najpierw wprowadzić pojęcia podstawowe geometrii (u Arystotelesa tzw. kategorie), następnie 

sformułować aksjomaty, a potem na tej podstawie wyprowadzić w sposób ściśle logiczny całą treść 

geometrii. W istocie jednak Euklides odbiegł dość znacznie od tego schematu. Cała budowa Elementów 

opiera się na układzie definicji (określeń), postulatów i aksjomatów. Na początku pierwszej księgi 

znajdujemy 35 definicji, 5 postulatów i 5 aksjomatów.  Czym są u Euklidesa definicje, czyli określenia? 

Trafnie wyjaśnia ich istotę matematyk szwajcarski po chodzenia francuskiego Johann Lambert (1728 -

1777): "To, że Euklides daje na początku w takiej obfitości określenia, jest wprowadzeniem czegoś w 

rodzaju nomenklatury. Postępuje on właściwie tak, jak postępuje na przykład zegarmistrz lub inny 

rzemieślnik, który zaczyna od zaznajomienia uczniów z nazwami narzędzi swego fachu".  

Podajemy dla przykładu pięć pierwszych określeń:   

1. Punktem jest to, co nie ma części.<br. 

2. Linia jest to długość bez szerokości.   

3. Końcami linii są punkty.   

4. Prosta jest to linia, która leży jednakowo względem wszystkich swoich punktów.   

5.Powierzchnią jest to,co ma tylko długość i szerokość.   

W dalszych określeniach Euklides zaznajamia nas z takimi pojęciami, jak płaszczyzna, kąt,  koło, trójkąt, 

Kwadrat, prostokąt, romb i inne. Szczególnie ważne dla naszych dalszych rozważań jest ostatnie 

określenie: proste równoległe są to takie proste, które leżą na jednej płaszczyźnie i przedłużone w obie 

strony nigdzie się nie spotykają. Z podanych przykładów widać, że Euklides posługuje się w swoich 

określeniach takimi pojęciami podstawowymi jak część, długość i szerokość, których wcale nie 

definiuje. Dobór tych pojęć nie jest zresztą przypadkowy. Historycznie biorąc, powstały one wcześniej 

niż takie pojęcia, jak punkt, prosta, płaszczyzna - uważane  dziś za podstawowe. Wiemy przecież, że 

początki geometrii wywodzą się z mierzenia działek ziemi, co w następstwie musiało doprowadzić do 

powstania pojęcia części, długości i szerokości. Definicje Euklidesa nie zawsze podają dokładną treść 

omawianych pojęć, a często są nawet mgliste. Cóż bowiem znaczy np. definicja prostej: jest to linia 

jednakowo leżąca względem wszystkich swoich punktów? Nie ma to jednak istotnego znaczenia, gdyż 

przy budowaniu geometrii Euklides zupełnie się nimi nie posługuje. Z kolei omówimy tzw. postulaty i 

aksjomaty. Nie jest dotychczas rzeczą dokładnie ustaloną, jaka jest między nimi różnica. Wydaje się 



jednak, że postulaty - to pewne założenia dotyczące możliwości wykonania określonych konstrukcji 

geometrycznych, aksjomaty natomiast to założenia odnoszące się do wielkości w ogóle. Dziś oba 

rodzaje założeń podstawowych obejmujemy wspólną nazwą aksjomatów. Podajemy kilka przykładów 

postulatów i aksjomatów. Najpierw postulaty. Zakładamy, że:   

1.Od jednego punktu do drugiego można przeprowadzić prostą.   

2.Z dowolnego środka można zatoczyć okrąg dowolnym promieniem. A oto bardzo ważny z punktu 

widzenia historii geometrii postulat V, który podajemy w postaci najczęściej spotykanej: z punktu 

leżącego poza prostą można poprowadzić tylko jedną równoległą do niej.   

Przykłady aksjomatów:   

1. Dwie wielkości równe trzeciej są sobie równe.   

5. Całość jest zawsze większa od swojej części.   

Euklides postawił sobie za zadanie wyprowadzić w sposób ściśle logiczny ze swoich postulatów i 

aksjomatów całą treść geometrii. Zadanie to udało mu się w dużym stopniu zrealizować.  

W ten sposób stał się Euklides twórcą pierwszego systemu edukacyjnego w geometrii. Polega on na 

tym, że opierając się na z góry ustalonych definicjach, postulatach i aksjomatach wyprowadza się 

wszystkie prawa geometrii, nie odwołując się już do doświadczeń świata zewnętrznego, albo 

posługując się jedynie rozumowaniem logicznym.  Takie rozumowanie prowadzące do wykazania 

jakichkolwiek własności figur geometrycznych tworzy dowód, a ścisłe sformułowanie wykazanych 

własności - twierdzenie. Euklides formułując w Elementach twierdzenia, wskazuje, jakie elementy 

mamy z góry dane, a jakie należy udowodnić, następnie przystępuje do dowodu, opierając się w nim 

na poprzednio udowodnionych twierdzeniach lub na podanych na początku definicjach, postulatach i 

aksjomatach. Każdy dowód kończy się słowami: "co było do udowodnienia", a każda konstrukcja - "co 

było do wykonania". Oto np. jak Euklides buduje trójkąt równoboczny na odcinku AB . Z punktu A 

rysujemy okrąg o promieniu AB, co jest możliwe zgodnie z postulatem II, który głosi, że z dowolnego 

środka można zatoczyć okrąg dowolnym promieniem. Następnie z punktu B kreśli się okrąg o 

promieniu BA - również zgodnie z tym postulatem. Oznaczmy A punkt przecięcia tych okręgów  przez 

C. Opierając się następnie na definicji okręgu, Euklides wykazuje, że otrzymany w ten sposób trójkąt 

ABC jest trójkątem równobocznym. W innym znowu miejscu Euklides rozważając pole trójkąta 

wykazuje, że trójkąt jest równoważny połowie równoległoboku o tej samej podstawie i tej samej 

wysokości W tym przypadku mamy więc odwoływanie się do poprzednio udowodnionych twierdzeń. 

Euklides stara się nie wprowadzać żadnego twierdzenia lub konstrukcji bez podania dowodu, 

stwarzając w ten sposób dzieło, którego ścisłość struktury logicznej była przez wiele wieków 

nieprześcignionym wzorem. Dopiero XIX w. przynosi daleko idące badania geometryczne, które 

wykazały, że system definicji, postulatów i aksjomatów Euklidesa posiada szereg luk (np. w 

przytoczonej powyżej konstrukcji trójkąta równobocznego brak tzw. aksjomatu ciągłości), a postulat V 

może być odpowiednio zmieniony. Jaki jest układ materiału rzeczowego w Elementach? Składają się 

one z piętnastu ksiąg, ale Euklides jest autorem tylko trzynastu, księgę czternastą napisał Hypsikles (II 

w. p. n. e.), a księga piętnasta powstała dopiero w VI w. n. e.  Księgi I-IV rozwijają geometrię 

elementarną płaszczyzny z wyłączeniem nauki o proporcjonalności. Przedstawiają one w przybliżeniu 

stan geometrii pitagorejskiej za czasów Hippokratesa. Księga V, poświęcona proporcjom 

geometrycznym, niewątpliwie oparta jest na osiągnięciach Eudoksosa w tej dziedzinie, a księga VI 

rozwija na podstawie wyników księgi V naukę o proporcjonalności odcinków oraz omawia 

geometryczne rozwiązywanie równań kwadratowych. Księgi VII-IX poświęcone są własnościom liczb. 

Spotykamy tu znane nam z rozdziału III własności liczb pierwszych i inne wiadomości stanowiące 

podstawę teorii liczb. Najobszerniejsza jest księga X zawierająca systematyczne ujęcie niewymierności 

kwadratowych. Księga XI daje podstawy stereometrii, a księga XII -podstawowe twierdzenia Eudoksosa 

o polach i objętościach (twierdzenia o polu koła, objętości ostrosłupa, walca i stożka). Księga XIII jest 

poświęcona wielościanom foremnym. Omawia się w niej, zgodnie z ujęciem Eudoksosa, konstrukcje 



pięciu istniejących wielościanów foremnych wpisanych w kulę. Euklides, jako zwolennik nauk Platona, 

nie dba zupełnie o praktyczną stronę geometrii. Zastosowania geometrii w miernictwie, astronomii, w 

życiu codziennym zupełnie go nie interesowały. Tworzy więc "czystą matematykę", realizując postulaty 

Pitagorasa i Platona. Znane jest następujące opowiadanie o Euklidesie. Pewien młodzieniec 

pobierający lekcje u Euklidesa zapytał nauczyciela, jaką korzyść da mu nauka geometrii. W odpowiedzi 

na to nauczyciel zwrócił się do jednego z niewolników z następującymi słowami: "Daj temu człowiekowi 

trzy obole, gdyż szuka korzyści w nauce geometrii". Nie wiadomo, ile jest prawdy w tym opowiadaniu, 

wydaje, się jednak, że oddaje ono istotę poglądu Euklidesa na geometrię.  W Elementach spotykamy 

np. twierdzenia o stosunku objętości dwóch kul lub też walca i stożka o jednakowych podstawach i 

wysokościach. Jak jednak obliczali objętość tych brył - o tym ani słowa. Nie występują też żadne wzory 

ani wyliczenia. Nadaremnie szukalibyśmy w Elementach tak podstawowej dla życia codziennego 

wielkości jak stosunek długości okręgu do mm lnicy (tzw. &pi;). Nie którzy historycy matematyki 

wysuwają przypuszczenie, że zastosowania praktyczne geometrii mogły być przedmiotem jakiejś 

dawniejszej, zaginionej pracy Euklidesa, inni znowu twierdzą, że brak właściwego ujęcia liczb 

niewymiernych mógł zadecydować o usunięciu z Elementów rozważań arytmetycznych. Są to jednak 

kwestie sporne, dotychczas w pełni nie wyjaśnione. Pozostałe dzieła Euklidesa zachowały się tylko 

częściowo i nie mają większego znaczenia. Należy do nich praca o podziale figur oraz zbiór 95 twierdzeń 

geometrycznych. Późniejsi pisarze wspominają o dwóch większych dziełach Euklidesa, które jednak 

zaginęły bez śladu. Są to Porismata (twierdzenia, które "pozwalają coś znaleźć") i 4 księgi o przekrojach 

stożkowych. Trzeci wiek p. n. e. - to okres znanych z historii  wojen punickich, ciągnących się z małymi 

przerwami przeszło sto lat (264 - -146 r. p. n. e.). Walczyła Kartagina z Rzymem, a inne państwa 

grupowały się wokół tych rywalizujących ze sobą potęg. Celem walki było uzyskanie panowania nad 

Morzem Śródziemnym, które zabezpieczało wpływy nad Europą, Afryką i Małą Azją. Szczególnie 

ważnym obiektem była Sycylia - spichlerz śródziemnomorski. Wyspa ta dzieliła się na niewielkie 

państwa, z których jedne miały ustrój republikański, a inne były rządzone przez tyranów. Największe 

znaczenie miały Syrakuzy, gdzie skupiał się handel śródziemnomorski, i one też były głównym obiektem 

wojny Kartaginy z Rzymem. Pierwsza wojna punicka (264 - 241) toczyła się ze zmiennym szczęściem, 

ale ostatecznie udało się Rzymianom odnieść zwycięstwo i Sycylia stała się prowincją rzymską. W 20 

lat później Kartagińczycy pod dowództwem wielkiego wodza Hannibala wznowili wojnę, a Syrakuzy 

przyłączyły się do nich. Senat rzymski, któremu bardzo zależało na zdobyciu Sycylii, postanowił wysłać 

tam swego najzdolniejszego wodza, Märcellusa. Wszystko przemawiało za tym, że Marcellus szybko 

sobie poradzi z Syrakuzami. Okazało się jednak, że w ciągu przeszło dwóch lat (213 - 211) Marcellus 

oblegał to miasto bez skutku -  nie dlatego, że głównodowodzący wojsk syrakuzańskich zorganizował 

tak skuteczną obronę, ale dzięki wspaniałym machinom wojennym, kierowanym przez największego 

matematyka starożytności, Archimedesa. Ten genialny uczony osiągnął tak znakomite rezultaty w 

dziedzinie mechaniki i matematyki, że dopiero po 19 wiekach Newton i Leibniz (XVII wiek) dalej 

kontynuowali jego głębokie rozważania. Przeszło 2000 lat minęło od śmierci Archimedesa, a jego idea 

kojarzenia teoretycznych badań matematycznych z ich praktycznymi zastosowaniami nie tylko nie 

została zapomniana, ale święci coraz większe tryumfy w twórczości  najwybitniejszych uczonych.  

Chociaż o Archimedesie piszą prawie wszyscy historycy starożytności, to jednak nasze wiadomości o 

jego życiu są raczej skąpe. Urodził się prawdopodobnie około 287 r. p. n. e. i pochodził z rodziny o 

tradycjach naukowych. Ojciec był astronomem - wzmianki; o nim znajdujemy w pracy Archimedesa pt. 

O liczeniu piasku. Był on spokrewniony z królem Syrakuz, Hieronem, znanym z tego, że opiekował się 

nauką. Według opowiadań historyka Diodora (I w. p. n. e.), Archimedes spędził dłuższy czas w 

Aleksandrii, gdzie prawdopodobnie pobierał naukę u uczniów Euklidesa. Z wypowiedzi Archimedesa 

wynika, że bardzo cenił Euklidesa. W Aleksandrii zapoznał się z kilkoma matematykami, z którymi 

podtrzymywał stosunki przez całe życie i posyłał im swoje prace zaopatrzone w specjalne listy z 

komentarzami. Należał do nich między innymi Eratostenes, o którym będzie jeszcze mowa później. Po 



powrocie do Syrakuz Archimedes poświęcił się pracom matematycznym, które przyniosły również 

ważne zdobycze w dziedzinie mechaniki i techniki.  Znacznie dokładniej znamy koleje losu Archimedesa 

w okresie obrony Syrakuz. Z pism historyka greckiego Plutarcha (46 -120 r. n. e.) dowiadujemy się, że 

Archimedes był krewnym zmarłego króla Hierona. W swoim czasie Archimedes pisał do niego, że 

można przy użyciu małej siły poruszyć dowolnie duży ciężar; co więcej, opierając się na swoich 

rozważaniach twierdził, że mógłby poruszyć całą Ziemię, gdyby istniała jakaś druga ziemia  na której 

mógłby się oprzeć. Zaintrygowany tym Hieron zaproponował Archimedesowi, aby przeprowadził 

odpowiednie doświadczenia. Archimedes miał użyć do tego celu trójmasztowego okrętu obciążonego 

dużym ładunkiem. Ku zdumieniu wszystkich Archimedes miał pono poruszyć jedną ręką okręt za 

pomocą wielokrążka znajdującego się w odpowiedniej odległości od brzegu. Hieron zachwycony tym 

pokazem, kazał Archimedesowi sporządzić odpowiednią ilość maszyn do obrony miasta w razie 

oblężenia. Co prawda Hieronowi maszyny te nie były potrzebne, gdyż w czasie  swego panowania nie 

prowadził wojen, ale gdy Marcellus uderzył na Syrakuzy, znalazły doskonałe zastosowanie. Rzymianie  

zaatakowali Syrakuzy z dwóch stron, z lądu i morza. Wywołało to w pierwszej chwili popłoch u 

Syrakuzan, którzy uważali, że obrona miasta jest beznadziejna. Wtedy przystąpił do akcji Archimedes, 

wprowadzając do walki machiny i katapulty różnego rodzaju. Na wojska rzymskie posypały się głazy 

olbrzymiej wielkości, które niszczyły jedne oddziały, inne dezorganizowały. Równocześnie na okręty 

spadały ciężkie belki, które je pogrążały w morze. Inne, zakończone ogromnymi hakami, podnosiły 

okręty w górę, a następnie z dużej wysokości spuszczały do morza. Za pomocą innych machin 

Syrakuzanie rozbijali  okręty o skały przybrzeżne. Marcellus ze swoimi wojskami musiał odstąpić. 

Odbyła  się narada wojenna, w czasie której Rzymianie postanowili podsunąć swoje oddziały tak blisko 

murów miasta, aby dalekosiężne pociski Archimedesa były dla nich nieszkodliwe. Ale i to nie zaskoczyło 

Archimedesa,  który przygotował odpowiednie machiny działające na małą odległość. Stały one ukryte 

za murami i były zupełnie niewidoczne dla wroga. A gdy nieprzyjaciel zmuszony był cofnąć się na dalszą 

odległość, przystąpiły do akcji znów dalekosiężne katapulty. Nie było, Marcellus musiał skapitulować 

przed genialnym geometrą. Tak opisuje obronę Syrakuz Plutarch. Potwierdzenie opisu znajdujemy 

również u innych autorów, np. u  Polibiusza, który pisał o tym 30 lat po śmierci Archimedesa. Nie ulega 

wątpliwości, że wiele szczegółów historycy przedstawili z przesadą, a niektóre może w ogóle nie 

odpowiadają prawdzie. I tak na przykład Proklos wspomina o tym, że Archimedes palił okręty 

nieprzyjacielskie za pomocą olbrzymich zwierciadeł i soczewek skupiających promienie słoneczne. 

Natomiast u innych autorów nie znajdujemy o tym żadnej wzmianki, tak że według wszelkiego 

prawdopodobieństwa legenda ta powstała w czasie późniejszym. Jedno jest bezsporne: Archimedes 

przez dwa lata skutecznie kierował obroną Syrakuz, walcząc zwycięsko z potężną armią rzymską dzięki  

zastosowaniu swoich machin wojennych. Ostatecznie jednak udało się oddziałom Marcellusa wedrzeć 

do miasta. Stało się to w nocy, gdy Syrakuzanie ucztowali z okazji święta bogini Artemidy. Nad ranem 

wkroczył Marcellus do miasta z wszystkimi swoimi wojskami. Mimo wydanych zarządzeń nie udało mu 

się uchronić ludności od grabieży i masowych zabójstw, w czasie których zginął również Archimedes. 

Jego śmierć opisuje Plutarch w następujący sposób. Uczony siedział w skupieniu, rozważając pewne 

figury geometryczne. Tak był pochłonięty tą pracą, że nie zauważył zajęcia miasta przez Rzymian. Nagle 

stanął przed nim żołnierz rzymski żądając, aby udał się z nim natychmiast do Marcellusa. Archimedes 

zgodził się pod warunkiem, że przedtem skończy swoje rozważania geometryczne. Ta odpowiedź tak 

oburzyła żołnierza, że przebił go mieczem. Istnieją też inne wersje o jego śmierci. W niektórych z nich 

występuje znany powszechnie zwrot Archimedesa, skierowany do żołnierza rzymskiego 

zamierzającego przebić go mieczem: "Nie niszcz moich figur". Marcellus, który uprzedził swoich 

żołnierzy przed wkroczeniem do miasta, aby nie tknęli Archimedesa, przeżył jego śmierć bardzo 

boleśnie. Bezpośredniego sprawcę zabójstwa wyrzucił z armii, a krewnym Archimedesa okazał 

najwyższą cześć. Przejdźmy obecnie do omówienia najważniejszych zdobyczy naukowych 

Archimedesa. Jego praca twórcza przypada na okres, w którym rozwój techniki stawia matematyce 



nowe zadania. Nowe urządzenia hydrotechniczne wymagają ciągle usprawnień. Technika wojenna 

podnosi się na coraz wyższy poziom, wymagając od uczonych rozwiązania różnych zagadnień. Również 

rozwój żeglugi morskiej związany jest z ciągłymi udoskonaleniami technicznymi. Astronomia dąży do 

uzyskania jak najdokładniejszych wyników w pomiarach, co pociąga za sobą konieczność budowania 

coraz bardziej precyzyjnych przyrządów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Notujemy też postęp takich nauk, jak geodezja i kartografia, których związek z geometrią jest bardzo 

ścisły. Wysoki poziom osiąga fizyka, a w szczególności dwa jej działy: mechanika i optyka. Jak 

zobaczymy, naukowe zdobycze Archimedesa często wiążą się bezpośrednio z zagadnieniami 

technicznymi. Dzieła jego były znacznie mniej rozpowszechnione niż Elementy Euklidesa - przede 

wszystkim z powodu trudności treści i poruszanej w nich specjalnej tematyki. Wszystkie wydania jego 

dzieł opierają się właściwie na manuskrypcie, który w drugiej połowie XV w. posiadał profesor  wenecki, 

humanista Giorgio Valla. W 1501 r. ukazało się tłumaczenie niektórych dzieł Archimedesa, opatrzone 

komentarzem Valli. Pierwsze limitowane wydanie greckiego tekstu z tłumaczeniem łacińskim pojawiło 

się w 1544 r. w Bazylei. Z dalszych zbiorowych edycji wymienimy wydanie paryskie z 1615  r. w języku 

greckim i łacińskim, przepiękne wydanie oksfordzkie z 1792 r. (w języku łacińskim) oraz norymberskie 

w języku niemieckim z 1670 r. Znajdujemy w nich siedem prac Archimedesa: 1) O kuli i walcu, 2) O 

pomiarze koła, 3) O konoidach i sferoidach, 4) O spiralach, 5) O równowadze figur płaskich, 6) O liczeniu 

piasku, 7) O kwadraturze paraboli. Przy omawianiu tych prac odrzucamy wątpliwy zresztą porządek 

chronologiczny, a bierzemy pod uwagę raczej stopień trudności poruszanych zagadnień. O jego dziele 

O liczeniu plasku pisaliśmy już w części I. Tam też mówiliśmy o skomplikowanej greckiej numeracji 

liczbowej, która zapewne była też jedną z przyczyn słabego rozwoju arytmetyki w porównaniu z 

geometrią. Wykonywanie działań było uciążliwe; to samo da się powiedzieć o zapisie wielkich liczb. Do 

czasów Archimedesa Grecy nie wykraczali poza 10 000. Archimedes rozważa liczbę ziaren piasku w kuli, 

której promień jest równy odległości naszej Ziemi od gwiazd. Przestrzeń ta jest  równoznaczna z 

ówczesnym pojęciem wszechświata, pochodzącym od znanego astronoma Arystarcha (III w. p. n. e.). 

Archimedes, rozumując w sposób omówiony w części I, wprowadza jednostki poszczególnych rzędów 

o wartości granicznej 108 i dochodzi do wniosku, że liczka ziaren piasku we wszechświecie jest mniejsza 

niż 1063 .Udowadniając, że liczba ziaren piasku musi być skończona, Archimedes pokazał równocześnie, 

jak możemy tworzyć liczby dowolnie duże. Jeśli omawiana praca nie zdobyła sobie tej popularności, 

jaką uzyskały dalsze, to przyczyny należy szukać w tym, że wprawdzie Archimedes jest bliski idei układu 

pozycyjnego , w pełni jej jednak nie realizuje. Musiał on jednakże mieć poważne wyniki w dziedzinie 

arytmetyki, jeżeli spotykamy się u niego z tak dokładnym oszacowaniem liczb niewymiernych, jak na 

przykład 265/153 < √3 < 1351/780 (pierwiastek kwadratowy z trzech jest zawarty między 265/153 a 

1351/780) .Łatwo wyliczyć, że podane nierówności określają &radic;3 z dokładnością do trzech miejsc 

dziesiętnych. Nie jest wykluczone, że w zaginionej jego pracy arytmetycznej pt. Początki znaleźlibyśmy 

źródło tych jego wiadomości. Najbardziej znanym dziełem Archimedesa jest jego praca O pomiarze 

kola. W księdze XII Elementów znajdujemy dowód twierdzenia, że pola kół pozostają do siebie w takim 

stosunku jak kwadraty ich średnic, a jeszcze przed Euklidesem wiadomo było, że pole koła równe jest 

polu trójkąta prostokątnego, którego jedna przyprostokątna ma długość równą obwodowi koła, a 

druga- równą jego promieniowi. Tym samym wiadomo było, że stosunek długości okręgu do jego 

średnicy jest wielkością stałą. Wspomnieliśmy już o tym, że w Elementach nie znajdujemy najmniejszej 

wzmianki o wartości tego stosunku. Fakt ten był zadziwiający - uczeni przypuszczali, że Euklides napisał 

od dzielną rozprawę poświęconą temu zagadnieniu. Jaka jest historia tego stosunku i jak łączy się ona 

z zagadnieniem kwadratury koła - omówimy dokładniej później. Podamy sposób Archimedesa na 

znalezienie przybliżonej długości okręgu, który odznacza się nie tylko dużą dokładnością, ale daje też 

możność określenia wielkością popełnionego błędu.  Opiera się on na kolejnym wpisywaniu i 

opisywaniu wielokątów foremnych przy ciągłym podwajaniu liczby boków. Punktem wyjściowym dla 

Archimedesa był sześciokąt foremny. Oczywiście, wiele idei Archimedesa znaleźć można u jego 



poprzedników. Zresztą trudno w historii nauki znaleźć idee o głębszym znaczeniu, których odkrycie 

zawdzięcza się w całości tylko jednej osobie. Wspomnieliśmy, że pomysł wpisywania i opisywania 

wielokątów foremnych w celu określenia pola koła pochodzi od Antiphona i Brysona. Archimedes 

pogłębił jednak znacznie tę metodę, a co najważniejsze - ustalił granice popełnionego błędu. Jaka była 

droga rozwojowa obliczania pól figur płaskich? Na podstawie proporcjonalności odcinków dochodzi się 

najpierw do wniosku, że stosunek pól prostokątów o jednakowych podstawach równa się odpowiednio 

stosunkowi długości ich wysokości, i dalej, że stosunek pól dowolnych dwóch prostokątów równa się 

odpowiednio iloczynowi stosunku długości ich wysokości przez stosunek długości ich podstaw Do 

takiego samego wyniku dochodzi się rozważając pola równoległoboków. Jeżeli więc obierzemy 

jednostkę pola, dochodzimy stąd natychmiast do twierdzenia, że pole równoległoboku równa się 

iloczynowi. długości podstawy przez długość jego wysokości. Wnosimy stąd, że pole trójkąta jest 

połową iloczynu długości podstawy przez długość  jego wysokości - gdy zaś chodzi o pole dowolnego 

wielokąta, rozbijamy go na trójkąty, a następnie obliczamy sumę ich pól. Metoda ta jednak zupełnie 

zawodzi przy obliczaniu pola figury ograniczonej linią krzywą. Oczywiście, że zagadnienie wyznaczenia 

pola koła musiało w pierwszym rzędzie zainteresować świat starożytny. Musiano używać specjalnych 

metod, gdyż podział koła na prostokąty, trójkąty czy też inne figury prostolinijne był niemożliwy. W ten 

sposób powstała metoda wyczerpywania genialnie rozwinięta przez Archimedesa. Jej istotę 

zrozumiemy najlepiej, jeżeli ją zastosujemy do określenia pola koła. Wpiszmy w koło dow olny wielokąt 

foremny, np. sześciokąt. Zajmuje on tylko część pola koła, gdyż nie wyczerpaliśmy pozostałych sześciu 

odcinków kołowych. Aby pole dokładniej wyczerpać, przejdźmy od sześciokąta do dwunastokąta 

foremnego. Polega to oczywiście na wpisaniu trójkątów równoramiennych w poszczególne odcinki 

kołowe. W ten sposób nieuwzględniona część pola uległa oczywiście zmniejszeniu. Postępowanie 

nasze prowadzimy w dalszym ciągu, do chodząc do 24-kąta, 48-kąta itd. W ten sposób "stopień 

wyczerpania" naszego pola coraz bardziej wzrasta. Gdybyśmy wzięli pod uwagę punkt leżący dowolnie 

blisko okręgu, to postępując w sposób powyżej podany dojdziemy do takiego wielokąta, który obejmie 

go swoim zasięgiem. W tym właśnie sensie mówimy o stopniowym wyczerpywaniu pola koła. 

Określając ten fakt językiem współczesnej analizy matematycznej mówimy, że pole koła stanowi 

granicę, do której dążą pola wpisanych wielokątów foremnych, gdy liczba ich boków dąży do 

nieskończoności. Jak już podaliśmy, Archimedes nie zadowala się wielokątami wpisanymi, które 

ograniczają pole koła z dołu. Wprowadzając kolejne wielokąty opisane, ogranicza pole koła z góry. W 

ten sposób zamyka je w coraz ciaśniejsze granice, gdyż przez odpowiednie zwiększenie liczby boków 

może różnicę tych granic uczynić dowolnie małą. Metodę swą Archimedes pogłębiał coraz bardziej. W 

pracy O kuli i walcu, która jest uważana za jedną najwcześniejszych, wykazuje, że pole powierzchni kuli 

jest czterokrotnie większe od pola tzw. koła wielkiego. Prowadzi to oczywiście do znanego nam wzoru 

P = 4 π R2 . Dalej wykazuje, że objętość kuli jest 4 razy większa od objętości stożka, którego podstawa 

jest równa kołu wielkiemu, a wysokość promieniowi kuli Odpowiada to naszemu wzorowi na objętość 

kuli, gdyż jak wiemy, objętość stożka równa się trzeciej części iloczynu pola podstawy przez wysokość, 

a więc 1/3 πR2 x  R = 1/3πR3 a tym samym objętość kuli = 4  * 1/3 πR3 = 4/3πR3 

Znajdujemy tu również dowód twierdzenia, że pole  powierzchni bocznej walca równobocznego  jest 

równe polu powierzchni kuli wpisanej w ten walec . Wreszcie na uwagę zasługuje podany tu dowód 

słynnego twierdzenia, które da się sformułować w następujący sposób: Jeżeli w walec równoboczny 

wpiszemy kulę i stożek, to stosunek objętości kolejno wymienionych brył równa się 3:2:1.  

Oznaczmy bowiem objętość walca przez V1, objętość kuli przez V2 a objętość stożka przez V3 

V1= πR2  * 2R = 2πR3 , V2 = 4/3πR3 , V3 = 1/3 *πR2  * 2R = 2/3πR3 

Omawiany stosunek przedstawia się więc następująco:   

 V1 : V2 : V3 = 2πR3 : 4/3πR3 : 2/3 πR3= 1 : 2/3 : 1/3 = 3 : 2 : 1 

Archimedes zwrócił też uwagę na to, że - jak wynika z ostatniego twierdzenia - objętość walca równo 

bocznego jest półtoraraza większa od objętości wpisanej weń kuli. Zachwycony otrzymanym 



rezultatem, prosił o wyrycie na swoim nagrobku zestawienia tych dwóch brył. Prośbie tej, jak 

opowiemy później, stało się zadość. Bardzo ciekawa jest praca Archimedesa O kwadraturze paraboli. 

W geometrii elementarnej mówi się nie wiele o paraboli, dlatego też podamy kilka wyjaśnień 

wstępnych. dowolną prostą AB i obierzmy dowolny punkt F leżący poza prostą. Znajdź my na naszym 

rysunku punkty równo oddalone od prostej AB i punktu F. Ponieważ odległość punktu od prostej 

określa długość prostopadłej wykreślonej do niej z tego punktu, najprościej dojdziemy do celu w 

sposób następujący: przeprowadźmy przez punkt F prostopadłą do AB i zaznaczmy na niej szereg 

punktów P1, P2, P3 itd. Punkt przecięcia prostopadłej z AB oznaczmy przez C. Wykreślmy teraz przez 

każdy z obranych P1, P2, P3 , …  - równoległe do AB. Na każdej z nich znajdziemy z łatwością dwa punkty 

odpowiadające naszemu warunkowi. W tym celu wystarczy wziąć na rozwarcie cyrkla odległość 

rozpatrywanej równoległej od AB (np. dla P1 – CP1) i z punktu F tym samym promieniem zakreślić na 

danej równoległej 2 punkty (K i L). Punkt O znajdujący się w środku odcinka CF odpowiada oczywiście 

naszemu warunkowi. Jest on w pewnym sensie punktem zwrotnym, gdyż w lewo od niego nie 

znajdziemy ich więcej, podczas gdy posuwając się w prawo - zawsze będą dwa takie punkty. Rozważane 

punkty ułożą się wzdłuż pewnej linii krzywej, którą nazywamy właśnie parabolą, AB - jej kierownicą, F 

- jej ogniskiem, a O - wierzchołkiem. Widzimy więc, że parabola jest zbiorem wszystkich punktów, 

równo oddalonych od jej kierownicy i ogniska. W geometrii analitycznej, o której wspomnieliśmy w 

poprzedniej części, rozpatruje się parabolę jako wykres pewnego równania - nie możemy jednak tu 

wchodzić w bliższe szczegóły. Archimedes postawił sobie w swojej pracy zadanie obliczenia pola 

odcinka paraboli, czyli figury zawartej między łukiem paraboli a jej cięciwą. Zagadnienie to 

rozwiązujemy obecnie za pomocą rachunku całkowego. Metoda wyczerpywania Archimedesa 

zastępuje w zupełności rachunek całkowy lub raczej nakreśla drogi dla przyszłego jego powstania w 

XVII w. Podaje on dwa sposoby rozwiązania tego zagadnienia. Pierwszy z nich przypomina zupełnie 

jego metodę wyznaczania pola koła. Przypuśćmy, że mamy określić pole odcinka paraboli 

ograniczonego jej łukiem i cięciwą PR prostopadłą do jej osi.. Utwórzmy cięciwy OP i OR. Trójkąt OPR 

nie wyczerpuje pola naszego odcinka paraboli, gdyż pozostały nie uwzględnione odcinki znajdujące się 

nad cięciwami OP i OR. Aby dokładniej wyczerpać pole, dzielimy PR na 4 równe odcinki i z punktów 

podziału S i T kreślimy równoległe do osi paraboli. Otrzymujemy w ten sposób na paraboli punkty U i 

W, które połączone z końcami cięciw OP i OR dają nam dwa trójkąty OUP, OWR. Archimedesowi udaje 

się udowodnić, że suma ich pól jest czwartą| częścią trójkąta OPR. Stopień wyczerpania  naszej paraboli 

jest już obecnie większy, ale pozostały do uwzględnienia 4 odcinki znajdujące się nad cięciwa mi UP, 

OU, OW i WR. Znów powtarzamy nasze postępowanie dzieląc PR na 8 równych części, kreśląc 

równoległe do osi i tworząc 4 trójkąty wpisane w pozostałe "skrawki" paraboli. (Jednym z nich jest 

UZP.) Archimedes wykazuje, że suma pól tych czterech trójkątów stanowi 1/4 sumy pól poprzednich 

dwóch trój kątów OUP i OWR, czyli  1/16 pola trójkąta OPR. Nasze postępowanie można ciągnąć w 

nieskończoność, uzyskując coraz dokładniejszy wynik na pole rozpatrywanego odcinka paraboli. 

Rozumowanie Archimedesa prowadzi do wniosku, że pole naszego odcinka paraboli jest następującą 

sumą nieskończenie wielu składników: pole OPR + 1 / 4  pola OPR + 1 /16 pola OPR + 1 / 64 pola OPR 

+ …  aż do nieskończoności. Sprowadza się to do sumy tzw. postępu geometrycznego zbieżnego. Temat 

ten przerabia się w szkole średniej, Wykazując, że mimo istnienia nieskończenie wielu składników suma 

ich dąży do skończonej granicy. Archimedes jednak bardzo zręcznie omija te trudności  dochodząc 

ostatecznie do wniosku, że pole odcinka paraboli zawartego między jej łukiem a cięciwą prostopadłą 

do jej osi stanowi  2/3  pola prostokąta utworzonego z tej cięciwy i jej odległości od wierzchołka 

paraboli. Zgodnie z naszym rysunkiem mielibyśmy: pole odcinka paraboli ograniczonego jej łukiem i 

cięciwą PR równa się j pola prostokąta GPHR. Druga metoda Archimedesa jest niemniej rewelacyjna. 

Jest ona dowodem tego, jak głęboko pojmował on związek matematyki z zagadnieniami praktycznymi. 

Wprowadza mianowicie elementy mechaniki, a ściślej mówiąc, statyki  do swoich rozważań 

matematycznych. Już w swojej pierwszej pracy poświęconej podstawom mechaniki pt. O równowadze 



figur płaskich Archimedes po raz pierwszy ustala zupełnie ściśle pojęcie środka ciężkości i zajmuje się 

jego wyznaczeniem dla poszczególnych figur płaskich. Wykazuje więc, że środkiem ciężkości dla 

równoległoboku jest punkt przecięcia  jego przekątnych, dla trójkąta - punkt przecięcia jego 

środkowych; następnie rozważając coraz bardziej skomplikowane figury wyznacza środek ciężkości 

odcinka paraboli. Uzyskany wynik wyzyskuje potem w swojej pracy pt. O kwadraturze paraboli, w 

której rozważanie oryginalnie zbudowanego układu równowagi doprowadza go do poprzednio 

podanego wyniku. Znanym badaczem starożytnych tekstów matematycznych był filolog i matematyk 

duński J.-L. Heiberg. Pod jego redakcją wyszły najlepsze wydania dziel Euklidesa, Archimedesa i 

Apolloniusza, W 1879 r. Heilberg wydał w Kopenhadze dzieło poświęcone rozmaitym problemom 

twórczości Archimedesa. Z początkiem XX stulecia przypadkowo wpadł temu uczonemu do ręki w 

bibliotece jerozolimskiej drobny fragment jakiegoś starożytnego tekstu matematycznego. Znalazł go 

docent petersburskiego uniwersytetu Papadopulo - zresztą nie matematyk - studiując jakiś 

średniowieczny pergamin. Okazało się, że podtekstem występowały ślady widocznie niezupełnie 

zmytego dawniejszego tekstu. Heiberg poznał w nim styl Archimedesa i postanowił odszukać całość 

wspomnianego pergaminu. Udało mu się odnaleźć go w 1906 r. w Konstantynopolu. Był to manuskrypt 

jakiegoś tekstu religijnego powstałego między XII i XIV wiekiem. Jego autor pisał na pergaminie, z 

którego niezbyt zręcznie usunięto dawniejszy tekst z X w. Heibergowi miało się prawie w całości go 

odtworzyć i odkryć w nim 3 dzieła Archimedesa. Pierwsze z nich nie posiada autorskiego tytułu. 

Nazywamy je O metodzie mechanicznej rozwiązywania zadań geometrycznych. Zawiera ono bardzo 

cenne rozważania geometryczne oparte na podobnych rozumowaniach, jakie przytoczyliśmy, 

omawiając drugi sposób Archimedesa obliczania pola odcinka paraboli.  Dzieło to zaczyna się od listu 

do Eratostenesa, w którym Archimedes pisze, że powierza mu, jako wybitnemu filozofowi i 

matematykowi, nową metodę i rozwiązywania zagadnień matematycznych za pomocą mechaniki. 

Dalej Archimedes stwierdza, że mechanika Ułatwia mu znalezienie pewnych prawd matematycznych, 

które następnie stara się ściśle udowodnić w drodze geometrycznej - gdyż, jak twierdzi, rozważania 

mechaniczne nie mogą zastąpić ścisłego dowodu matematycznego. Czy można znaleźć bardziej 

przekonywające potwierdzenie tezy, że Archimedes rozumie związek teorii z praktyką właśnie tak jak 

współcześni postępowi uczeni? Przecież również w naszej epoce zagadnienia techniczne często 

prowadzą do rozwoju nowych teorii matematycznych.  W piśmie do Eratostenesa wyraża nadzieję, że 

matematycy współcześni lub też matematycy przyszłości znajdą za pomocą podanych metod 

twierdzenia, które "nam nawet do głowy nie przyszły". I rzeczywiście, były to słuszne przewidywania, 

gdyż wiek XVII przy niósł wspaniały rozwój myśli Archimedesa w postaci rachunku różniczkowego i 

całkowego. Dzieło Archimedesa przynosi poza pogłębieniem dowodów twierdzeń już wymienionych 

sposoby obliczania pola i objętości elipsoidy i paraboloidy obrotowej (bryły powstałe przez obrót elipsy 

lub paraboli dokoła osi) oraz ich odcinków. Dzięki oparciu metody wyliczeń na elementach mechaniki 

znajdujemy tu równocześnie sposoby wyznaczania środków ciężkości takich brył, jak półkula, odcinek 

elipsoidy obrotowej i innych. Jak już wspomnieliśmy, powyższe zagadnienia wykraczają znacznie poza 

zakres geometrii elementarnej i wymagają wielu wiadomości z dziedziny analizy matematycznej. 

Należy zaznaczyć, że Archimedes w swej pracy O konoidach i sferoidach dochodzi do podobnych 

wyników w drodze czysto geometrycznej (według jego terminologii sferoid - to elipsoida obrotowa, a 

konoid - paraboloida obrotowa). Dwie pozostałe prace poświęcone są zagadnieniom hydrostatyki. Jest 

to nauka o równowadze cieczy i gazów. Któż z nas zresztą nie pamięta ze szkoły słynnego prawa 

Archimedesa głoszącego, że ciało zanurzone w cieczy traci pozornie na ciężarze tyle, ile wynosi ciężar 

wypartej przez to ciało cieczy. Archimedes formułuje szereg praw obejmujących wszelkie możliwe 

przypadki: 1) gdy ciężar ciała jest mniejszy od ciężaru wypartej przez to ciało cieczy, ciało zanurza się 

tylko częściowo, wypierając taką ilość cieczy, której ciężar jest równy ciężarowi ciała; 2) gdy ciężar ciała 

równa się ciężarowi wypartej cieczy, występuje zjawisko swobodnego pływania; 3) gdy wreszcie ciężar 

ciała jest większy od ciężaru wypartej cieczy, ciało tonie. Ciekawa rzecz, że ta praca Archimedesa była 



właściwi.  już wcześniej znana - przed odkryciem Heiberga. Ponieważ jednak nie znajdowała się w 

pełnym wydaniu Valli, nie było pewności, czy autorem jej jest Archimedes. Dopiero odkrycie Heiberga 

rozwiało wszelkie wątpliwości. Powszechnie znane jest opowiadanie, przytaczane przez, kilku autorów, 

w jakich okolicznościach Archimedes odkrył swoje prawo. Król Syrakuz Hieron kazał sobie rzekomo 

zrobić koronę z czystego złota. Po otrzymaniu jej miał jednak wątpliwości, czy nieuczciwy wykonawca 

nie dodał do niej pewnej ilości srebra, Zwrócił się więc do Archimedesa z pol eceniem rozwiązania tej 

sprawy. Archimedes długo nad tym rozmyślał, aż wreszcie pewnego razu w czasie kąpieli w wannie, 

czując, jak w miarę zanurzania się w wodzie  ciężar jego ciała się zmniejsza - zaświtała mu w głowie 

myśl o tym, co nazywamy obecnie prawem Archimedesa. Oszołomiony swoim odkryciem, wyskoczył 

podobno z  wanny i z okrzykiem "heureka" (znalazłem) nago wybiegł na ulicę. Na podstawie 

znalezionych praw mógł on oczywiście łatwo stwierdzić , czy korona zawierała jakąś domieszkę srebra  

Prawo Archimedesa bowiem pozwala wyznaczyć ciężar właściwy ciał. Po otrzymaniu więc 

odpowiedniej wartości dla ciężaru właściwego korony, wystarczyło porównać ją z ciężarem właściwym 

czystego złota. Bardzo interesująca jest drobniejsza praca Archimedesa O spiralach. Narysujmy 

dowolny promień OA. Wyobraźmy sobie, że punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym z 

punktu O w kierunku OA, podczas gdy równocześnie promień OA wykonuje jednostajny ruch obrotowy 

dokoła O .Linię krzywą zakreśloną w ten sposób przez punkt materialny nazywamy spiralą 

Archimedesa. Ma ona szereg ciekawych własności, które Archimedes wykazuje w sposób dość 

skomplikowany. Dziś własności te poznajemy opierając się na elementach analizy matematycznej. 

Wspomnijmy jeszcze o jednej drobnej pracy Archimedesa zawierającej wybór 15 twierdzeń 

geometrycznych. Nie dotarł do nas jej oryginalny tekst, posiadamy 'tylko jej arabskie opracowanie. 

Znajdujemy w niej ciekawe twierdzenia odnoszące się do figur ograniczonych łukami kołowymi. Oto 

dwa przykłady:   

1. Figura zwana w tekście Salinon – po polsku solniczka - powstaje w ten sposób, że na AB wystawiamy 

dwa półkola o środku O (środek odcinka AB) - jedno w górę o promieniu R = AO , a drugie w dół o 

promieniu mniejszym. Następnie zamykamy kontur naszej figury wystawiając jeszcze na odcinkach AC 

i DB dwa półkola skierowane w górę o promieniu m równym ich połowie .Archimedes udowadnia, że 

pole "solniczki" równe jest  polu koła o średnicy 2q = R + r. Dowód opiera się na twierdzeniu wykazanym 

przez niego również w tej pracy. Mianowicie narysujmy w kole dwie cięciwy przecinające się pod kątem 

prostym. Otrzymamy w ten sposób 4 odcinki tych cięciw. Archimedes udowadnia, że kwadrat średnicy 

równa się sumie kwadratów tych czterech odcinków.  

2. Arbelos - czyli "nóż szewski". Narysujmy dowolny trójkąt prostokątny oraz wykreślmy w nim 

wysokość z wierzchołka kąta prostego. Dzieli ona przeciwprostokątną na dwa odcinki AD i DB. 

Zbudujmy teraz na przeciwprostokątnej, na AD i DB, trzy półkola skierowane w tę samą stronę . Figura 

ograniczona tymi trzema półkolami nazywa się w tekście "szewskim nożem". Archimedes wykazał, że 

pole tej figury jest równe polu koła, którego średnica jest wysokością trójkąta prostokątnego. Na 

największą jednak uwagę zasługuje w tej pracy wzór pozwalający obliczyć pole trójkąta bezpośrednio 

z danych jego boków. Rozważania Archimedesa sprowadzają się do tego, że jeżeli oznaczymy długości 

boków trójkąta przez a, b, c, a jego pole przez S, otrzymamy następujący wzór:   

S = √a+b+c/2  * b+c-a/2  * a+c-b/2  * a+b-c/2   

Wzór ten w zmienionej cokolwiek postaci nazywamy zazwyczaj wzorem Herona (I w. n. e.) - jak 

pokazaliśmy, niesłusznie, bo pierwszeństwo należy się Archimedesowi. Jest on bardzo wygodny w 

praktycznych obliczeniach, gdyż nie wymaga znajomości długości wysokości trójkąta, której 

wymierzenie jest w praktyce często uciążliwe. Jak już wspomnieliśmy, niektóre prace Archimedesa nie 

doszły do nas wcale. Poza Początkami, które były poświęcone podstawom arytmetyki, cenną byłaby 

dla nas jego praca o wielościanach. Wspomina o niej Pappus aleksandryjski. Z jego słów wynika, że 

Archimedes rozważał w niej poza wielościanami foremnymi również takie, które są ograniczone 

wielokątami foremnymi różnego rodzaju, np. trójkątami równobocznymi i pięciokątami foremnymi. 



Nazywamy je dziś wielościanami półforemnymi. Również ważne znaczenie miałyby dla nas jego prace 

z mechaniki, które zaginęły. Według Pappusa, wydał je Archimedes pod tytułem O ciężarach lub O 

dźwigniach. Miały zawierać teorię środka ciężkości ciał rozpatrywanego jako punktu, w którym ciało 

podparte zachowuje równowagę w każdym swoim położeniu. Do jakich wniosków dochodzimy na 

podstawie tego pobieżnego omówienia twórczości Archimedesa? Nie ulega wątpliwości, że kojarzył on 

swoje genialne odkrycia matematyczne z zastosowaniami praktycznymi i że, z drugiej strony, znajdował 

w zagadnieniach praktycznych bodźce do swojej pracy teoretycznej. Tym dziwniejsza wydaje się nam 

charakterystyka Archimedesa, jaką spotykamy u niektórych historyków matematyki. Starają się oni 

przedstawić go jako człowieka stroniącego od wszelkiej praktycznej działalności, a ceniącego tylko 

czysto abstrakcyjne rozważania. Na wet znany nam jego czynny udział w obronie Syrakuz usiłują 

tłumaczyć w ten sposób, że w obliczu niebezpieczeństwa grożącego ojczyźnie, był zmuszony zająć się 

tak "prozaicznymi" sprawami. Powołują się przy tym najczęściej na Plutarcha. A oto kilka fragmentów 

z pism Plutarcha: "Archimedes nie zostawił ani jednego dzieła poświęconego tym odkryciom, dzięki 

którym zdobył prawie boską sławę. Zajmowanie się zagadnieniami techniki lub czymkolwiek, co może 

przynieść praktyczną korzyść, uważał za nieszlachetne i niskie. Geniusz swojej myśli skierowywał 

wyłącznie na takie zagadnienia, które były wspaniałe niezależnie od jakichkolwiek potrzeb czy 

zastosowań." Lub też: ” … Dlatego nie będzie się wydawało rzeczą niewiarygodną, że Archimedes, jak 

opowiadają, często zapominał o jedzeniu lub pielęgnowaniu swego ciała. Często siłą musieli go zmuszać 

do kąpieli w wannie i do nacierania ciała wonnymi maściami. Lecz i wtedy zatopiony w swoich 

rozmyślaniach rysował figury geometryczne na ziemi lub też na swoim ciele pokrytym maściami. 

Archimedes, który wynalazł tyle wspaniałych rzeczy, prosił swoich znajomych i krewnych, aby 

wykreślono na jego mogile tylko walec z wpisaną kulą, z podaniem stosunku objętości tych brył  …” 

Po poznaniu olbrzymiego dorobku twórczego Archimedesa trudno pogodzić się ze słowami Plutarcha. 

Może znajdziemy nawet w osobowości uczonego pewne wpływy tradycji platońskich, ale czy można 

przypuścić, aby Archimedes, który opierając się na swoich zdobyczach teoretycznych miał budować tak 

wspaniałe maszyny, który w swoim liście do Eratostenesa tak wyraźnie podkreślił związek teorii z 

praktyką - miał lekceważący stosunek do nauk stosowanych? A jego osiągnięcia w mechanice i 

hydrostatyce czy   nie są dowodem ścisłego związku jego pracy twórczej nad zagadnieniami 

praktycznymi? Wszystko przemawia za tym, że poglądy naukowe Archimedesa były bardzo postępowe. 

W przeciwieństwie do współczesnych mu innych uczonych, którzy i a rając się przypodobać panującym 

władcom zmieniali nagle swoje poglądy, Archimedes jest konsekwentny i bezkompromisowy. Mimo że 

Demokryt był ostro zwalczany przez koła rządzące, Archimedes często powołuje się na niego. Również 

z uznaniem wyraża się o systemie astronomicznym Arystarcha, najwybitniejszego astronoma 

starożytności. Poświęcona jego osiągnięciom praca wprawdzie zginęła, ale w Liczeniu piasku, 

znajdujemy szereg wzmianek o niej. Jak wiemy, Arystarch pierwszy ośmielił się postawić hipotezę, że 

Ziemia obraca się dokoła Słońca -  i za to był oskarżony o bezbożnictwo i zmuszony do opuszczenia 

Aten. Arystarch znalazł w Archimedesie wielkiego zwolennika. Ponad 2000 lat dzieli nas od śmierci 

Archimedesa, ale ciągle jesteśmy pełni podziwu dla tego geniusza matematyki. Nie można tego 

powiedzieć o jego rodakach, którzy szybko o nim zapomnieli. Dowiadujemy się o tym z pism 

najwybitniejszego mówcy rzymskiego, męża stanu, a równocześnie znakomitego pisarza i filozofa - 

Cycerona (106 - 43 r. p. n. e.). W swoich Dysputach tuskulańskich pisarz ten podaje pewne szczegóły o 

odnalezieniu grobu Archimedesa. Senat wysłał Cycerona w 75 r. p.n.e. w charakterze kwestora na 

Sycylię. Obowiązki jego nie były wcale łatwe, czasy niespokojne, mimo to natychmiast po przybyciu 

zajął poszukiwaniem mogiły Archimedesa, którego bardzo cenił i poważał. Syrakuzanie nawet nie 

wiedzieli o jej istnieniu. Cycero pamiętał, że na nagrobku Archimedesa miała być wyryta kula i walec, i 

to ułatwiło mu poszukiwania. I rzeczywiście, udało mu się zauważyć wśród gęstych zarośli na 

cmentarzu wystającą kolumnę, a na niej słabo widoczny rysunek kuli i walca. Na jego polecenie 

towarzyszący mu wybitni dostojnicy Syrakuz sprowadzili ludzi z sierpami, którzy oczyścili to miejsce. 



Wtedy można było z całą pewnością stwierdzić, że był  to nagrobek Archimedesa. Poza walcem i kulą 

widoczny był wiersz wypisany na kolumnie, o którego istnieniu wiedział Cycero przedtem z pism 

różnych pisarzy. Część tego wiersza była już zupełnie zatarta. Minęło wiele lat. Katapulty i inne machiny 

wojenne Archimedesa poszły w niepamięć. Kamienie, które one wyrzucały, zastąpiono pociskami o 

znacznie większej sile burzącej. Do niszczenia okrętów używa się dziś nie belek zakończonych hakami, 

lecz potężnych w swoim działaniu min. Rozmaite wynalazki techniczne Archimedesa pozostały już tylko 

w sferze legend. Wieki zniszczyły jego nagrobek pamiątkowy, odnaleziony i odnowiony przez Cycerona. 

Pozostał jednak po nim wieczny pomnik jego olbrzymich osiągnięć w dziedzinie matematyki. Trzecim 

wybitnym przedstawicielem szkoły aleksandryjskiej był Apolloniusz z Pergi (Mała Azja), którego 

działalność przypada na okres około 200 r. p. n. e. Jego główne dzieło O przekrojach stożkowych 

zjednała mu taką sławę, że świat starożytny nazwał go "wielkim geometrą". Dzieło to składa się z  ośmiu 

ksiąg; pierwsze cztery zachowały się w języku greckim, księgi V -VII - tylko w języku arabskim, a 

oryginalny tekst ósmej zaginął. Posiadamy tylko pewną jej rekonstrukcję dokonaną przez autorów 

późniejszych. Teoria przekrojów stożkowych wykracza już poza ramy geometrii elementarnej, dlatego 

też musimy się tu ograniczyć do kilku uwag. Obierzmy sobie w przestrzeni dowolną oś - n oraz dowolną 

prostą m mającą z tą osią jeden wspólny punkt S. Za łóżmy teraz, że prosta m wykonuje w przestrzeni 

ruch obrotowy względem osi n. Utworzy wówczas tzw. powierzchnię stożkową. Prostą m w każdym jej 

położeniu w czasie ruchu nazywamy tworzącą, a prostą n - osią stożka obrotowego. Przecinając 

powierzchnię stożkową rozmaitymi płaszczyznami, otrzymujemy rozmaite przekroje stożkowe, których 

analizą zajmuje się dzieło Apolloniusza. Jeśli płaszczyzna tnąca jest prostopadła do osi, otrzymujemy 

okrąg, jeśli jest równoległa do jednej z tworzących - parabolę, jeśli przecina obie połówki - tworzy tzw. 

hiperbolę, jeśli przecina wszystkie tworzące jednej powłoki - elipsę. Rozpatrywaniem własności tych 

krzywych nie może my się tu bliżej zająć. Wprawdzie dawniejsi matematycy interesowali się już tym 

zagadnieniem, Apolloniusz jednak pierwszy podał teorię tych linii, posługując się metodą 

współrzędnych liczbowych, rozwiniętą później przez Descartesa w geometrii analitycznej. Od 

Apolloniusza też pochodzą dzisiejsze nazwy: elipsa, parabola i hiperbola. Jego teoria znalazła liczne 

zastosowania nie tylko w matematyce, ale również w fizyce i astronomii a jego dzieło uważane było 

przez wiele wieków za klasyczne osiągnięcie w dziedzinie przekrojów stożkowych. Nawet Kepler i 

Newton (XVII wiek) badając ruchy planet i orbity komet opierają się na jego teorii. Apolloniusz napisał 

jeszcze wiele prac, ale nie zachowały się one w oryginale. W nowszych czasach niektórzy autorzy na 

podstawie pewnych danych Pappusa i innych pisarzy odtwarzali zaginione prace Apolloniusza 

(podobnie jak księgę VIII Przekrojów stożkowych). Między innymi znajdujemy wśród nich fragmenty 

pracy pt. Punkty styczności, w których mamy również rozwiązanie następującego, znanego w 

dziedzinie konstrukcji geometrycznych zagadnienia Apolloniusza: mając dane trzy okręgi (które mogą 

być zastąpione przez prostą lub punkt), wykreślić konstrukcyjnie okrąg styczny do nich. Jeśli mowa o 

konstrukcjach, wspomnijmy o ciekawym rozwiązaniu problemu delijskiego, którego autorem jest 

Apolloniusz. Twórczość matematyczna Euklidesa, Archimedesa i Apolloniusza przypada na okres 

świetności szkoły aleksandryjskiej. W okresie tym tworzą również inni matematycy. Zaćmiewa ich 

wprawdzie aureola tych trzech wybitnych przedstawicieli myśli matematycznej, mimo to jednak 

niektórzy z nich zasługują na uwagę. O Eratostenesie (276 - 196 r. p. n.e.) mówiliśmy już w części III w 

związku z jego "sitem". Był on znany w Aleksandrii jako wszechstronny uczony i kierownik biblioteki 

aleksandryjskiej. Wiemy również, jak wysoko cenił Eratostenesa Archimedes, dołączając do swoich 

prac listy pisane do niego. Największą zdobyczą Eratostenesa jest wyznaczenie po raz pierwszy w 

przybliżeniu wielkości obwodu Ziemi. W tym celu zmierzył najpierw długość łuku zawartego między 

Aleksandrią a Syene (dzisiejszy Assuan). Następnie dokonał pomiaru odpowiadającego temu łukowi 

kąta w ten sposób, że obserwował odległość zenitalną Słońca w tych punktach w dniu stanowiska 

letniego, kiedy w Syene Słońce stoi w zenicie. Stąd już nietrudno było wyliczyć długość południka 

ziemskiego. Jeżeli bowiem oznaczymy przez x długość południka, przez ł i a wielkości otrzy mane przez 



Eratostenesa z pomiaru łuku i od powiadającego mu kąta środkowego to x wy liczymy z proporcji x : l 

= 360o : a. W ten sposób wyznaczył Eratostenes po raz pierwszy w dziejach ludzkości długość południka 

ziemskiego i tym samym określił w przybliżeniu wielkość obwodu kuli ziemskiej. Uzyskał w ten sposób 

wartość odpowiadającą 39690 km. Wynik ten, biorąc pod uwagę prymitywne narzędzia stosowane 

prze2 tego uczonego, należy uważać za bardzo dobry. Z końcem II w. przed n.e. następuje już zmierzch 

świetności matematyki greckiej. Czy wpłynęły na to pewne czynniki społeczno -ekonomiczne? W 

zasadzie nie notujemy w tej dziedzinie żadnych zasadniczych zmian, czego dowodem może być fakt, że 

astronomia w tym czasie przeżywa okres bujnego rozkwitu w osobach Hipparcha i działającego później 

twórcy systemu geocentrycznego Ptolemeusza. Są więc inne przyczyny tego stanu rzeczy. Tkwią one w 

samej fazie rozwojowej matematyki tego okresu. Pokazaliśmy, jak wysoki poziom osiągnęła geometria 

grecka. Zakończyła ona w zasadzie rozbudowę tej części geometrii, którą nazywamy elementarną, a w 

dziełach Archimedesa i Apolloniusza wyraźnie ją przekroczyła, nawiązując do zagadnień, które 

zaliczamy już do ma tematyki wyższej. W tej jednak fazie nastąpiło pewne zahamowanie dalszego 

rozwoju. Wspomnieliśmy już kilkakrotnie, że Grecy nie mieli dostatecznie rozwiniętej teorii wielkości 

niewymiernych. Wielkości niewymierne występującej geometrii były oddzielone nieprzebytą 

przepaścią od liczb. Stąd. też pochodzi oderwanie geometrii od arytmetyki i algebry, co w następstwie 

doprowadziło do tego, że dalszy jej rozwój był bardzo utrudniony. W tej sytuacji twórczość 

matematyczna późniejszego okresu, hellenistycznego, skierowała się na inne tory - w dziedzinę 

matematyki stosowanej. Następuje rozwój trygonometrii, działu matematyki, który pozwala określić 

związki liczbowe między bokami i kątami trójkąta. Trygonometria jest przedmiotem nauki w szkole 

średniej. Rozwija się również geometria praktyczna i techniczna i w ten sposób wypełnia się luka 

pozostawiona przez matematykę starożytną. Ta bowiem oddzielała najczęściej geometrię teoretyczną 

od praktycznej, którą pozostawiała mierniczym Oni to stworzyli pod stawy geodezji starożytnej, która 

jednak przez długi czas była nam nie znana. Dopiero wystąpienie Herona wyjaśnia sytuację na tym 

odcinku. Heron, wybitny inżynier i matematyk, żył w Aleksandrii w okresie, który dotychczas jeszcze 

jest sporny. Rozmaici badacze określają go w granicach od 150 r. p. n.e. do 250 r. n. e. W ostatnich 

czasach na podstawie analizy pozostawionych przezeń dzieł dochodzi my do wniosku, że był to 

prawdopodobnie I wiek n. e. Nie będziemy tu omawiali jego wynalazków technicznych ani też dzieł, w 

których podaje systematycznie osiągnięcia świata starożytnego w dziedzinie mechaniki technicznej. 

Nas interesuje Heron jako matematyk. Należy stwierdzić, że strona teoretyczna interesowała Herona 

bardzo mało. Natomiast wszystko, co napisał w zakresie geometrii praktycznej, jest dla nas swoistą 

encyklopedią tej dziedziny wiedzy świata starożytnego. Nie wiemy, które fragmenty jego prac należy 

uważać za jego samodzielne zdobycze. Heron korzysta bardzo umiejętnie z rozmaitych źródeł. W 

poprzedniej części mówiliśmy o jego pobycie w Egipcie i zapoznaniu się z najstarszymi źródłami 

miernictwa egipskiego. Znajdujemy również w jego pracach ślady i osiągnięć babilońskich i hinduskich. 

Z matematyków greckich zawdzięcza najwięcej Archimedesowi. Jedynym jego zachowanym w 

oryginale dziełem jest Metrica (Mierzenie) - znalezione dopiero w 1896 r. Mamy tu twierdzenia i wzory 

do dokładnego i przybliżonego obliczania pól i objętości rozmaitych figur i brył geometrycznych. A więc 

pola wielokątów foremnych, objętości stożka i ostrosłupa ściętego, objętości odcinka kuli, 

wielościanów foremnych i  innych brył. Między innym występuje tu też znany ze szkoły wzór na 

obliczanie pola trójkąta na podstawie długości jego boków, który Heron niewątpliwie zaczerpnął z dzieł 

Archimedesa. Znajdujemy tu również przybliżone sposoby rozwiązywania równań kwadratowych oraz 

tablice przybliżonych wartości pierwiastków kwadratowych  i sześciennych. Zaznaczyć należy ,że Heron 

najczęściej nie podaje dowodów swych twierdzeń lub wzorów. Wyjaśnia je tylko na odpowiednio 

dobranych przykładach. Inne dzieła matematyczne, jak np. Geometria, Stereometrica, które świat 

przypisywał Heronowi, okazały się jedynie podręcznikami opartymi na jego wykładach. Były one 

przekazywane z pokolenia na pokolenie w ciągle zmieniających się wersjach, tak ,że trudno często 

rozstrzygnąć  co jest autentyczne "Heuronowskie" , a co pochodzi od jego uczniów. W Stereometrica 



zasługuje na specjalną uwagę metoda obliczania pól i objętości ciał o kształcie nieregularnym, jakie 

często spotykamy w naszym otoczeniu, np. rozmaitych nauczyć, pomieszczeń ,studni itd. W 

Stereometrica występuje również sposób obliczania wysokości kolumn na podstawie stosunku 

długości ich cieni. Bardzo ważnym dziełem Herona jest Dioptrica. Nazwa pochodzi od przyrządu 

"dipotra" używanego przez starożytnych do mierzenia kątów. Jest to jakby prototyp naszego  teodolitu. 

Dioptrica - to kurs miernictwa, w którym rozwiązuj się wiele zagadnień geometrii praktycznej, 

posługującej się wspomniany przyrządem do mierzenia kątów. Podajemy kilka przykładów : 1. 

Wytyczyć kierunek prostej przechodzącej przez dwa niedostępne punkty; 2. Zmierzyć szerokość rzeki , 

której nie możemy przekroczyć; 3.  Z danego punktu wytyczyć kierunek prostopadły do danej, 

niedostępnej prostej; 4. Zmierzyć wysokość niedostępnego punktu. Jak widzimy, Heronowi 

zawdzięczamy wiele. Gdyby nie jego dzieła mielibyśmy tylko bardzo słabe pojęcie o miernictwie świata 

starożytnego. Heron wydobył na światło dzienne i włączył do rozważań geometrycznych wszystko to 

co starożytni oddzielali skrzętnie od "czystej" matematyki. Po Heronie aleksandryjskim niewiele już 

nam pozostało do powiedzenia na temat geometrii elementarnej. Na początku naszej ery coraz rzadziej 

spotykamy wy bitnych geometrów. Jeszcze Menelaus (około 100 r. n. e.) i Ptolemeusz wnoszą 

twierdzenia, o których czasem się wspomina w szkole średniej. Następuje zmierzch geometrii greckiej. 

Rzymianie nie stworzyli dosłownie nic w dziedzinie geometrii, a miernictwo rzymskie jedynie w małym 

zakresie korzystało ze zdobyczy geometrii praktycznej Herona. Większy rozwój osiągnęła ta gałąź 

geometrii greckiej, która zapuściła swoje korzenie w Indiach. O starohinduskiej geometrii była mowa 

w części poprzedniej. Powstała ona z własnych, bliżej nie zbadanych źródeł. Natomiast w dziełach 

okresu późniejszego można do szukać się źródeł greckich. Jest to szczególnie widoczne u znanych nam 

już autorów: u Aryabhatty, Brahmagupty i Bhaskary. Sposób jednak traktowania zagadnień 

geometrycznych jest u Hindusów zupełnie odmienny. Brak tu systematycznego ujęcia pełnych 

dowodów lub systemu definicji i pewników - a więc czynników, które charakteryzują geometrię grecką. 

Braki te starają się Hindusi uzupełnić przez przed stawienie danego zagadnienia w sposób najbardziej 

poglądowy za pomocą odpowiedniego rysunku. Często więc po sformułowaniu twierdzenia ograniczają 

się do podania rysunku z dopiskiem "patrz". Oto np. podany przez Bhaskarę dowód twierdzenia 

Pitagorasa Po lewej stronie mamy rozkład kwadratu o boku c na 4 trójkąty prostokątne o bokach a, b, 

ci kwadrat o boku b-a. Po prawej stronie ułożono te cztery trójkąty w postaci dwóch prostokątów o 

bokach a, b i do dano pozostały kwadrat o boku b-a. Widać, że otrzymaliśmy w ten sposób po prawej 

stronie 2 kwadraty: jeden o boku a, drugi o boku b. A więc c2= a2 + b2. Arabowie rozwijając geometrię 

grecką i hinduską osiągnęli szereg poważnych wyników, w szczególności w dziedzinie przekrojów 

stożkowych - przekraczają one już jednak znacznie zakres geometrii elementarnej. Należy jednak 

stwierdzić, że upadek świata starożytnego spowodował, ogólnie biorąc, zastój w rozwoju geometrii 

trwający przez wiele wieków. Dopiero narodziny kapitalizmu spowodowały, jak wiemy, odrodzenie 

poszczególnych gałęzi nauki w Europie, a wśród nich i geometrii. Pierwszy zasadniczy krok w tym 

kierunku zrobił w pierwszej połowie XVII w. Descartes, twórca geometrii analitycznej. Powstanie 

rachunku różniczkowego i całkowego spowodowało bujny rozkwit poszczególnych dziedzin 

matematyki, a więc i geometrii. Gwałtowny rozwój techniki dokonujący się w początkowym okresie 

kapitalizmu stawia nowe zadania matematyce. Rodzą  się nowe działy geometrii: geometria 

różniczkowa, oparta na rachunku różniczkowym i całkowym, geometria wykreślna, podająca sposoby 

przedstawiania figur przestrzennych na płaszczyźnie, topologia i inne, których nie możemy tu omawiać.  

Na zakończenie tej części chcemy natomiast zatrzymać się na innym dziale geometrii wyższej , 

powstałym w XIX w. - na geometrii nieeuklidesowej .Jak wiemy, podstawowy "trzon" geometrii 

elementarnej stanowi system stworzony przez Euklidesa w jego Elementach. System ten utrzymał się 

przeszło dwa tysiące lat, mimo że układ postulatów i aksjomatów Euklidesa budził pewne zastrzeżenia. 

Wyjątkową rolę w historii geometrii odegrał postulat V Euklidesa. Nie było w okresie 2000 lat po 

Euklidesie wybitnego matematyka, który by nie usiłował dowieść tego postulatu, opierając się na 



innych postulatach, bardziej oczywistych. Doprowadziło to ostatecznie do powstania nowej geometrii 

- geometrii nieeuklidesowej, zwanej też geometrią Łobaczewski go. Zmieniła ona radykalnie nasze 

poglądy na istotę geometrii i na geometrię przestrzeni fizycznej. Za właściwych twórców tej nowej 

geometrii uważamy Gaussa, Jana Bolyaia i Łobaczewskiego. Uczeni ci doszli do swych wyników 

samodzielnie - jeden niezależnie od drugiego. Najbardziej jednak wyczerpująco rozwinął je i p ierwszy 

opublikował genialny matematyk rosyjski Mikołaj Łobaczewski (1792 -1856). Stąd też pochodzi 

najczęściej używana nazwa tej geometrii. O Gaussie mówiliśmy już niejednokrotnie. Ciekawa rzecz, że 

uczony ten za życia nie ogłosił żadnej pracy związanej z  zagadnieniem prostych równoległych i 

postulatu Euklidesa. Dopiero po śmierci znaleziono w jego korespondencji z innymi matematykami 

wiele uwag świadczących o tym, że osiągnął w zakresie geometrii nieeuklidesowej znaczne wyniki. I tak 

w 1804 r. w liście do Farkasza Bolyaia, ojca Jana Bolyaia, wspomina o tym, że jeszcze ciągle nie stracił 

nadziei na znalezienie dowodu postulatu V, w dalszych jednak listach ta nadzieja coraz bardziej maleje, 

a w 1817 r. wypowiada już swoje przypuszczenie o niemożliwości takie go dowodu. W 1824 r. w liście 

de Taurinusa, współczesnego mu matematyka niemieckiego pisze: "Przypuszczenie, że suma kątów 

trójkąta jest mniejsza od 180°, doprowadza do zupełnie nowej geometrii. Jest ona całkowicie 

konsekwentna i rozwinąłem ją dla siebie w zakresie zupełnie dla mnie dostatecznym." Co jest jednak 

przyczyną tego, że Gauss nie publikuje swoich wyników? Z późniejszych listów wynika, że jego 

przedwczesne ogłoszenie nie zakończonych jeszcze rozważań mogłoby spowodować "krzyk Beotów".  

Węgier Jan Bolyai, syn Farkasza - kolegi uniwersyteckiego Gaussa, żył w latach 1802 -1860. Ojciec jego 

całe życie poświęcił bezskutecznym poszukiwaniom dowodu postulatu V. Mimo stanowczego 

sprzeciwu ojca Jan wkroczył na tę samą drogę i już w 1832 r. w listach do ojca wspominał o swoich 

znacznych osiągnięciach. W 1832 r. ukazała się praca geometryczna Farkasza Bolyaia z dodatkiem, 

który stanowiła rozprawa Jana Bolyaia. Rozprawa ta znana jest w literaturze matematycznej pod nazwą 

Appendix (po łacinie  Dodatek"). Gdy Farkasz posłał rozprawę do zaopiniowania swe mu przyjacielowi 

Gaussowi, ten ze zdumieniem stwierdził, że praca Jana Bolyaia odpowiada całkowicie wynikom, do 

jakich on sam znacznie wcześniej doszedł. Opinia Gaussa podziałała na Jana Bolyaia zniechęcająco; 

sądził nawet, że Gauss niesłusznie chce sobie przypisać pierwszeństwo w tych osiągnięciach. Tak więc 

J. Bolyai zaczął szukać uznania u innych. Nie znalazł go jednak u współczesnych, gdyż ci nie ro -zumieli 

znaczenia jego odkryć. Nie pojął go nawet Farkasz Bolyai, a Gauss, który w korespondencjach swoich 

cenił Jana bardzo wysoko, nigdy jednak nie wyraził swego sądu publicznie. Wszystko to tak przy gnębiło 

J. Bolyaia, że przestał zajmować się matematyką. Zupełnie niezależnie od Gaussa i Bolyaia dochodzi do 

tych samych wyników Łobaczewski. Opracowuje jednak te idee znacznie głębiej i bardziej szczegółowo 

od Gaussa i Bolyaia oraz konsekwentnie walczy o ich uznanie, nie zwracając uwagi na "krzyk Beotów". 

Mikołaj Łobaczewski ukończył studia wyższe mając lat 19, a w dwudziestym roku życia był już 

profesorem uniwersytetu w Kazaniu. Będąc przez 19 lat jego rektorem, położył olbrzymie zasługi w 

dziedzinie postępowego nauczania młodzieży studiującej. Nieśmiertelną jednak sławę zdobył sobie 

pracą, przedstawioną na po siedzeniu wydziału fizyko-matematycznego Uniwersytetu Kazańskiego w 

1826 r. i opublikowaną następnie w 1829 r. Wykazał w niej, że można zbudować geometrię różną od 

euklidesowej, nie mniej logiczną i konsekwentną niż geometria Euklidesa. Łobaczewski wprowadził 

zamiast postulatu V nowy postulat, różny od Euklidesowego: przez punkt C leżący poza prostą AB 

można wykreślić w płaszczyźnie ABC nie jedną, ale nieskończenie wiele prostych nie przecinających AB 

.Wszystkie te proste mieszczą się w pęku prostych przechodzących przez C i od dzielone są od prostych 

przecinających AB dwiema prostymi granicznymi, które Łobaczewski nazywa równo ległymi do AB. 

Tworzą one z prostą CD, prostopadłą do AB, jednakowe kąty α. Kąt α , którego wielkość zależy od 

prostopadłej CD, nazywa się kątem równoległości. Przyjmując postulat Łobaczewskiego, dochodzimy 

do niezwykłych wniosków, z których wymienimy tu tylko niektóre: suma kątów wewnętrznych trójkąta 

jest zawsze mniejsza od 180°, i to tym mniejsza, im większe jest pole trójkąta. Odległość pomiędzy 

dwiema nie przecinającymi się prostymi, leżącymi na jednej płaszczyźnie, nie jest stała, jak to ma 



miejsce w geometrii euklidesowskiej, lecz może się stać dowolnie wielka. W geometrii Łobaczewskiego 

nie istnieją prostokąty itd. Postulat Łobaczewskiego i wnioski z niego wypływające wydawały się 

współczesnym tak niedorzeczne z punktu widzenia poglądowości, że często uważano Łobaczewskiego 

za szaleńca lub w najlepszym razie za dziwaka. W przeciwieństwie jednak do Jana Bolyaia, widmo 

przeszkody nie zdołały zniechęcić go do ciągłej walki o zwycięstwo swoich idei. Uznanie nowej 

geometrii nastąpiło dopiero po śmierci jej twórców. Już w latach siedemdziesiątych XIX w. wydano 

korespondencję Gaussa zawierającą jego poglądy na podstawy geometrii i słowa uznania d la prac 

Łobaczewskiego. Ostateczne załamanie się negatywnego stsunku do nowej geometrii nastąpiło po 

ukazaniu się pracy matematyka włoskiego Beltramiego pt. Próba objaśnienia geometrii 

nieeuklidesowej (1868 r.). W pracy tej autor wykazał, że można interpre tować geometrię 

Łobaczewskiego bez uciekania się do specjalnej "przestrzeni". Wystarczy odpowiednio dobrana 

powierzchnia, by na niej interpretować wszystkie twierdzenia nowej geometrii. Musimy jednak 

zrezygnować z bliższego omówienia tych zagadnień, gdyż wymagają cne obszernej znajomości 

matematyki wyższej. Nowe .sposoby interpretacji geometrii Łobaczewskiego wykazały niezbicie, że jest 

ona tak samo wolna od sprzeczności, jak i geometria Euklidesa. Tym samym zostało również 

rozwiązane zagadnienie postulatu V. Jeśli bowiem geometria oparta na negacji postulatu V nie 

prowadzi do żadnych sprzeczności, to nie ulega wątpliwości, że postulat V nie da się udowodnić, a 

wszystkie dotychczasowe wysiłki uczonych były bezcelowe. Powstanie geometrii Łobaczewskiego 

miało doniosłe znaczenie dla zrozumienia istoty geometrii. Okazało się bowiem, że aksjomaty nie są 

jakimiś nienaruszonymi dogmatami , lecz mogą być zmieniane. Dalszy rozwój geometrii rzeczywiście 

wykazał, że wprowadzając różne aksjomaty otrzymujemy rozmaite geometrie nieeuklidesowe. 

Znaczenie geometrii Łobaczewskiego wykracza również poza ramy geometrii. Fizycy i astronomowie 

badają przestrzeń fizyczną nie tylko w obszarach dla nas dostępnych; sięgają również do dalekich 

zakątków wszechświata. Szczególnie od czasów powstania w fizyce teorii względności (początek XX w.) 

badania takie były podejmowane na szeroką skalę. Okazało się, że przy badaniu dalekich przestrzeni 

wszechświata często zawodzi geometria  Euklidesowa. Dopiero ścisła współpraca astronomów, fizyków 

i matematyków opierających się na geometrii Łobaczewskiego doprowadziła do pewnych konkretnych 

wyników Przewrót w geometrii wywołany pracami Łobaczewskiego nie ustępuje pod względem 

znaczenia innym rewolucyjnym zmianom w naukach przyrodniczych. Nic też dziw nego, że 

Łobaczewskiego nazwano "Kopernikiem geometrii". Przypomnijmy jeszcze jego wnikliwe uwagi o 

istocie pojęć matematycznych. Dla Łobaczewskiego, który stale szukał potwierdzenia prawdy w 

doświadczeniu i praktyce, logiczna budowa geometrii nie była jeszcze wynikiem wystarczającym do jej 

uznania. Dopiero zgodność jej twierdzeń z właściwościami otaczającej nas rzeczywistości była 

czynnikiem decydującym. Łobaczewski ostro zwalczał tych, którzy chcieli sprowadzić wszystkie prawdy 

matematyczne jedynie do przesłanek rozumowych. Oto jego słowa: "Wszystkie matematyczne pojęcia, 

które usiłuje się wyprowadzić z samego rozumu, niezależnie od przedmiotów naszej rzeczywistości, nie 

dadzą żadnego pożytku matematyce." Podobnie ostro występował przeciwko tzw. formalizmowi w 

matematyce, którego istotą jest odrzucanie realnej treści matematyki i sprowadzanie jej jedynie do 

formalnych symboli. Zachodzi teraz pytanie, czy powstanie geometrii Łobaczewskiego i innych 

geometrii nieeuklidesowych pod ważyło znaczenie geometrii Euklidesa? Która z tych geometrii jest 

lepiej przystosowana do naszej rzeczywistości? Nie ulega wątpliwości, że geometria Euklidesa jest 

możliwie najprostszym i wystarczająco dokładnym od biciem stosunków przestrzennych naszego 

najbliższego otoczenia ziemskiego (tzw. mediokosmosu). Dlatego też pozostanie ona zawsze podwaliną 

nauki geometrii, umożliwiając nam zrozumienie zagadnień techniki, fizyki klasycznej i innych nauk 

przyrodniczych. Dopiero badanie przestrzeni wszechświata (tzw. makrokosmosu) i przestrzeni 

międzyatomowych (tzw. mikrokosmosu) zmusza nas do porzucenia klasycznej geometrii Euklidesa i 

posługiwania się jedną z geometrii nieeuklidesowych. Jak już wspomnieliśmy, matematycy XIX w. doszli 

do wniosku, że system dedukcyjny Euklidesa zawiera wiele luk i nieścisłości. Badania ich szły w kierunku 



stworzenia zupełnego i wystarczającego układu aksjomatów, i to takiego, który by nie zawierał 

aksjomatów zbędnych, wynikających z poprzednich. Wymaganiom tym nie odpowiada oczywiście 

również aksjomatyka Łobaczewskiego. Cel ten osiągnął dopiero Hilbert w swojej pracy pt. Podstawy 

geometrii (1898 r.). Wykład geometrii elementarnej, oparty na takim zupełnym i niezależnym systemie 

aksjomatów, byłby jednakże bardzo skomplikowany i rozwlekły. Dlatego też w elementarnym 

nauczaniu geometrii posługujemy się systemem aksjomatów zbliżonym do systemu Euklidesa, w 

którym niektóre aksjomaty wynikają z pozostałych.  

 

Konstrukcje geometryczne     
  

 Już w szkole podstawowej wykonujemy za pomocą linijki i cyrkla rozmaite konstrukc je geometryczne. 

Przypomnijmy sobie niektóre najbardziej podstawowe. Wykreślenie symetralnej odcinka, tzn. 

prostopadłej przechodzącej przez środek odcinka. Pro wadzi to równocześnie do przepołowienia 

odcinka lub leż łuku obejmującego ten odcinek. Konstrukcja polega na tym, że tym samym  

promieniem, przekraczającym połowę odcinka, zakreślamy z jego punktów końcowych A  i B dwa łuki, 

a następnie przeprowadza my prostą przez ich punkty przecięcia C i D. Prosta ta jest symetralną odcinka 

.Przenoszenie kąta. Przypuśćmy, że mamy  A  przenieść do punktu B w ten sposób, aby równocześnie 

półprosta m była jednym z ramion kąta. Zakreślamy z punktu A dowolnym promieniem łuk mieszczący 

się między ramionami kąta. Wystarczy teraz postarać się o to, aby przeniesiony kąt zawi erał w sobie 

równy mu łuk. W tym celu z punktu B zakreślamy łuk tym samym promieniem, a następnie odkładamy 

na nim łuk EF równy łukowi CD .BF będzie drugim ramieniem kąta . Konstrukcja dwu siecznej kąta, czyli 

prostej połowiącej dany kąt. Konstrukcja ta sprowadza się do przepołowienia łuku zawartego między 

ramionami danego kąta, zakreślonego z jego wierzchołka. Konstrukcja prostopadłej przechodzącej 

przez dany punkt leżący na danej prostej. Po odłożeniu  od danego punktu A na prostej dowolnych 

punktów B i C w ten sposób, aby BA równało się AC - konstrukcja ta sprowadza się do wykreślenia 

symetralnej odcinka BC. Konstrukcja równoległej do danej prostej. Przypuśćmy, że mamy wykreślić 

równoległą do prostej m prze chodzącą przez dany punkt A .W tym celu przeprow adzamy przez A 

dowolną prostą n przecinającą prostą m. Wystarczy teraz przenieść kąt nachylenia łych prostych (α) do 

punktu A z zachowaniem prostej n jako jednego z ramion, a otrzymamy szukaną równoległą. Wynika 

to z twierdzenia, że jeżeli przy dwóch prostych  przeciętych trzecią odpowiednie kąty są sobie równe, 

to proste te muszą być równoległe. Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych polega na tym, aby przez 

zastosowanie odpowiednio dobranych metod sprowadzić je  do konstrukcji podstawowych. Jaki był 

historyczny rozwój konstrukcji? Pierwsze ślady konstrukcji geometrycznych musiały już występować w 

najdawniejszych czasach, o których  nie mówią żadne dokumenty historyczne. Przejawiały się one 

niewątpliwie w działalności praktycznej rozmaitych ludów - w wytyczaniu linii prostych za po-mocą 

rozciągniętego sznura, wbijaniu pali pionowo w ziemię, wznoszeniu namiotów na trzech palach  

jednakowej długości, ograniczaniu terenu w postaci prostokątów lub kół - i wielu innych. Myśl 

konstrukcyjna tych czynności była zapewne  pierwszej fazie raczej nieświadoma, stopniowo jednak 

musiały się wyłonić pewne reguły postępowania przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przejście 

ludności koczowniczej do trybu osiadłego życia wpłynęło niewątpliwie na dalszy rozwój tych 

najprymitywniej szych konstrukcji. Siłą rzeczy musiały one być teraz bardziej trwałe, tym samym 

również konstrukcyjnie - bardziej przemyślane. Z dokumentów historycznych dowiadujemy się, że 

Egipcjanie posiadali już wiele wiadomości w dziedzinie konstrukcji. Demokryt, jak wiemy, mówi o 

wybitnych konstruktorach egipskich, a w papirusie Ahmesa występują rysunki świadczące o tym, że 

Egipcjanie wykonywali je konstrukcyjnie za pomocą linijki. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że nie 

ma tu jeszcze mowy o jakimś teoretycznym ujęciu zagadnienia. Egipcjan interesuje tylko strona 

techniczna.. 



Dalszy rozwój idei konstrukcji geometrycznych na leży do Greków. Trudno dziś określić, jakie były etapy 

rozwoju konstrukcji podstawowych, lub wymienić au torów tych konstrukcji, faktem jest jedn ak, że 

Grekom należy przypisać zasługę ich systematycznego opracowania. Do najpiękniejszych i najstarszych 

problemów, które zna historia myśli ludzkiej, należą: 1) kwadratura koła, 2) problem delfijski, czyli 

problem podwojenia sześcianu, 3) problem trysekcji kąta, czyli problem podziału dowolnego kąta na 3 

równe części i 4) konstrukcja wielokątów foremnych. Problemy te absorbowały umysł ludzki około 

2500 lat, zanim udało się poznać ich głębię i stopień trudności, mimo ich pozornie prostej treści. Ta 

właśnie pozornie prosta ich treść obok przeświadczenia, że praca wielu pokoleń nie dała żadnych 

rezultatów, działały jak magnes przyciągając od najdawniejszych czasów aż do chwili obecnej 

najszersze rzesze rozwiązujących spośród nie tylko matematyków, ale równie ż laików. Bo cóż 

prostszego niż zamienić koło na, kwadrat o tym  samym polu, zbudować sześcian, którego objętość 

byłaby dwa razy większa od objętości danego sześcianu, podzielić dany kąt na 3 równe części lub też 

podzielić okrąg na 7 czy 9 równych części? Takie pytanie na suwa się zawsze zapewne wielu, którzy 

rozważając powierzchownie te problemy uważają, że wystarczy spryt i inwencja osobista, a głębsze 

wykształcenie matematyczne jest tu chyba zbędne. W ten sposób historia tych czterech problemów 

stała się jednym z najpiękniejszych rozdziałów historii myśli ludzkiej, obfitującym w wiele wysiłków i 

rozczarowań, nęcącym swoim czarem i tajemniczością. Już pitagorejczycy zajmowali się naszymi 

czterema problemami, nie osiągnęli jednak żadnych wyników. Właściwe ich postawienie zawdzięczamy 

dopiero Platonowi i jego szkole. Mimo wielu wysiłków nie doszli oni do istotnych rezultatów. Platonowi 

należy się jednak zasługa pierwszego ścisłego sformułowania tych problemów oraz wyraźnego 

podkreślenia, że konstrukcje te powinny być wykonane jedynie za pomocą linijki i cyrkla. Stąd też 

powszechnie przyjęła się nazwa konstrukcji platońskich. Dopiero od tej chwili zagadnienia 

konstrukcyjne otrzymały swoją "oprawę" naukową. Ponieważ jednak wszelkie wysiłki rozwiązania tych 

zadań za pomocą linijki i cyrkla były bezowocne, Platon i jego uczniowie musieli chwytać się innych, 

"niedozwolonych" środków, ale o tym później.  Odtąd aż do okresu aleksandryjskiego włącznie nie  było 

matematyka, który by nie poświęcił wiele uwagi ni problemom. Powstały w ten sposób rozmaite 

konstrukcje przybliżone oraz dokładne - oparte jednak na dodatkowych środkach pomocniczych. Mimo 

to w dalszym ciągu panowało głębokie przekonanie  że konstrukcje te są wykonalne za pomocą linijki i 

cyrkla. Od matematyków świata starożytnego problemy te przeszły do matematyków średniowiecza, 

którzy w nie mniejszym stopniu ulegli ich czarowi i zagadkowości. Wymyślano najbardziej 

skomplikowane łańcuchy rozumowań zarówno arytmetycznych , jak i geometrycznych, najtęższe 

umysły wysilały się - ale bezskutecznie. Wielokrotnie rozmaitym matematykom i niematematykom 

wydawało się ,że wreszcie znaleźli rozwiązanie : posyłali je instytucjom naukowym do zbadania, ale 

otrzymywali zawsze powtarzające się orzeczenie : rozwiązanie błędne. Lai cy popełniali najczęściej 

błędy natury zasadniczej. U fachowców również występowały błędy, podłoże ich jednak było zazwyczaj 

bardziej subtelne i często trudne do uchwycenia. Najbardziej jednak "pokrzywdzone" były niewątpliwie 

instytucje naukowe, które nie mogły obronić się przed powodzią wszelkiego rodzaju rozwiązań. Nic 

dziwnego ,że Akademia Paryska była zmuszona wydać w 1775 roku zarządzenie, na mocy którego nie 

przyjmowała do zbadania żadnych rozpraw naukowych poświęconych tym problemom. W ślady 

Akademii Paryskiej poszły inne. Jaki był skutek tego zarządzenia? Laicy nie zrażając się niczym, w 

dalszym ciągu uprawiali swoją "robotę" fachowcy natomiast przeważnie zeszli na inne tory. Jeśli 

bowiem tysiące lat nie dały żadnych rezultatów i omawiane problemy stały jak niezdobyta twierdza 

wobec linijki i cyrkla - rozumowali - czy nie należy raczej wykazać ,że twierdza ta tymi środkami "walki" 

nigdy nie będzie mogła być zdobyta? W ten sposób od połowy XVII wieku prace wielu matematyków 

poszły w kierunku podania ścisłego dowodu niemożliwości rozwiązania naszych problemów za pomocą 

konstrukcji platońskiej. Dopiero teraz, co prawd po okresie wielu uciążliwych wysiłków - miały nastąpi 

pewne sukcesy. Przy końcu XVIII w. młody student Gauss rozwiązał szereg skomplikowanych zagadnień 

algebraicznych, nad którymi głowiły się dotychczas bezowocnie całe pokolenia matematyków, a z 



początkiem XIX w. , "książę matematyków" jak już nazywano Gaussa - wykazał niemożliwość 

rozwiązania problemu delfijskiego i trysekcji kąta za pomocą linijki i cyrkla. Jeszcze kilkadziesiąt lat 

upłynęło zanim udowodniono to samo w stosunku do "najtwardszego orzecha do zgryzienia" - 

kwadratury koła. Stało się to w 1882 roku. Walk o znalezienie rozwiązania naszych czterech 

historycznych problemów została w ten sposób, po przeszło 2000 lat, doprowadzona do końca. Należy 

uważać je za rozwiązanie - ale w sensie ujemnym. Odtąd mamy niezbitą pewność ,że nikt nigdy nie 

znajdzie dokładnego konstrukcyjnego rozwiązania tych problemów za pomocą linijki i cyrkla. Tym  

samym - z punktu widzenia ich rozwiązalności - przestały one być przedmiotem dociekań nauki. Nie 

można tego powiedzieć o laikach, którzy dalej prowadzą swoje poszukiwania. Najczęściej nie wiedzą, 

do jakich wyników doszła nauka, albo też po prostu nie uznają ich , uważając ,że o własnych siłach 

dojdą do rozwiązania  i obalą fałszywy "werdykt". Trzeba jednak przyznać ,że praca ta daje często wiele 

emocji i kształci bystrość umysłu .Z tego punktu widzenia można ją uznać za miłe i pożyteczne ćwiczenie 

umysłu. Po ogólnym rozważeniu tych problemów przejdźmy obecnie do rozpatrzenia każdego z nich 

oddzielnie. Ponieważ najrozleglejszemu z nich kwadraturze koła  poświęcamy oddzielny rozdział, 

przystępujemy do omówienia problemu delfijskiego. Historia jego jest następująca. Około 400 lat przed 

n. e. wybuchła w Grecji epidemia dżumy, która trwała bardzo długo i pochłaniała olbrzymią ilość ofiar 

mimo nieustających modłów i dorywczo stosowanej pomocy lekarskiej. Zrozpaczona ludność 

postanowiła wówczas zwrócić się do słynnej wyroczni boga Apollina w Delos z zapytaniem, co należy 

uczynić, aby przebłagać bogów. Odpowiedź przekazana przez kapłankę brzmiała, że należy 

przebudować ołtarz boga znajdujący się w świątyni delijskiej, mający kształt sześcianu, w ten sposób, 

aby jego objętość powiększyła się dwukrotnie. Zadanie to nie było trudne i dlatego też szybko 

uczyniono zadość życzeniu boga, zmieniając przy tym kształt geometryczny ołtarza. Dżuma jednak 

szalała dalej, a na dalsze zapytanie, dlaczego gniew boga nie ustąpił, wyrocznia odpowie działa, że 

należy nie tylko podwoić objętość ołtarza, ale również zachować jego dawną postać sześcienną. 

Przystąpiono do realizacji tego, zdawałoby się na pierwszy rzut oka, prostego żądania. Natrafiono 

jednak na nieprzewidziane trudności. Wreszcie postanowiono zwrócić się po radę do najbardziej 

autorytatywnego uczonego w owym czasie - Platona. Lecz mimo wysiłków zarówno jego, jak i jego 

uczniów, nie znaleziono konstrukcji wykonalnej za pomocą linijki i cyrkla, która umożliwiałaby przejście 

od sześcianu o danej krawędzi do sześcianu o objętości dwa razy większej. Nie wiemy, jakie były dalsze 

koleje tej epidemii Musiała się niewątpliwie wreszcie skończyć, mimo nie wykonania zalecenia 

wyroczni. Faktem jednak jest, że kostka ta nie dawała spokoju w ielu pokoleniom. Otrzymano w ten 

sposób wiele oryginalnych metod rozwiązania tego problemu: za pomocą linijki i cyrkla w sposób 

przybliżony, a za pomocą innych narzędzi pomocniczych - w sposób dokładny. Już Hippokrates z Chios 

poświęca wiele uwagi rozwiązywaniu problemu delijskiego i dochodzi do wniosku, że problem ten 

sprowadza się właściwie do znalezienia tzw. dwóch średnich proporcjonalnych. Postaramy się wyjaśnić 

istotę jego metody. Weźmy pod uwagę dowolną proporcję liczbową: a : b = c : d. Przypominamy, że a 

i d nazywamy wyrazami skrajnymi, b i c - wyrazami środkowymi proporcji. Jak wiemy, warunkiem 

prawdziwości proporcji jest równość iloczynu wyrazów skrajnych i iloczynu wyrazów środkowych: ad = 

bc. Grecy jednak rozwiązywali proporcje w postaci odcinkowej. Jeżeli a, b, c, d oznaczają odcinki, to 

proporcjonalność tych odcinków określa twierdzenie Talesa, które brzmi: jeśli ramiona kąta przetniemy 

dwiema równoległymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu będą odpowiednio 

proporcjonalne do odcinków na drugim ramieniu . Przypuśćmy, że znamy trzy z tych odcinków, np. a,bi 

c -  i szukamy tzw. czwartego proporcjonalnego, nazwijmy go x.  Arytmetyczne rozwiązanie polega na 

wyszukaniu x z proporcji a:b = c : x; stąd ax = bc,  gdyż iloczyn wyrazów skrajnych mus i się równać 

iloczynowi wyrazów środkowych. Wreszcie x  bc/a . Grecy znajdowali x za pomocą następującej prostej 

konstrukcji  Odłóżmy na jednym ramieniu  kąta, począwszy od wierzchołka, kolejno odcinki a i b, na 

drugim zaś - również od wierzchołka - odcinek c. Przeprowadźmy następnie prostą m przez punkty 

końcowe odcinków a i c - i wreszcie przez punkt końcowy odcinka b prostą n równoległą do m ( n || 



m) Prosta n wyznaczy na drugim ramieniu szukany odcinek x będący czwartym odcinkiem 

proporcjonalnym do trzech danych odcinków a, b, c .Jeżeli w proporcji wyrazy środkowe są jednakowe, 

np. a : b = b : c, to b nazywamy wyrazem średnim proporcjonalnym. Jak znajduje się wyraz średni 

proporcjonalny? Niech będzie proporcja a : x = x : b; x jest tu wyrazem średnim proporcjonalnym. Oto 

rozwiązanie algebraiczne  : x2= ab ; x = √ab. Ograniczamy się tu do liczb nieujemnych. Konstrukcja 

średniej proporcjonalnej opiera się na twierdzeniu o wysokości w trójkącie prostokątnym. Wychodząc 

mianowicie z podobieństwa odpowiednich trójkątów, można udowodnić, że wysokość wykreślona z 

wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym jest. średnią proporcjonalną odcinków 

wyznaczonych przez tę wysokość na przeciwprostokątnej. Stąd wynika następująca konstrukcja :  1) 

przeciwprostokątną AB budujemy z sumy odcinków a i b; 2) na przeciwprostokątnej wystawiamy z 

punktu O  półokrąg Talesa ; 3) z punktu D podziału przeciwprostokątnej na odcinki a i b wystawiamy 

do niej prostopadłą DC aż do przecięcia z półokręgiem Talesa w punkcie C. CD będzie szukaną średnią 

proporcjonalną odcinków a i b. Wynika to z podanego twierdzenia, gdyż ACB jest trójkątem 

prostokątnym, a CD jego wysokością. Znajdowanie odcinka x spełniającego proporcję a : x  = x : b 

starożytni nazywali również "wstawianiem" średniej proporcjonalnej między odcinki a i b. Analogicznie 

do tego nazywali wstawianiem dwóch średnich proporcjonalnych x i y między dwa odcinki a i b 

następującą proporcję złożoną: a :x = x :y = y : b.. Można ją oczywiście rozbić na dwie proporcje proste 

: 1) a :x = x :y; 2) x :y =y :b. 

Teraz mamy już dostateczne przygotowanie na to aby wykazać   że problem delfijski sprowadza się do 

znalezienia dwóch średnich proporcjonalnych. Przypuśćmy bowiem, że mamy podwoić sześcian o 

krawędzi a. Wstawmy dwie średnie proporcjonalne x i y między dwa odcinki: a i 2a. Znajdziemy je z 

proporcji a : x = x : y = y : 2a. Otrzymujemy z niej dwie pro porcje: 1) a : x = x : y; 2) x : y  y  :2a. Z 

pierwszej mamy: ay = x2  czyli y = x2/a  , z drugiej zaś  y2 = 2ax . Po podstawieniu y = x2/a otrzymamy : 

(x2/a)<sup>2</sup> = 2ax; x2 = 2a3x i ostatecznie x3 = 2a2.  (Dzielimy obie strony równania przez  x ≠ 0). 

Wykazaliśmy więc, że jeżeli między dwa odcinki: a (krawędź sześcianu) i 2a - wstawimy dwie średnie 

proporcjonalne, to pierwsza z nich będzie krawędzią sześcianu, które go objętość będzie dwukrotnie 

większa od objętości pierwotnego sześcianu. Dla tego też poszukiwania matematyków starożytnych 

zmierzały do znalezienia konstrukcji na wyznaczenie dwóch średnich proporcjonalnych. Istnie ją 

rozmaite konstrukcje, których znalezienie przypisuje się Platonowi, Archytasowi, Menechmosowi i 

innym. Podamy tu jedną z naj prostszych, znalezioną przez znanego nam już Apolloniusza z Pergi. 

Oznaczmy znów długość krawędzi danego sześcianu przez a i zbudujmy  prostokąt, którego podstawa 

wynosi 2a, wysokość zaś a .Przedłużmy podstawę i wysokość, i wyznaczmy punkt O przecięcia 

przekątnych prosto kąta. Przeprowadźmy teraz przez D prostą EF w ten sposób, by odpowiednie jej 

punkty przecięcia z przedłużeniami podstawy i wysokości prostokąta - E i F znalazły się w jednakowej 

odległości od O, a więc OE = OF. Można udowodnić (dowód pomijamy), że w tym przypadku zajdzie 

proporcja: BD : BF = BF : CE = CE : CD lub też oznaczając boki prostokąta przez a i 2a i przyjmując BF  = 

x, CE = y, otrzymamy: a:x = x:y = y :2a. Otrzymaliśmy więc proporcję identyczną z wyżej rozpatrywaną. 

Stąd też wniosku jemy, że odcinek BF = x stanowi rozwiązanie naszej konstrukcji. Innymi słowy: sześcian 

o krawędzi BF = x będzie miał objętość dwukrotnie większą od objętości sześcianu o krawędzi a. Czyżby 

więc można było dojść za pomocą konstrukcji platońskiej do rozwiązania problemu delfijskiego? Chcąc 

odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, czy wszystkie wymienione w zadaniu czynności 

konstrukcyjne są wykonalne za pomocą linijki i cyrkla. Dojdziemy do wniosku, że wszystkie z wyjątkiem 

jednej: wykreślenia prostej EF w ten sposób, by OE równało się OF. Czynność tę możemy wykonać tylko 

z pewnym przybliżeniem, obracając prostą EF dokoła D w płaszczyźnie rysunku tak długo, aż 

stwierdzimy za pomocą cyrkla, że OE w przybliżeniu równa się OF. Można też zbudować pewne 

mechanizmy ułatwiające wykreślenie naszej prostej. Nie zmieni to jednak faktu, że podane rozwiązanie 

nie odpowiada założeniom konstrukcji platońskiej i może służyć jedynie do wyznaczenia przybliżonych 

wartości poszukiwanej krawędzi. Dziś wiemy, co jest przyczyną tego, że konstrukcja problemu 



delfijskiego za pomocą linijki i cyrkla jest niemożliwa. Wystarczy w tym celu znaleźć jego algebra iczne 

rozwiązanie, co nie przedstawia żadnych trudności Aby jednak poznać istotę trudności, jakie 

napotykamy, jest wskazane rozwiązać najpierw prostsze zagadnienie: zbudować kwadrat, którego pole 

byłoby dwukrotnie większe od pola danego kwadratu. Oznaczmy bok danego kwadratu przez a, 

szukanego zaś przez x . Chcemy więc, aby x2 = 2 *a2. Napiszmy to teraz w postaci:  x2= a<sup>2</sup> 

+ a2 i przy-pomnijmy sobie treść twierdzenia Pitagorasa. Nasuwa się nam natychmiast następująca 

myśl: jeżeli zbudujemy trójkąt prostokątny, którego obie przyprostokątne będą miały długość a, to 

przeciwprostokątna da nam długość boku szukanego kwadratu, gdyż wtedy x 2= a2+ a2   . I tak w istocie 

należy postąpić. Konstrukcja ta doprowadziła nas zresztą do tego ,że kwadrat wystawiony na 

przekątnej kwadratu jest dwukrotnie większy od pierwotnego kwadratu. Całą konstrukcję można 

oczywiście z łatwością wykonać za pomocą linijki i cyrkla. Zupełnie inaczej jest z podwojeniem 

sześcianu Oznaczmy długość krawędzi danego sześcianu przez a, długość zaś szukanego przez x. 

Otrzymamy następujące  równanie dla wyznaczenia naszej niewiadomej : x 3 = 2  * a3 lub x3 = a3+ a3Nie 

mamy jednak, niestety, żadnego odpowiednika twierdzenia Pitagorasa dla przestrzeni, który miałby tu 

zastosowanie. Nie ratuje też sytuacji, jeżeli wyliczymy  x = a3√2 a3 = a  * a3√2, gdyż otrzymany wynik 

jest jedną z tych wartości, co do których Gauss i inni matematycy XIX w. wykazali, że nie dadzą się 

skonstruować za pomocą linijki i cyrkla. Mianowicie wykazali, że za pomocą linij ki i cyrkla można 

skonstruować tylko takie odcinki, których długość otrzymuje się z długości danych odcinków przez 

wykonanie na nich skończonej liczby następujących działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 

dzielenie i wyciąganie pierwiastka kwadratowego. Natomiast pierwiastka stopnia trzeciego nie da się 

w ten sposób otrzymać. Dlatego też bezskuteczne były wszystkie usiłowania rozwiązania problemu 

delfijskiego - życzenie bogów musiało pozostać nie spełnione.  Przejdziemy obecnie do trzeciego z kolei 

słynnego problemu, który zajmował ludzkość nie mniej niż problem delfijski - do t r y s e k c j i kąta. Jak 

sama nazwa wskazuje, chodzi tu o znalezienie konstrukcji pozwalającej podzielić za pomocą linijki i 

cyrkla dowolny kąt na trzy równe części. Problem ten sięga swoją historią do pitagorejczyków. W 

związku z konstrukcją wielokątów foremnych interesowali się oni bardzo podziałem okręgu na równe 

części. Podział na 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 równych części udało się im przeprowadzić za pomocą linijki 

i cyrkla, jak to pokażemy w dalszych rozważaniach Natomiast podział okręgu na 7, 9, 11, 13 równych 

części stwarzał niepokonane trudności. Szczególnie intrygował pitagorejczyków podział na 'i równych 

części prowadzący do konstrukcji dziewięciokąta foremnego. Jeśli narysowanie trójkąta równo 

bocznego wpisanego w okrąg nie przedstawia żadnych trudności, to aby otrzymać dziewięciokąt 

foremny, wy starczyłoby tylko odpowiedni kąt środkowy mający 120° podzielić na trzy równe części 

(rys. 60)! Tu więc spotykamy trysekcję kąta. Dalszym etapem był podział dowolnego łuku na równe 

części. Przy podziale na 2, 4, 8, 16 ... części nie natrafiono na żadne trudności, gdyż do tego prowadzi 

kolejne przepołowienie danego łuku. Natomiast podział dowolnego łuku na 3 równe części - równo 

ważny oczywiście trysekcji kąta- nastręczał rozwiązują cym niepokonane trudności.   Chcemy wyraźnie 

podkreślić, że mamy na myśli podział dowolnego kąta na trzy równe części, gdyż w poszczególnych 

przypadkach taki podział nie przed stawia trudności. Weźmy np. kąt prosty (90°). Jego podział na trzy 

równe części jest bardzo łatwy. Wy-starczy  z punktów końcowych łuku AB, odpowiadającego temu 

kątowi (ćwiartka okręgu), wyznaczyć rozwarciem cyrkla równym promieniowi odpowiednie punkty C i 

D leżące na tym łuku. Podobnie w wielu innych przypadkach po radzilibyśmy sobie z tą konstrukcją. 

Można nawet udowodnić, że każdy kąt, którego liczba stopni jest podzielna przez 9, da się podzielić za 

pomocą linijki i cyrkla na 3 równe części. A więc 9°,18°, 27°, 36°, 45°... to kąty należące do tego zakresu. 

I nie tylko te. Również kąty, które otrzymamy z poprzednich przez podział na 2, 4, 8, 16... części - i 

jeszcze inne, których tu nie możemy omawiać. Są to jednak tylko szczególne przypadki, które by 

najmniej nie mogą zastąpić ogólnego rozwiązania naszego problemu i nie zmienią faktu, że mamy 

nieskończenie wiele takich kątów, których podział na 3 równe części za pomocą linijki i cyrkla jest 

niemożliwy. Oto przykłady: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 100°, 200°, 300°...Daremne były wszelki e próby 



rozwiązania tego problemu w starożytności i w średniowieczu. Znów, po dobnie jak w przypadku 

problemu delfijskiego, można by opisać całą historię tych wysiłków, obfitującą w złudzenia i 

rozczarowania. Ulegały im również na wet tak genialne umysły, jak Leonardo da Vinci, który poza 

malarstwem, rzeźbą i inżynierią wiele czasu poświęcał matematyce. Konstrukcja przez niego podana 

miała być dokładnym rozwiązaniem trysekcji kąta, okazało się jednak, że jest tylko rozwiązaniem 

przybliżonym. Rzesze rozwiązujących niefachowców były jeszcze liczniejsze niż rozwiązujących 

problem delfijski, gdyż trysekcja kąta stwarza jeszcze większe złudzenia łatwości i przystępności. 

Niezależnie od rozwiązań błędnych, matematycy starożytności i średniowiecza znajdowali w trakcie 

"borykania się" z tym problemem wiele rozwiązań przybliżonych, które można wykonać za pomocą 

linijki i cyrkla, oraz szereg konstrukcji opartych na dodatkowych środkach pomocniczych. Są to 

najczęściej odpowiednio dobrane linie krzywe lub też mechanizmy.  Jak łatwo można ulec złudzeniu, że 

znalazło się rozwiązanie problemu trysekcji kąta, o tym świadczy poniżej podana konstrukcja, znana 

już w starożytności. Przypuśćmy, że mamy < ABC podzielić na 3 równe części. Z dowolnego punktu A 

na jednym ramieniu kreślimy równoległą AD i prostopadłą AL do drugiego ramienia. Następnie 

przeprowadzamy BE tak, aby po przecięciu BE z AL w punkcie S odcinek SE był dwa razy większy od AB. 

Można łatwo wykazać (dowód pomijamy), że wtedy < EBC będzie dokładnie trzecią częścią dowolnie 

obranego  < ABC. Czyżby więc było to rozwiązanie problemu? Zanalizujmy naszą konstrukcję: 

wykreślenie prostopadłej i równoległej do danej prostej - to czynności, które z łatwością można 

wykonać za pomocą linijki i cyrkla. Czy jednak przeprowadzenie BE w ten sposób, aby za chodziła 

równość SE = 2  *  AB, da się również konstrukcyjnie wykonać? Nie. Musimy posługiwać się innymi 

metodami, np. metodą ciągłych prób ustawić BE tak, by wreszcie w przybliżeniu uzyskać naszą 

równość. Będzie to jednak przybliżona konstrukcja, pozbawiona tej precyzji, jaką daje konstrukcja 

platońska. Gdyby można było ustalić położenie punktu S konstrukcyjnie, za pomocą linijki i cyrkla, 

moglibyśmy uważać problem za rozwiązany. Okazuje się jednak, że jest to niewykonalne. Dlatego też 

podana konstrukcja jest tylko jedną z licznych konstrukcji przybliżonych. Jak już wspomnieliśmy, 

istniały w starożytności i w średniowieczu liczne metody stosowania środków mechanicznych i 

odpowiednio dobranych krzywych do rozwiązania trysekcji kąta. Ciekawy jest sposób Nikornedesa, 

matematyka greckiego, którego daty urodzenia i śmierci nie udało się dotychczas dokładnie ustalić 

(mniej więcej 250-100 r. przed n. e.). Nikomedes nawiązuje bezpośrednio do konstrukcji wyżej 

omawianej i opiera się na zastosowaniu krzywej, którą dziś nazywamy konchoidą lub muszlą 

Nikomedesa. Otrzymujemy ją w następujący sposób .Obieramy dowolną prostą m za oś konchoidy i 

dowolny punkt P leżący poza tą osią -  za biegun konchoidy. Wykreślmy z bieguna P prostopadłą do osi 

i przedłuż my ją o określony odcinek AB = p, zwany parametrem konchoidy. Dane te wystarczą zupełnie 

do wyznaczania poszczególnych punktów konchoidy. Wykreślmy z bieguna P pęk promieni 

przecinających oś m i przedłużamy je po przeciwnej stronie osi o stały odcinek równy parametrowi AB 

= p. Punkty końcowe tych odcinków utworzą nam właśnie konchoidę Obecnie możemy już przystąpić 

do podania całej konstrukcji Nikomedesa trysekcji kąta. Obierzmy sobie, kąt ABC, z punktu A wykreślmy 

równoległą AD i prostopadłą AL do drugiego ramienia BC oraz odłóżmy na tym ramieniu LC = 2AB. 

Uważając teraz AL za oś, punkt B za biegun, a LC = 2AB za para metr - naszkicujmy odpowiadającą tym 

wielkościom konchoidę. Niech E oznacza punkt przecięcia konchoidy z AD. Jeśli teraz przeprowadzimy 

prostą BE, to  < EBC musi stanowić trzecią część danego ABC. Wynika to stąd, że dzięki użyciu konchoidy 

mamy pewność, iż SE = 2AB, a przecież spełnienie tego warunku prowadzi, jak powiedzieliśmy wyżej, 

do trysekcji kąta. Nikomedes wykreślał konchoidę za pomocą przyrządu. Składa się on z trzech listewek, 

w których znajdują się podłużne szczeliny. Dwie listewki są do siebie prostopadłe, trzecia zaś przecina 

je ukośnie. Szczelina AB przedstawia oś konchoidy, ostrze zaś P, po którym prze suwa się szczelina 

ukośna, jest biegunem konchoidy. Jej parametrem jest odcinek CD = EF. Gdy ostrze P jest nieruchome, 

a ostrze C prze suwa Się wzdłuż szczeliny poziomej AB, wtedy punkt D zakreśla konchoidę. Bardzo 

prosta jest konstrukcja Archimedesa. Posługujemy się w niej cyrklem i linijką, na której zaznaczono dwa 



stałe punkty P i Q w dowolnej odległości PQ = d. Przypuśćmy, że mamy podzielić na trzy równe części  

kąt AOB. Z wierzchołka O zakreślamy pro mieniem d półokrąg i następnie staramy się tak ułożyć linijkę, 

by punkt P leżał na O A, punkt Q na okręgu, a linijka równocześnie przechodziła przez punkt B. Łatwo 

wykazać, że  w tym przypadku  <APB = 1 / 3< AOB. Je  śli bowiem oznaczymy <) APB = α, to również 

<POQ = α (trójkąt równoramienny), dalej  < BQO = 2α (kąt zewnętrzny trójkąta PQO), również < QBO = 

2α (trójkąt równoramienny) i wreszcie <AOB = α + 2α= 3α (jako kąt zewnętrzny trójkąta PBO, równy 

sumie kątów wewnętrznych do niego nie przyległych).  Oczywiście, że konstrukcja ta nie jest platońska, 

gdyż używamy linijki z zaznaczonymi na niej dwoma puntami, a jej ustawienie odbywa się tylko na 

podstawie prób. Jest ona jednak bardzo wygodna w użyciu i może być z powodzeniem stosowana w 

praktyce. Można również bez większych trudności opracować oparty na tej kons trukcji mechanizm 

wykonujący trójpodział kąta. Była mowa o paraboli. Profesor Wacław Sierpiński podał i udowodnił 

bardzo ciekawe twierdzenie. Mianowicie, jeżeli mamy narysowany i choćby najdrobniejszy łuk paraboli 

wychodzący z jej wierzchołka to przy pomocy linijki i cyrkla można dowolny kąt podzielić na 3 równe 

części, a więc przy tym dodatkowym założeniu problem trysekcji kąta jest w pełni rozwiązalny. 

Wspomnijmy jeszcze o błędnych rozwiązaniach tego problemu. W ciągu stuleci pojawiło się ich bardzo 

wiele, przy czym dość często zawierały błędy natury zasadniczej i łatwo uchwytne. Podajemy jeden z 

nich i sądzimy, że czytelnik bez wszelkiej pomocy znajdzie błąd w podanym tu rozumowaniu.  Obierzmy 

dowolny kąt AOB. Zakreślmy z wierzchołka O dwa łuki zawarte między ramionami <AOB. Łuk 

&tau;<sub>1</sub> o promieniu r<sub>1</sub>  = 2 i  łuk &tau;<sub>2</sub> o promieniu 

r<sub>2</sub>  = 3 . Nietrudno stwierdzić, że przy tych założeniach stosunek długości łuków τ1  i τ2 jest 

równy 2 / 3, τ1 : τ2  = 2 :  3. Wystarczy teraz przepołowić łuk τ1, a ponieważ długość połówki łuku τ1 

mieści się dokładnie 3 razy w długości łuku τ2 odkładamy ją odpowiednio za po mocą cyrkla - i 

konstrukcja zakończona. Gdzie błąd w rozumowaniu? Ostateczne rozstrzygnięcie problemu trysekcji 

kąta nastąpiło dopiero w XIX w. razem z problemem delfijskim. Posługując się środkami trygonometrii, 

łatwo wykazać, że problem ten sprowadza się również do nawiązania równania trzeciego stopnia, i to 

w postaci bardziej skomplikowanej niż dla problemu delfijskiego. Rozwiązanie tego równania nie da się 

przedstawić za pomocą skończonej liczby dodawań, odejmowań, mnożeń , dzieleń i pierwiastkowań 

drugiego stopnia - dlatego też problem trysekcji kąta jest nierozwiązalny przy użyciu linijki i cyrkla. 

Problem kwadratury koła, który omawiamy później, jest najsłynniejszym zagadnieniem związanym z 

kołem. Nie jest jednak jedynym. Koło kryje w sobie jeszcze wiele innych tajemnic. Problem podziału 

okręgu na równe części, wiążący się bezpośrednio z zagadnieniem konstrukcji wielokątów foremnych, 

obfituje również w bardzo ciekawe momenty związane z jego historycznym rozwojem od starożytności 

do XIX w. Mimo że jest on na ogół mniej znany laikom od poprzednio omawianych problemów, nie 

można mu odmówić bogatej treści emocjonalnej. Najdawniejsze ślady wielokątów spotykamy w 

staroegipskich malowidłach i ozdobach. Rzecz ciekawa, że do panowania XVIII dynastii (około 1600 r. 

p.n.e) występują jedynie kwadraty, ośmiokąty, szesnastokąty itd. Wnioskujemy stąd, że Egipcjanie ; w 

owych czasach znali tylko konstrukcję kwadratów i umieli podwajać boki.  Dopiero począwszy od XIX 

dynastii pojawia się na podarunkach pochodzących od azjatyckich władców po dział okręgu na 12 

części. W malowidłach występują coraz częściej koła u wozów z sześcioma osiami, a podział na 4 części 

stopniowo zanika. Zaznacza się tu widocznie wpływ Babilończyków oraz uprzywilejowana pozycja 

liczby 6 i jej wielokrotności.. Dalsze postępy zrobiła matematyka grecka. Szkoła pitagorejska 

opracowała dokładnie materiały egipskie i babilońskie oraz dołączyła swoje własne osiągnięcia. Jak już 

wspomnieliśmy w rozdziale V, pitagorejczykom przypisujemy znajomość faktu, że 6 trójkątów równo 

bocznych lub 4 kwadraty, lub też 3 sześciokąty forem-ne wypełniają całkowicie otoczenie punktu 

leżącego na płaszczyźnie. Również za pitagorejską zdobycz należy uważać to, co Platon opowiada w 

swoim dialogu Timaios. Chodzi mianowicie o to, że trójkąty, czworokąty i sześciokąty foremne składają 

się z elementów dwojakiego rodzaju: z trójkątów prostokątnych równoramiennych i z trój kątów 

prostokątnych, których przeciwprostokątna jest dwa razy większa od jednej z przyprostokątnych .Te 



ostatnie uważane były przez Greków za najbardziej "estetycznie" zbudowane. Stanowią one połówkę 

trójkąta równobocznego i tym samym odpowiednie kąty wynoszą 30°, 60°, 90° (najczęściej używane 

ekierki mają również jeden z tych dwóch kształtów). Czy pitagorejczycy znali konstrukcję pięciokąta 

foremnego? Wiemy, że pięciokąt gwiaździsty był oznaką ich związku, wspominaliśmy również o tym, 

że prawdopodobnie znali dwunastościan foremny. Ponadto księga IV Elementów Euklidesa, która w 

większej części omawia materiał znany pitagorejczykom, podaje już tę konstrukcję. Fakty te 

przemawiają więc za tym, że prawdopodobnie konstrukcja pięciokąta foremnego nie była 

pitagorejczykom obca. Mogli oni zresztą mieć styczność z Etruskami, którzy często posługiwali się 

pięciokątem gwiaździstym. Świadczą o tym wykopaliska w postaci naczyń, pochodzące z VI w. przed n. 

e., oraz znaki znalezione na murach Pompe i. W niektórych przypadkach podział okręgu na równe  

części jest tak łatwy, że jest przedmiotem nauki geometrii w szkole podstawowej. Istota problemu 

polega jednak na tym, że istnieje nieskończenie wiele takich przypadków, w których żadna konstrukcja 

platońska nie prowadzi do rozwiązania.. Przejdźmy obecnie do kolejnego omówienia poszczególnych 

przypadków podziału okręgu na równe części. Aby podzielić okrąg na 2 równe części, wystarczy 

nakreślić średnicę. Jeżeli narysujemy drugą prostopadłą  do nie średnicę,  otrzymamy podział na 4 

równe części. Również podział na 6 części jest wyjątkowo prosty i powszechnie znany: odkładamy 

odpowiednie punkty podziału na okręgu cyrklem o rozwarciu równym promieniowi. Jeżeli połączymy 

co drugi punkt, otrzymamy podział okręgu na 3 równe części .  W ten sposób przypomnieliśmy sobie 

konstrukcji; trójkąta, czworokąta i sześciokąta foremnego wpisanego w koło. Mając okrąg podzielony 

na pewną liczbę równych części, możemy z łatwością tę liczbę podwoić. Wystarczy bowiem każdy łuk 

przepołowić, co sprowadza się do wykreślenia symetralnej  odpowiedniej cięciwy, a więc konstrukcji 

podstawowej . Doszliśmy więc dotychczas do konstrukcji wielokątów foremnych o następującej liczbie 

boków: 1) 4, 8, 16, 32... itd,  2) 3, 6, 12, 24 ... itd. Nieco bardziej skomplikowany jest podział  okręgu na 

10 równych części. Wśród wielu istniejących konstrukcji może najbardziej wyrazista jest taka. Rysujemy 

okrąg a w nim dwie średnice prostopadłe AB i CD .Ze środka promienia OC - z punktu O1 zataczamy 

okrąg połową promienia. Następnie łączymy O1 z B i otrzymujemy punkt przecięcia z małym okręgiem 

w E .Odcinek EB jest bokiem dziesięciokąta. Biorąc rozwarcie cyrkla EB, otrzymamy podział okręgu na 

10 równych części. Aby otrzymać podział na 5 równych części, uwzględniamy oczywiście co drugi punkt 

podziału. Rzecz ciekawa, że podział okręgu na pięć równych części występuje w źródłach 

matematycznych wcześniej niż podział na dziesięć równych części. Jeżeli po podziale okręgu na 5 

równych części połączymy z sobą wszystkie pary punktów podziału  odpowiadających 2 / 5 okręgu - 

otrzymamy znany nam już pięciokąt gwiaździsty  foremny  oznakę pitagorejczyków, a w średniowieczu 

środek do przepędzania diabłów i złych duchów. W ten sposób dochodzimy do trzeciego ciągu 

możliwości podziału okręgu : 5,10,20,40 itd. (ciągłe podwojenia).Podamy obecnie konstrukcję 15-kąta 

foremnego. Chcąc znaleźć konstrukcyjnie  1/15 okręgu, wystarczy oprzeć się na następującej równości: 

1/15 = 1/6 - 1/10. Z równości tej wynika, że wystarczy cyrklem odłożyć 1/6 długości okręgu (konstrukcja 

sześciokąta foremnego - kąt środkowy  60o), a następnie odjąć 1/10  długości okręgu  (konstrukcja 10 

kąta foremnego - kąt środkowy 36 o . Otrzymana w ten sposób różnica będzie stanowiła 1/15 długości 

okręgu (kąt środkowy 60 o - 36 o = 24 o.  Mając konstrukcję podziału okręgu na 15 równych części, 

dochodzimy  przez ciągłe podwajanie do podziału na 30, 60 itd. części. Otrzymujemy wtedy czwarty z 

kolei ciąg : 15,30,60,120 itd.  Na tym jednak kończą się wszystkie konstrukcje elementarne wielokątów 

foremnych. Jak widzimy, mamy wprawdzie niemały wybór, mimo to jednak pozostała poza ramami 

naszych możliwości również pokaźna ilość przypadków: podział okręgu na 7, 9, 11, 13, 17, 19... równych 

części lub też na wielokrotność podanych liczb. Czyżby więc liczby pierwsze 2, 3, 5, ich iloczyny (bez 

powtórzeń) oraz dowolne podwojenia były jedynymi możliwymi liczbami podziału okręgu za pomocą 

linijki i cyrkla? Oto pytanie, które pojawia się w badaniach matematycznych od czasów 

najdawniejszych. Rezultat tych badań był jednak taki, że właściwie przez przeszło 2000 lat nie 

wykroczyliśmy poza ramy wiedzy, jaką w tej dziedzinie miał świat starożytny. Dlatego też panowało 



powszechne mniemanie, że możliwości konstrukcji wielokątów foremnych za pomocą linijki i cyrkla 

zostały już w starożytności zupełnie wyczerpane. Omawiając problem delfijski i zagadnienie trysekcji 

kąta wspominaliśmy o tej olbrzymiej rzeszy fachowców i laików, którzy w ciągu wieków, nie godząc się 

ze stanem wiedzy, usiłowali bezskutecznie dojść do nowych, rewelacyjnych wyników. Nie da się to 

powiedzieć o problemie konstrukcji wielokątów foremnych. Tu pogodzono się z faktem, że podane 

przez nas "ciągi możliwości" wyczerpują zagadnienie, i ograniczano się przeważnie do poszukiwania 

konstrukcji przybliżonych. W ciągu wieków powstało ich bardzo wiele, a niektóre z nich wyróżniają się 

prostotą wykonania. Potrzebom praktycznym stało się w ten sposób zadość, gdyż bez większych 

trudności osiągano w konstrukcjach żądany stopień dokładności. Ciekawe i odmienne cokolwiek były 

dzieje konstrukcji siedmiokąta foremnego. Koła o siedmiu osiach pojawiają się już w najdawniejszych 

zabytkach archeologicznych. Pitagorejczycy, jak wiemy, uważali 7 za liczbę "świętą" przypisując jej 

cechy mistyczne. Stąd też pochodzi specjalne zainteresowanie, jakim cieszyła się konstrukcja 

siedmiokąta foremnego. Wydaje się, że Już Hindusi znali w najdawniejszych czasach następującą, 

wyjątkowo prostą konstrukcję Narysujmy w okręgu dowolny promień AO, a z jego  środka B wykreślmy 

prostopadłą do niego BC - aż do przecięcia z okręgiem. Łatwo  się przekonać, że biorąc na rozwarcie 

cyrkla BC, podzielimy okrąg - jak się wydaje - na 7 równych części. Ponieważ,  CD jest bokiem trójkąta 

równobocznego wpisanego w koło, dochodzimy do wniosku, że długość boku siedmiokąta foremnego 

należy uważać za połowę długości boku trójkąta równobocznego wpisanego w koło. Czy jednak jest to 

dokładnie połowa? Prawdopodobnie matematycy starożytni przez długi okres uważali ją za dokładną. 

Trudno dziś stwierdzić, komu należy przypisać zasługę stwierdzenia, że jest to tylko konstrukcja 

przybliżona. Daje ona jednak przy swojej prostocie wykonania zadziwiającą dokładność. Można za 

pomocą prostych rachunków stwierdzić, że konstrukcja ta wyznacza nam bok siedmi okąta z 

dokładnością do 17/10000 promienia. Jeżeli np. użyjemy koła o promieniu 1 m, to posługując się tą 

konstrukcją otrzymamy długość boku siedmiokąta foremnego z błędem nie przekraczającym 1,7 mm! 

Chociażbyśmy jednak znaleźli przybliżenie jeszcze miliony razy większe od podanego, nie zmieni to 

faktu, że jest to tylko konstrukcja przybliżona! Rok 1796 stał się epokowym dla naszego problemu. W 

roku tym 19-letni student matematyki w Getyndze Karol Fryderyk Gauss podał konstrukcję 17-kąta 

foremnego i rozstrzygnął ostatecznie zagadnienie możliwości konstrukcji wielokątów foremnych. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego właśnie 17-kąt? Czy Gauss zaczął od "świętego" siedmiokąta i 

przechodząc po kolei po szczególne wielokąty, których konstrukcja była nie możliwa, doszedł  wreszcie 

do 17-kąta, przy którym szczęście mu bardziej sprzyjało? Nic podobnego. Rewelacyjna praca młodego 

Gaussa była jednym z największych osiągnięć w dziejach myśli matematycznej. Opierając się na 

głębokich rozważaniach algebraicznych i kojarząc je genialnie ze swoimi zdobyczami w dziedzinie teorii 

liczb, Gauss postawił zagadnienie na zupełnie innej płaszczyźnie.  Konstrukcja 17-kąta była tylko 

szczególnym przypadkiem jego teorii rozstrzygającej w zupełności nasz problem. Warto poświęcić 

trochę uwagi osiągniętym przez niego wynikom, gdyż świadczą one o tym, jak dziwnie są ze sobą 

powiązane - wydawałoby się - tak odległe od siebie dziedziny matematyki, jak geometria i teoria liczb. 

Przypomnijmy sobie tzw. liczby pierwsze Fermata. Mają one postać 22𝑥
+  1, gdzie n oznacza liczbę 

naturalną. Podaliśmy  również 'błąd, który popełnił Fermat, uważając, że podane wyrażenie 

przedstawia zawsze liczbę pierwszą. Liczb pierwszych Fermata znamy zresztą do chwili obecnej 

niewiele - zaledwie pięć: 3, 5, 17, 257, 65 537. Jak wspomnieliśmy, Gaussowi udało się wykazać, że jeśli 

chcemy podzielić okrąg za pomocą linijki i cyrkla na p równych części, gdzie p jest liczbą pierwszą, to 

jest to możliwe tylko wtedy, gdy p jest liczbą pierwszą Fermata. A więc przy dzisiejszym stanie  wiedzy 

matematycznej możemy okrąg podzielić je dynie na następujące pierwsze liczby równych części: 3, 5, 

17, 257, 65537. Już teraz rozumiemy, skąd się wzięła "siedemnastka" Gaussowska! Konstrukcja 

siedemnastokąta foremnego jest bardzo skomplikowana. Nikt oczywiście nie używa jej w praktyce, 

gdyż najczęściej wystarczy znaleźć odpowiadający temu wielokątowi kąt środkowy α równy 360o : 17 

≈21o 10’. Cóż dopiero mówić o konstrukcji wielokąta foremnego o 257 bokach. Ukazała się praca 



poświęcona tej konstrukcji. Zawiera 194 strony druku. Ale jest to jeszcze nic w porównaniu z 

rekordowym osiągnięciem jednego z entuzjastów Gaussowskiej idei. W ciągu dziesięciu lat żmudnej 

pracy udało mu się zestawić konstrukcję wielokąta foremnego o 65537 bokach! Cały ten księgozbiór, 

mieszczący się w dużej skrzyni, stał się własnością seminarium matematycznego w Getyndze i należy 

poważnie wątpić czy zajrzał ktoś do tego dzieła. Opracowania te nie mają rzecz jasna  ,żadnego 

znaczenia naukowego. Z chwilą bowiem gdy Gauss udowodnił swoje twierdzenie, to szczegółowa 

analiza w konkretnych przypadkach jest zbyteczna. Wygląda to tak, jak gdybyśmy znając dowód 

jednego z podstawowych wzorów algebraicznych  (a+b) 2 = a2 + 2ab + b2 zechcieli sprawdzić jego 

słuszność dla bardzo dużych wartości liczbowych a i b .Z powyższego sformułowanego twierdzenia 

Gaussa wynika następujące ogólne twierdzenie rozstrzygające w każdym z przypadku możliwość lub 

niemożliwość podziału okręgu na równe części. Okrąg możemy podzielić za pomocą linijki i cyrkla na n 

równych części tylko wtedy, jeżeli n w swoim rozkładzie na czynniki pierwsze nie zawiera innych liczb 

pierwszych poza liczbami pierwszymi Fermata w pierwszej potędze lub 2 w dowolnej potędze. 

Twierdzenie to będące uwieńczeniem pracy Gaussa, wyjaśnia nam ostatecznie wszystkie wątpliwości 

w tej dziedzinie niepokojącej matematyków w ciągu wieków. Podamy kilka przykładów: siedmiokąt 

foremny nie da się skonstruować, gdyż 7 nie jest liczbą pierwszą Fermata; dziewięciokąt foremny 

również nie, gdyż po rozłożeniu na czynniki pierwsze otrzymamy 9 = 32. Wprawdzie 3 jest liczbą 

pierwszą Fermata, pojawia się ona jednak w drugiej potędze. Można natomiast skonstruować 10-kąt 

foremny , gdyż 10 = 2  * 5; 60-kąt foremny, gdyż 6= = 22 * 3  * 5. Gauss ,jedne z największych 

matematyków wszystkich czasów, zwany "księciem matematyków , był autorem wielu epokowych 

osiągnięć w rozmaitych dziedzinach matematyki. Najwięcej sentymentu miał do swego młodzieńczego 

odkrycia konstrukcji siedemnastokąta foremnego. Świadczy o tym jego życzenie, aby mu na nagrobku 

umieszczono odpowiedni rysunek przedstawiający istotną myśl tej konstrukcji. Wprawdzie życzeniu 

temu nie stało się zadość, ale na pomniku wzniesionym w 1880 roku na jego cześć w mieście rodzinnym 

Brunszwiku widnieje figura siedemnastokąta foremnego. Dowód twierdzenia Gaussa, oparty na 

głębokich  i trudnych rozważaniach w dziedzinie algebry wyższej i teorii liczb, był przez długi czas 

dostępny jedynie dla bardzo zaawansowanych fachowców.    

  

 Kwadratura koła     
 

Z nauki w szkole wiemy, że  stosunek długości okręgu do długości średnicy jest wielkością stałą. 

Oznaczamy ją literą grecką π a przybliżona jej wartość wynosi 3,14. Długość okręgu obliczamy według 

wzoru C = 2 πr , a pole koła S = πr2. Omówimy historię liczby π i kwadratury koła. Są to zagadnienia 

bezpośrednio z sobą związane i, jak zobaczymy, ostateczne ich rozwiązanie wymagało wysiłku wielu 

pokoleń. Historia tego problemu jest dobitnym dowodem ewolucji myśli matematycznej i ciągłego 

postępu matematyki. Wielokrotnie wspominaliśmy już o papirusie Ahmesa. Jest to dokument 

matematyczny sprzed mniej więcej 4000 lat. A oto reguła podana przez Ahmesa dla obliczenia pola 

koła: pole koła jest równe polu kwadratu, którego bok wynosi 8/9 średnicy koła.  

Przypuśćmy , że średnica koła = 9 cm, bok zaś kwadratu = 9 cm  * 8/9 = 8 cm. Jakiej wartości π 

odpowiada ta reguła? Łatwo to obliczyć: pole kwadratu = 8 cm o 8 cm : = 64 cm2 . Pole koła =  9/2 cm 

x 9/2 cm π = 81/4π cm2 Mamy więc: 81/4π = 64, skąd otrzymujemy π = 256/81 ≈ 3,16.... U Ahmesa 

więc π = 256/81 = 256 : 81 ≈  3,1604 ... różni się zaledwie o 0,02 od wartości najczęściej używanej. Jest 

to, jak na owe zamierzchłe czasy, dokładność wprost zdumiewająca. Nie znamy pochodzenia tego 

znakomitego wyniku. Nie ulega jednak wątpliwości, że potężne budownictwo egipskie, wyjątkowo 

rozwinięte miernictwo, wysoki poziom astronomii, a więc te wszystkie czynniki, które powstały na tle 

ówczesnej struktury społeczno-gospodarczej, wymagały jak najdokładniejszego pomiaru koła. Teraz 

zobaczmy, jak oblicza się długość okręgu w Biblii. W opisie świątyni zbudowanej przez króla Salomona 



około 1000 r. przed naszą erą czytamy: "...i zbudował spiżowe morze, mające od jednego brzegu do 

drugiego 10 łokci, a dookoła 30 łokci". Łatwo domyślić się, że 10 łokci - to długość średnicy, a 30 łokci - 

to długość okręgu.  Stąd wniosek, że dla uzyskania długości okręgu Biblia stosuje mnożenie długości 

średnicy przez 3. Krótko mówiąc, π = 3. Dziwne musi się wydawać tak słabe przybliżenie, różniące się 

od prawdziwej wartości o około 0,14. Jest to tym bardziej dziwne, że jak uczeni wykazali, Biblia, która 

jest dziełem wielu autorów, powstała w zasadzie znacznie później niż omawiany papirus Ahmesa. 

Wprawdzie obrońcy nieomylności Biblii twierdzą, że omawiany fragment odnosi się nie do koła, lecz 

do sześciokąta foremnego wpisanego w koło, którego bok ma długość równą promieniowi. Mielibyśmy 

w tym przypadku obwód C = 6  * r = 2r  * 3 i czynnik 3 byłby zupełnie usprawiedliwiony. Fakty jednak 

przeczą takiej interpretacji. Mianowicie Talmud w swoich wyjaśnieniach dotyczących cytowanego 

fragmentu Biblii (tzw. Miszna) podkreśla: "co (tzn. spiżowe morze) zawiera w obwodzie 3 jednostki, ma 

jednostkę szerokości". Mówiliśmy już o dużych osiągnięciach Babilończyków w matematyce. Badania 

geometryczne stoją u nich na dalszym planie w przeciwieństwie do Egipcjan, których ciągłe wylewy 

Nilu zmuszają do analizy zagadnień mierniczych, ściśle związanych z geometrią. Niemniej jednak z 

zabytków pisma klinowego, jakie obecnie posiadamy, wynika, że Babilończycy już około 2000 lat przed 

n. e. również przyjmowali długość okręgu za 3 razy większą od średnicy. Opierali się przy tym 

prawdopodobnie na sześciokącie foremnym wpisanym w koło, uważając, że długość jego boku 

niewiele różni się od obejmującego go łuku. Mało posiadamy dokumentów o najdawniejszych 

osiągnięciach Chińczyków w dziedzinie matematyki. Około 1100 lat przed n. e. powstała "święta księga 

rachunkowa", Chou-Pei-Suan nieznanego autora. Z późniejszych redakcji tej księgi (I w. n. e.) wynika, 

że starożytni Chińczycy mieli niemałe osiągnięcia praktyczne w arytmetyce i geometrii. Między innymi 

spotykamy tam przykłady obliczania pola. koła, z których wynika, że przyjmowali oni dla JI wartość 

przybliżoną 3. Również Hindusi posługiwali się tą wartością. Wynika to z zachowanych teologiczno-

geometrycznych przepisów Szulva-Sutra (VIII w. przed n. e.), które przy budowie ołtarzy i innych 

przedmiotów kultu religijnego zalecają stosowanie  π = 3. Omawiane dotychczas kraje świata 

antycznego zajmowały się zagadnieniem kwadratury koła jedynie pod kątem użyteczności praktycznej. 

Starożytnym Grekom zawdzięczamy ścisłe ujęcie i jasne sformułowanie tego zagadnienia. Skąpe są 

nasze źródła poznania matematyki greckiej w okresie do Euklidesa. Pozostały tylko nieliczne dzieła, tak 

że w głównej mierze musimy opierać się na danych autorów późniejszych. Są one często sprzeczne i 

stąd pochodzą trudności w ścisłym przedstawieniu tego okresu.  Pierwszą wzmiankę o pomiarze koła w 

Grecji znajdujemy u Plutarcha. Wspomina on o Anaksagorasie (500 - 428 r p.n.e..), który przebywając 

w więzieniu zajmował się podobno pomiarem koła. Bliższych szczegółów brak. Znacznie więcej wiemy 

o Hippokratesie (około 440 r. p.n.e). Obok wielu jego osiągnięć w geometrii  znane są tzw. księżyce 

Hippokratesa. Narysujmy trójkąt prostokątny równoramienny i zbudujmy na jego bokach trzy półkola 

Hippokrates, opierając się na twierdzeniu Pitagorasa wykazał, że pole trójkąta prostokątnego ABC 

równa się sumie pól obu księżyców. Chcąc to twierdzenie udowodnić, przypomnijmy sobie, że według 

twierdzenia Pitagorasa pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej równa się sumie pól 

kwadratów zbudowanych na obu przyprostokątnych. Można również wykazać, że twierdzenie to 

pozostaje prawdziwe, jeżeli zbudujemy na bokach trójkąta prostokątnego niekoniecznie kwadraty, ale 

jakiekolwiek figury podobne, na przykład półkola. Otrzymamy w ten sposób następujące twierdzenie: 

pole półkola zbudowanego na przeciwprostokątnej równa się sumie pól półkoli zbudowanych na obu 

przy prostokątnych. Wystarczy teraz po obu stronach równości odrzucić po dwa równe odcinki koła, a 

otrzymamy treść twierdzenia Hippokratesa .Kwadratura księżyca Hippokratesa. : Pole księżyca I =  1/ 2 

pola ΔABC. Ale ΔABC rozpada się na 4 trójkąty prostokątne równoramienne o równym pol u: 

ΔAED, ΔEFC, ΔEFD,  ΔDBF.Z dwóch takich trójkątów ułożyliśmy kwadrat CEDF. Wniosek: pole księżyca 

I = polu kwadratu CEDF. Tytuł tej sekcji to określenie "kwadratura koła Przypuszczalnie już w tej chwili 

zdajemy sobie sprawę z sensu tego określenia. A więc zagadnienie kwadratury koła sprowadza się do 

konstrukcji za pomocą   linijki i cyrkla takiego kwadratu, którego pole równałoby  się polu danego koła. 



Trzeba przyznać, że podane przez Hippokratesa wyjątkowo proste rozwiązanie kwadratury jego 

księżyca zachęca do szukania rozwiązania kwadratury koła, figury stanowczo prostszej pod względem 

kształtu geometrycznego .I tak też w istocie było. Przez przeszło 2000 lat najpotężniejsze umysły 

matematyczne - obok dyletantów trudzą się nad rozwiązaniem tego zagadnien ia. . Zainteresowanie 

tym problemem zaćmiewa nawet do pewnego stopnia pozostałe dwa klasyczne problemy 

matematyczne starożytności - problem trysekcji kąta i podwajania kostki  .Jeszcze dziś używamy w 

mowie potocznej określenia "kwadratura koła" dla zagadnienia bardzo trudnego lub też niemożliwego 

do rozwiązania. Przejdźmy do omawiania dalszych faz rozwojowych naszego zagadnienia Mijamy 

postać wielkiego Euklidesa, który jak się zdaje, nie wykazał większego zainteresowania kwadraturą 

koła, pozostawiając ją tym, którzy zajmują się zastosowaniami praktycznymi geometrii. Jest rzeczą 

możliwą, że w jego pojęciu ubliżały one "czystości geometrii".  Dochodzimy w ten sposób do jednego z 

najwybitniej szych matematyków czasów starożytnych - do Archimedesa. Mówiliśmy już o nim, 

nakreśliliśmy sylwetkę tej pięknej postaci na tle ówczesnych warunków historycznych, przedstawiliśmy 

jego znakomite osiągnięcia w dziedzinie obliczania pola i objętości figur, stanowiące po prostu pomost 

do naszej współczesnej analizy matematycznej. Pokazaliśmy też, ze Archimedes był pierwszym 

przedstawicielem idei politechnizacji w matematyce: cała jego działalność - to ciągłe kojarzenie teorii 

matematycznych z praktycznymi zastosowaniami W jego pracy O pomiarze koła spotykamy po raz 

pierwszy zupełnie ścisłe ujęcie tego zagadnienia. Rozumowanie jego sprowadza się do następujących 

momentów : wyobraźmy sobie sześciokąt foremny wpisany w koło. Jak wiadomo najkrótszą drogą 

łączącą dwa punkty jest odcinek. Stąd wniosek, że każdy bok wielokąta jest mniejszy  od długości 

odpowiedniego opierającego się na nim łuku. Dlatego też długość obwodu wielokąta jest mniejsza od 

długości okręgu. Obecnie podwoimy liczbę boków. Otrzymamy w ten sposób 12-kąt foremny  Zgodnie 

z poprzednim rozumowaniem, obwód tego 12-kąta będzie mniejszy od długości okręgu. Z drugiej 

jednak strony, na podstawie tego samego rozumowania długość boku sześciokąta (np. AB) jest 

mniejsza od sumy dwóch boków 12-kąta opierających się na AB, a więc od AC + CB, gdyż droga ACB 

jest dłuższa od drogi AB. Ponieważ rozumowanie to możemy zastosować do każdego boku 6-kąta, 

wnioskujemy, że obwód 12-kąta jest większy od obwodu 6-kąta i tym samym stanowi dokładniejsze 

przybliżenie długości okręgu niż obwód sześciokąta. Przez ciągłe podwajanie boków otrzymamy coraz 

lepsze przybliżone wartości długości okręgu - oczywiście z niedomiarem. Podobne rozumowanie 

można zastosować do wielokątów foremnych  opisanych na kole. Znów zaczynamy od  sześciokąta i 

podwajamy liczbę boków. Tym razem jednak obwody opisanych wielokątów foremnych będą, jak 

można  wykazać,  stale większe od długości okręgu, a jednocześnie - z przy ciągłym podwajaniu boków  

- coraz mniejsze. Otrzymujemy więc znowu coraz dokładniejsze przybliżenie długości okręgu, ale tym 

razem z nadmiarem. Archimedes przyjmując długość średnicy za 1, zaczyna od 6-kąta, przechodzi przez 

podwajanie boków do 12-kąta, 24-kąta, 48-kąta i wreszcie zatrzymuje się na 96-kącie. Obliczając po 

mistrzowsku, jak na owe czasy, odpowiednie obwody, otrzymuje dla 96-kąta ' pisanego wielkość 3 

10/71, a dla 96-kąta opisanego 3 1/7. . Ponieważ długość okręgu równa się iloczynowi długości średnicy 

przez π, a długość średnicy = 1, otrzymane liczby są tym samym przybliżonymi wartościami z nie 

domiarem i  nadmiarem liczby π. A więc 𝜋 jest większe od 3 10/71, a mniejsze od 3 1/7, co zapisujemy 

w ten sposób: 3 10/71 < π < 3 1/7. Przyjmując wartość 3 1/7 =  3,142... - otrzymujemy π z dokładnością 

do dwóch miejsc dziesiętnych. Wartości tej używamy  również dziś, jeśli nie jest wymagana większa 

dokładność. Najbardziej jednak cenna w pracy Archimedesa jest metoda zastosowana przy pomiarze 

pola koła. Metoda ta znana jest w matematyce jako metoda wyczerpywania i stanowi genialny wstęp 

do rozwiniętego w drugiej połowie XVII w. przez Newtona i Leibniza rachunku  całkowego, 

stanowiącego podstawę współczesnej analizy matematycznej. Starożytni Rzymianie nie wnieśli 

właściwie nic nowego w dziedzinę badań matematycznych. W praktyce stosują przy pomiarze koła 

Archimedesowską liczbę 3 1/7, a niekiedy zdradzają nawet nieznajomość osiągnięć  greckich, uważając 

π ≈ 3 1/8 (Vitruvius Pollo, znany budowniczy z czasów cesarza Augusta). W wiekach średnich również 



nie notujemy większych postępów w omawianej przez nas dziedzinie. Tu i ówdzie spotykamy się z 

drobniejszymi osiągnięciami, ale ograniczają się one przeważnie do wyznaczenia dalszych miejsc 

dziesiętnych dla π .Matematyk hinduski Aryabhatta (początek VI w. n. e.) dochodzi w swoim 

rozumowaniu do wielokąta foremnego o 384 bokach otrzymując w ten sposób bardzo dokładną 

wartość π ≈3,1416. Narodem, któremu zawdzięczamy przechowanie zdobyczy świata starożytnego w 

dziedzinie matematyki, są Arabowie. W zakresie  kwadratury koła jednak nie stworzyli oni nic 

oryginalnego. Z początkiem XIII w. na wzmiankę zasługuje Leonard z Pizy, który metodą Archimedesa 

wyznaczył π ≈ 865/275 ≈3,1454... I   znów przez dwa wieki trwa zastój, a nawet można stwierdzić pewne 

cofnięcie się w badaniach nad liczbą π .Zdarzają się bowiem matematycy, którzy nie rozumiejąc 

widocznie myśli Archimedesa, uważają 3 1 / 7 za dokładną wartość π. Okres Odrodzenia wpływa 

ożywczo również i na rozwój matematyki. Pojawiają się nowe wydania wybitnych autorów 

starożytnych, przede wszystkim Euklidesa i Archimedesa. Mikołaj z Cusy (1401-1464) uzyskuje wartość 

π ≈ 3,1423..., a więc dokładniejszą niż 3 1/7. Również Leonardo da Vinci (1452-1519), znany 

powszechnie wybitny przedstawi ciel Odrodzenia, poświęca swą uwagę kwadraturze koła, podając 

pewien mechaniczny sposób przybliżonego wyznaczania pola koła. W XV w. prymitywny system 

gospodarki średniowiecznej zaczął ustępować bardziej postępowym forom życia  gospodarczego - 

kapitalizmowi. Przemiany  gospodarcze, rozwijająca się na ich podłożu nowa technika, wiadomości o 

świecie, zdobywane podczas dalekich podróży epoki Odrodzenia - stworzyły podatny grunt dla rozwoju 

myśli naukowej. Obserwujemy coraz większy rozkwit poszczególnych nauk, między Innymi  i 

matematyki. Holenderski inżynier Adrian Anthonitz z Metzu (1527-1607) - zwany Metiusem, kazał 

metodą Archimedesa, że 333/106 < π 377/120. Jedną  z tych wartości pośrednich jest π ≈ 355/113 

≈3,141592 …. Różni się ona od prawdziwej wartości dopiero na siódmym miejscu. Łatwo ją sobie 

odtworzyć pamięci w ten sposób:  wypisujemy kolejne liczby nieparzyste 1, 3, 5, powtarzając każdą z 

nich dwu krotnie: 113355, następnie zaś tworzymy ułamek, którego mianownik jest liczbą złożoną z 

kolejnych pierwszych trzech cyfr, licznik zaś - z kolejnych ostatnich trzech cyfr: π = 355/113. Ostatnie 

badania historyków matematyki zmniejszyły wielkość osiągnięć Metiusa. Okazało się bowiem, że 

Chińczyk Cu-Czin-Czi (430-501) znał już wcześniej podaną przez Metiusa wartość π ≈ 355/113. 

Mówiliśmy o matematyku uzbeckim Dżemszidzie, który wyprzedzając swoją epokę mniej więcej o 150 

lat, wprowadził ułamki dziesiętne. Dżemszid jest również autorem pracy pt. Traktat o kole, która 

ukazała się w 1427 r. Wartość  π podaje w tej pracy z dokładnością do siedemnastego miejsca po 

przecinku dziesiętnym. Do tak dokładnej wartości doszła Europa dopiero przy końcu XVI w., kiedy to 

znany nam już matematyk francuski Vieta stosuje metodę Archimedesa aż do 393216-boku (podwaja  

więc liczbę boków sześciokąta 16-krotnie!) i otrzymuje wartość π ≈ 3,141 592 653..., określającą 

dokładnie 9 miejsc po przecinku dziesiętnym, a matematyk holenderski Ludolf van Ceulen (1540 -1610) 

wyznacza aż 35 cyfr dziesiętnych liczby π .Entuzjazmował się on tak swoją pracą, że kazał sobie na 

nagrobku wyryć otrzymaną liczbę. U współczesnych cieszył się Ludolf wielkim uznaniem i liczbę π  na 

jego cześć nazwano ludolfiną. Nie przypuszczał zapewne, że znajdą się w przyszłości matematycy, 

którzy osiągną w dziedzinie poszukiwania kolejnych cyfr liczby π bez porównania większe rekordy. W 

istotę samego zagadnienia nie wniósł Ludolf właściwie nic nowego. Wkraczamy obecnie w okres  

rewolucyjnych zdobyczy matematyki - w okres rachunku różniczkowego i całkowego. W wieku XVII 

rodzi się nowoczesny przemysł. Następuje wyraźny rozwój nowych sił wytwórczych, a nauki stosowane 

stają w obliczu nowych konkretnych zadań. Wymagania stawiane matematyce stają się coraz większe. 

Na ten okres przypada działalność wspomnianych już wielokrotnie genialnych twórców rachunku 

różniczkowego i całkowego - Newtona i Leibniza. Niestety, im bardziej nasz problem wchodzi w 

decydującą fazę, tym trudniej jest nam wytłumaczyć elementarnie istotę dociekań wielkich 

matematyków i musimy się tylko ograniczyć do podawania osiągniętych wyników. Dotychczas znano 

jedynie wartości przybliżone π. Analiza matematyczna pozwala określić dokładną wartość π za pomocą 

wzorów, w których występuje nie skończenie wiele działań. W 1655 r. podał Wallis wartość π /2  za 



pomocą nieskończonego iloczynu: π/2 = 2/1  * 2/3  * 4/3  * 4/5  * 6/5  * 6/7 … , a w 1673 r. Leibniz 

znalazł następujący szereg : π/4 = 1 - /3 + 1/5 =1/7 + 1/9 … (wzór Leibniza). Kropki oznaczają 

konieczność prowadzenia występujących tu działań na kolejnych liczbach nieparzystych ,,aż do 

nieskończoności" W praktyce musimy oczywiście przerwać w pewnym miejscu nasze wyliczenia, 

otrzymując w ten sposób tylko wartość przybliżoną. Można wykazać, że szereg Leibniza - mimo prostej 

budowy - nie nadaje się  do obliczenia wartości przybliżonych π. Chcąc np. uzyskać 20 cyfr dziesiętnych, 

należałoby uwzględnić 5 miliardów wyrazów, co wymagałoby (bez użycia komputerów) około 1000 lat 

pracy! Na szczęście istnieją szeregi znacznie dogodniejsze, jak np. szereg ułożony przez matematyka 

francuskiego J. Machina w 1706 r. Matematyk angielski Shancks obliczył za pomocą tego szeregu w 

1874 r. aż 707 cyfr dziesiętnych. Praca ta jednak absorbowała go przez około 30 lat. Ciekawa rzecz - w 

1944 r. matematyk angielski Ferguson wykazał, że Shancks pomylił się w rachunkach i że począwszy od 

528 miejsca wszystkie cyfry są błędne. Zastanówmy się nad użytecznością tych wielocyfrowych 

rozwinięć liczby π. Łatwo wykazać, że jeżeli użyjemy tylko 13 cyfr dziesiętnych, to przy obliczeniu np. 

długości równika ziemskiego popełnimy błąd mniejszy niż 0,001 mm. Błąd ten jest wprost śmieszny w 

po równaniu z rozmaitymi innymi grubymi błędami, które popełniamy obliczając długość równika. 

Matematyk niemiecki Schubert z drugiej połowy XIX w. wykazuje, że jeżeli weźmiemy pod uwagę 100 

cyfr dziesiętnych π , to nawet przy wyznaczaniu dalekich odległości astronomicznych uzyskamy wyniki 

z dokładnością do 1 mm. Jest to oczywiście nonsens przy operowaniu tak nie dokładnymi wielkościami, 

jak odległość gwiazd, mgła wic itd. Dlatego też rekordomania w uzyski waniu możliwie największej 

liczby cyfr dziesiętnych π jest zabawą nie przynoszącą żadnych korzyści, ani praktycznych, ani też 

teoretycznych. Prym w tej dziedzinie wodzi kraj wielu paradoksalnych rekordów - Stany Zjednoczone.  

Najczęściej jednak w zastosowaniach praktycznych i w wielu pracach naukowych wystarczy znajomość  

π z dokładnością pięciu miejsc dziesiętnych: π ≈ 3,141 59. Powróćmy do zagadnienia kwadratury koła. 

Czy wyznaczenie olbrzymiej liczby miejsc dziesiętnych  &pi;  rozstrzygnęło zagadnienie możliwości lub  

niemożliwości rozwiązania kwadratury? Oczywiście -nie. A tym czasem rzesze rozwiązujących 

wzrastały coraz bardziej. Wśród nich większość stanowili laicy, których nazywano kwadratorami. 

Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego pędu ludzi, nie mających często nawet elementarnego 

wykształcenia matematycznego, Czy podobnie, jak gdy chodziło o wielkie twierdzenie Fermata - 

rzekoma wielka nagroda pieniężna, czy też chęć zdobycia sławy? Faktem jest, że - jak już pisaliśmy - 

Akademia Paryska była zmuszona w 1775 r. wydać zakaz przyjmowania dal szych rozwiązań od 

dyletantów. Niemniej jednak ,,prace" kwadratorów ciągle się pojawiały. Tymczasem matematycy, 

zrezygnowawszy chwilowo  z zupełnego rozwiązania zagadnienia, usiłowali znaleźć konstrukcje jak 

najbardziej przybliżone i przy tym możliwie proste w wykonaniu. Pojawiło się wiele tego rodzaju 

konstrukcji. Znana jest wśród matematyków całego świata konstrukcja przybliżona, którą podał Polak 

Adam Adamandy Kochański (1631-1700 r.), profesor matematyki w Pradze, Florencji i Moguncji, 

nadworny matematyk króla Jana Sobieskiego i bibliotekarz w Wilanowie. Jej wielką zaletą jest to, że da 

się wykonać jednym rozwarciem cyrkla. Zanim przystąpimy do opisu konstrukcji, zwróćmy uwagę na 

to że zagadnienie kwadratury koła jest równoznaczne z zagadnieniem "wyprostowania" okręgu, czyli 

znalezienia odcinka, którego długość jest w przybliżeniu równa długości okręgu. Jeżeli bowiem 

znajdziemy taki odcinek, to pole koła (r2π) można w przybliżeniu przedstawić jako pole prostokąta o 

podstawie równej temu odcinkowi (2πr), a wysokości równej połowie promienia (y r). Jest to równo 

znaczne ze znalezieniem średniej proporcjonalnej dla boków prostokąta, gdyż jeśli x 2 = a *b, to a : x = 

x : b. Wróćmy teraz do konstrukcji Kochańskiego. Narysujmy  okrąg o promieniu OA = 1, następnie 

średnicę AB. W punkcie B wystawmy prostą EF styczną do okręgu. Nie zmieniając rozwarcia cyrkla 

zakreślmy na okręgu BC = OA oraz przy pomocy tego samego rozwarcia nakreślmy OD prostopadle do 

BC. Odetnijmy na stycznej DE = 3  * OA i połączmy A z E. Odcinek AE daje w przybliżeniu połowę długości 

okręgu. Nie chcemy nużyć czytelnika szczegółowymi wyliczeniami. Oparte są one na twierdzeniu 

Pitagorasa, o którym mówiliśmy w poprzednich rozdziałach. Otrzymujemy AE ≈ 3,141 53..., a więc 



połowę długości okręgu z dokładnością do czwartego miejsca dziesiętnego, co przy użyciu tak 

skromnych środków jest niewątpliwie najlepszym osiągnięciem w dziedzinie przybliżonych kwadratur 

koła. W 1766 r. udało się wspomnianemu już przez nas matematykowi Lambertowi wykazać w oparciu 

o prace Eulera, że π jest liczbą niewymierną - to zna czy, że nie da się przedstawić (dokładnie!) w postaci 

ułamka. Stąd wniosek, że daremne były poszukiwania powtarzającego się okresu  w rozwinięciu 

dziesiętnym liczby π .Gdybyśmy założyli istnienie takiego okresu, moglibyśmy przedstawić π  w postaci 

ułamkowej, co przeczy twierdzeniu Lamberta, że π  jest liczbą nie wymierną. Niestety, mimo swej głębi 

myślowej, twierdzenie Lamberta nie rozstrzyga zagadnienia kwadratury koła. Pamiętamy bowiem, że 

podawaliśmy konstrukcję pewnych wielkości niewymiernych. Równocześnie jednak omawialiśmy 

problem trysekcji kąta i podwojenia kostki, które prowadzą do wielkości nie wymiernych i nie dają się 

rozwiązać za pomocą linijki i cyrkla Czy więc zagadnienie kwadratury koła należy właśn ie do tej 

kategorii problemów? Dalsza analiza wykazała znacznie więcej. Mianowicie w 1882 r. matematyk 

niemiecki Ferdynand Lindemann (1852-1939), opierając się na badaniach matematyków francuskich 

Legendre’a, Liouville’a i Hermite’a wykazał, że π  jest tzw. liczbą przestępną. Dowód Lindemanna jest 

bardzo trudny.  Musimy w tym miejscu zadowolić się jedynie  stwierdzeniem, że niewymierność π  jest 

o wiele bardziej "przykra" niż niewymierność, do której prowadzi trysekcja kąta i problem delfijski. W 

trysekcji kąta bowiem i w problemie delfijskim można było sprowadzić odpowiednie rozwiązania do 

pierwiastków pewnych równań algebraicznych, natomiast π nie może być pierwiastkiem żadnego 

równania algebraicznego. Stąd wynika, nie tylko niemożliwość konstrukcji kwadratury koła za pomocą 

linijki i cyrkla, ale nawet zastosowanie pewnych krzywych algebraicznych (parabola, hiperbola i inne) 

nie może dać żadnego wyniku. Rok więc 1882 oznacza ostateczne rozwiązanie problemu, który 

intrygował matematyków przez wiele wieków. Stosunek długości okręgu do długości średnicy, a więc 

liczba π jest liczbą przestępną. Kwadratury koła nie można wykonać za pomocą linijki i cyrkla. Możemy 

osiągnąć jedynie kwadratury przybliżone. Nasuwa się pytanie, czy wobec rozwiązania naszego 

zagadnienia w sensie negatywnym nie poszła na marne praca dziesiątków stuleci? Stanowczo nie! 

Poszczególne pojęcia i zagadnienia w matematyce nie są od siebie izolowane - istnieje zawsze między 

nimi bliższy lub dalszy związek. Dlatego też rozważanie jakiegokolwiek zagadnienia w matematyce jest 

z jednej strony zależne od innych zagadnień, a z drugiej - bezpośrednio wpływa na właściwe 

zrozumienie istoty innych zagadnień. Uczonym przez wiele wieków nie udało się rozwiązać kwadratury 

koła, gdyż - jak się okazało - problem ten przekracza możliwości nawet najzdolniejszej jednostki i 

wymagał pracy szeregu pokoleń. Ale ciągła walka matematyków z trudnościami związanymi z tym 

problemem zmuszała ich do wyszukiwania coraz potężniejszych i subtelniejszych środków badania, 

które w rezultacie wzbogaciły naszą wiedzę matematyczną 

 

     Z dziejów matematyki polskiej     
  

Pierwszym znanym nam polskim matematykiem i fizykiem był Witelo, którego okres działalności 

przypada na drugą połowę XIII w. Dane z poprzedniego okresu pozwalają nam  jedynie zorientować się, 

jak przedstawiało się w Polsce naucza nie matematyki. Matematyki uczono w Polsce już od chwili 

przyjęcia chrześcijaństwa. Powstały wtedy przy klasztorach i kościołach szkoły, których głównym celem 

było przy gotowanie księży. Wśród przedmiotów wykładanych była również i matematyka jako jeden z 

siedmiu przedmiotów - pozostałości z dziewięciu nauk dawnej szkoły rzymskiej. Należały do nich 

gramatyka, retoryka i dialektyka -  stanowiące tzw. trivium, oraz muzyka, arytmetyka, geometria i  

astronomia - tzw. quadrwium. Wszystkie przedmioty, a więc i matematyka, musiały być 

podporządkowane głównemu celowi nauczania - nauce religii. Zadaniem matematyki było 

prawdopodobnie jedynie przygotowanie do zrozumienia kalendarza i podstawowych zjawisk 

zachodzących na niebie. Nauka arytmetyki ograniczała się do czterech działań na liczbach całkowitych 



wykonywanych na abaku. Dodawanie i odejmowanie najprostszych ułamków i dzielenie większych 

liczb całkowitych, jako bardzo trudne, nie były już dostępne dla wszystkich. Główną przyczyną 

trudności w nauczaniu arytmetyki były braki w numeracji liczbowej. Należy pamiętać , że cyfry 

hindusko-arabskie spotykamy w Polsce dopiero w pracach naukowych z XIV w., a w użyciu 

powszechnym - dopiero w XV w. O walce między zwolennikami liczenia na abaku - abacystami a 

zwolennikami hindusko-arabskiego układu pozycyjnego - algorystami znajdujemy wzmiankę u znanego 

kronikarza Wincentego Kadłubka (około 1160-1223), który opisując w swej Kronice bitwę Bolesława 

Krzywoustego z Pomorzanami pod Nakłem pisze: "Choćbym wszystkimi językami mówił, nie zdołałbym 

słowami tej bitwy opisać. Liczbę poległych mógłbym poznać chyba policzywszy piasek w morzu lub 

gwiazdy na niebie. A jeśli masz czas po temu, poradź się algorystów lub abacystów, którzy są biegli w 

rachowaniu..." Nauka geometrii ograniczała się do obliczeń po wierzchni i objętości najprostszych figur. 

Dopiero na wyższym szczeblu nauczania uczono się na pamięć bez dowodów najważniejszych 

twierdzeń zawartych w pierwszych trzech księgach Elementów Euklidesa. Wielu spośród młodzieży 

polskiej nie zadowalało się zasobem wiedzy, który można było zdobyć w szkołach w kraju, i wyjeżdżało 

za granicę, studiując najczęściej na uniwersytetach włoskich, paryskim i praskim.  

Na jednym z tych uniwersytetów kształcił się właśnie Witelo. Dane biograficzne o Witelonie są skąpe, 

często ze sobą sprzeczne i pełne niesprawdzonych domysłów. 11 rodził się prawdopodobnie między 

rokiem 1220-1230 pod Wrocławiem. Był synem Polki i Niemca osiadłego w Polsce. Po zdobyciu 

rozległej wiedzy ścisłej, prawdopodobnie na uniwersytetach w Paryżu, Padwie i Rzymie napisał po 

łacinie dwa dzieła, z których pierwsze O wnioskach z Elementów Euklidesa nie zachowało się do 

naszych czasów, drugie zaś - Perspectiva, klasyczne dzieło z dziedziny optyki, służyło mniej więcej przez 

400 lat za podręcznik wielu wybitnym uczonym, między innymi Regiomontanusowi, Kopernikowi i 

Keplerowi. W księdze I tego dzieła zestawia Witelo 137 twie dzeń geometrycznych z dowodami, na 

których opiera się w dalszych księgach. Są to przeważnie twierdzenia pochodzące od Euklidesa lub 

Apolloniusza. Występują tu jednak również oryginalne twierdzenia Witelona. Autor najpierw omawia 

proporcjonalność odcinków, potem podaje twierdzenia o prostych równoległych, następnie zajmuje 

się kątami i trójkątami. W dalszej części przechodzi do własności koła, kuli i przekrojów stożkowych 

Dalsze dziewięć rozdziałów poświęca Witelo podstawowym zagadnieniom optyki. Dzieło Witelona 

ukazało się w rozmaitych kopiach i wydaniach, przeważnie pod pełnym tytułem: Witelona matematyka 

uczonego o optyce, to jest o istocie, przy czynie i padaniu promieni wzroku, światła, barw oraz 

kształtów, którą powszechnie nazywają perspektywą, ksiąg dziesięcioro. Niektóre kopie nosiły krótki 

tytuł Optyka. Perspectiva była uważana przez długi czas za najbardziej autorytatywne dzieło w zakresie 

optyki. Świadczy o tym między innymi fakt, że gdy żyjący prawie czterysta lat po Witelonie Johann 

Kepler (1571-1630) wydał jeden ze swoich traktatów poświęconych optyce, nazwał go bardzo skromnie 

Ad Vitellonem Paralipomena, czyli "dopełnieniami Witelona". Chociaż osiągnięcia Witelona w 

dziedzinie matematyki są niewątpliwie mniejsze niż w optyce, zasługują jednak na największą uwagę. 

Witelo był jednym z nielicznych ówczesnych uczonych, którzy zajmowali się zw. krzywymi stopnia 

drugiego. Znał też niektóre  krzywe stopni wyższych, jak np. wspomnianą  konchoidę Nikomedesa. 

Zbudował zresztą, podobnie jak starożytni matematycy, prosty przyrząd do mechanicznego kreślenia 

tej konchoidy , a następnie zastosował ją do podziału kąta na trzy równe części. Witelo znał również 

bardzo dobrze trygonometrię stosował ją często w swoich rozważaniach optycznych. Założenie przez 

Kazimierza Wielkiego w 1364 r. pierwszego uniwersytetu polskiego w Krakowie przyczyniło się w 

dużym stopniu do rozwoju nauki polskiej, i w szczególności matematyki. Nastąpiło ożywienie 

stosunków kulturalnych z innymi narodami, przede wszystkim z Włochami. Stopniowo wykłady 

matematyki w Akademii Krakowskiej nabierają coraz większego rozgłosu. I chociaż nauka polska w tym 

czasie tkwiła jeszcze często w scholastyce, a wyrażenie ars mathematica (sztuka matematyczna) 

rozumiano czasem jako pewnego rodzaju czarnoksięstwo, to jednak coraz więcej matematyków 

odrzucało astrologię i to wszystko, co z właściwą matematyką nie miało nic wspólnego. W Bibliotece 



Jagiellońskiej zachowały się pewne rękopisy zawierające ?najdawniejsze wiadomości o wy kładach 

matematyki na uniwersytecie krakowskim. Są to Algorytm z 1397 r., omawiający cztery dzi ałania i 

wyciąganie pierwiastka stopnia drugiego i trzeciego, akt fundowania przez mieszkańca Krakowa Jana 

Stobnera katedry matematyki (1402 r.) oraz kilka rękopisów treści matematycznej, między innymi 

przepisana przez Jana z Olkusza trzecia księga Elementów Euklidesa, pochodząca z 1444 r. Koniec XV 

w. rozpoczyna okres wspaniałego rozkwitu Akademii Krakowskiej. Dominujący przedtem wydział 

teologiczny schodzi na plan dalszy, ustępując miejsca wydziałowi filozoficznemu. Matematykę 

wykładał wówczas sławny Wojciech z Brudzewa, którego prace były związane przede wszystkim z 

astronomią. Właśnie w tym okresie, w 1491 r., zapisał się na uniwersytet najznakomitszy jego uczeń - 

Mikołaj Kopernik (1473 -1543). Nie będziemy omawiali genialnych osiągnięć Kopernika w dziedzinie 

astronomii ani też przewrotu umysłowego, który zapoczątkowała jego nauka Interesuje nas tu przede 

wszystkim jego wykształcenie matematyczne i twórczość matematyczna. Życie i genialne dzieło 

naukowe Kopernika świadczą o tym, że musiał on znać wszechstronnie matematykę i twórczo ją 

stosować w swoich rozważaniach. Już w czasie studiów w Krakowie zdobył gruntowną znajomość 

wykładanych wówczas działów matematyki, głównie trygonometrii. Akademia Krakowska słynęła w 

drugiej połowie XV w. z wysokiego poziomu wykładowców matematyki. Obok Wiednia stał się wtedy 

jednym z najważniejszych ośrodków nauczania matematyki w Europie. Wykształcenie matematyczne 

zawdzięcza Kopernik takim matematykom, jak Marcin Król z Żurawicy Marcin Bylica z Olkusza, a przede 

wszystkim wspomnianemu już Wojciechowi z Brudzewa. Uczony ten łączył zainteresowania 

astronomiczne i matematyczne z humanistycznymi, a głębokie wykształcenie - z nie zwykłą jasnością i 

przystępnością wykładu. O poziomie zdobytej przez Kopernika wiedzy matematycznej świadczy między 

innymi fakt, że w później szych latach wykładał matematykę na uniwersytecie rzymskim. W 1542 r. 

wydrukowano w Wittenberdze podręcznik Kopernika o trygonometrii. Wydaniem tej książki zajął się 

jeden z jego uczniów i przyjaciel Jerzy Joachim Retyk. Jest ona częścią wydanego później głównego 

dzieła Kopernika O obrotach sfer niebieskich (1543 r.). Obok materiału ze znanego dzieła o 

trygonometrii Ptolemeusza spotykamy w pracy Kopernika szereg nowych twierdzeń. Wydanie tej pracy 

miało być jakby pewnego rodzaju "balonem próbnym" przed wypuszczeniem na rynek księgarski 

zasadniczego dzieła, o którym Retyk był przekonany, że wywoła początkowo gwałtowne sprzeciwy.  

Zainteresowania Kopernika nie ograniczały się jednak jedynie do trygonometrii. Na przykład w jednym 

z rozdziałów O obrotach sfer niebieskich udowodnił następujące ciekawe twierdzenie o dwóch 

okręgach, z których jeden ma średnicę dwa razy większą od średnicy drugiego : jeśli mniejszy okrąg 

K<sub>2</sub> toczy się bez poślizgu po wewnętrznej stronie większego okręgu K<sub>1</sub>, to 

każdy punkt mniejszego okręgu, np. A porusza się po linii prostej będącej jedną ze średnic większego 

okręgu K<sub>1</sub>.. Twierdzenie to pozwoliło Kopernikowi wyjaśnić pewne zagadnienia 

astronomiczne. Szereg zjawisk astronomicznych prowadzi Kopernika do rozważań matematycznych. 

Badanie zmiany położenia osi ziemskiej, czyli zjawisko precesji, prowadzi do badania pewnych 

krzywych algebraicznych stopnia czwartego, obliczanie nachylenia orbit Merkurego i Wenus -.oparte 

na licznych obserwacjach obarczonych pewnymi błędami - wymaga już wprowadzenia elementów 

teorii błędów itd. Widzimy więc z tego krótkiego przeglądu, że przy omawianiu dziejów matematyki 

polskiej nie można po minąć postaci Kopernika, który opanował gruntownie  ówczesną wiedzę 

matematyczną, stosował ją z korzyścią do astronomii, a w razie potrzeby twórczo rozwijał zagadnienia 

matematyczne powstałe na podłożu astronomii. Złoty wiek przynosi szereg nowych pozycji 

matematycznych. Pojawiają się podręczniki arytmetyki i algebry - najczęściej pod tytułem Algorytm. 

Początkowo ukazują się one tylko w języku łacińskim. Oto pierwsze drukowane w tym języku 

podręczniki: Arytmetyka Jana z Łańcuta (1513) i Algorytm Sacro Bosco (1522). W tym czasie zaczynają 

się już pojawiać pierwsze podręczniki w języku polskim, : Algorytm Kłosa z 1538 r., Algorytm Bernarda 

Wojewodki z 1553 r. i Geometria Grzepskiego z 1566 r. Tak powstają początki polskiej terminologii 

matematycznej, opartej jednak przeważnie na odpowiednich terminach łaciński ch i greckich. 



Pełny tytuł tej książki brzmi: Geometria - to jest Miernicka Nauka po Polsku krótko napisana z Greckich 

y z Łacińskich ksiąg. Roku 1566 w Krakowie. Jako przykład zacytujemy z tej książki twierdzenie o 

długości okręgu: "Circumferentia iest tak wielka iako trzy diametry  y siódma część diametru bez 

małego kęsku". Grzepski posługuje się więc wartością przybliżoną π ≈ 3 1/7. Należy pamiętać, że 

podręczniki te często odbiegały swą treścią daleko od tego, co zaliczamy dziś do matematyki lub 

astronomii. W wielu wypadkach wprowadzały elementy teologii lub astrologii. Na przykład w 

Algorytmie Kłosa kojarzy się jedność z "jedynością Boga", dwójkę - z początkiem wszelkiego mnożenia, 

a trójkę - z Trójcą Świętą. Liczbę dziesięć uważa się za "najbardziej zacną". Z takimi koncepcjami spotyka 

my się nawet u najwybitniejszego matematyka Złotego Wieku, profesora uniwersytetu  krakowskiego, 

Jana Brożka (1585-1652). Pochodził on z ziemi sieradzkiej. W 1604 r. rozpoczął studia na uniwersytecie  

krakowskim, a już w 1605 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. W dalszych latach poświęcił 

się pracy nauczycielskiej we Włocławku, nie zaniedbując jednak pracy naukowej. Pozwoliło mu to 

uzyskać w 1610 r. stopień magistra sztuk wyzwolonych i tytuł doktora filozofii. W tym samym roku 

ogłosił w języku łacińskim pierwszą swą rozprawę matematyczną zatytułowaną: Geodezja odległości 

bez przyrządów i miejsce nieco niejasne u Polibiusza, wyjaśnione przez Jana Brożka.  Rozwiązuje w tej 

rozprawie kilka zagadnień z dziedziny miernictwa  terenowego, między innymi wyznaczanie odległości 

danego punktu od drugiego - niedostępnego. Równocześnie znajdujemy w tej pracy bardzo ciekawe 

rozważania matematyczne związane z wyjaśnieniem pewnej nieścisłości popełnionej przez historyka 

greckiego z II w. przed n. e., Polibiusza. Mianowicie Polibiusz w jednym ze swoich dzieł wyraża 

wątpliwość, czy miasto Megalopolis, którego obwód wynosi 50 stadiów, mogło zajmować obszar dwa 

razy mniejszy od miasta Lakedemon o obwodzie 48 stadiów. Brożek wykazał, że jest to zupełnie 

możliwe. Wystarczy założyć, że obszar Megalopolis ma kształt prostokąta o wy miarach 20,5 x 4,5 

stadiów, a obszar Lakedemon’u ma kształt koła, wtedy proste wyliczenia wykazują słuszność tezy 

Brożka. Rozprawę swą kończy dowodem znanego dziś twierdzenia, że jeżeli koło, kwadrat i trójkąt 

równoboczny mają ten sam obwód, to największe pole ma koło, a najmniejsze trójkąt równoboczny.  

Dalszym  rozważaniom na temat figur o jednakowym obwodzie (tzw. figur izoperymetrycznych) 

poświęcił Brożek swoją nie mniej ciekawą pracę pt. Zagadnienie geometryczne, w którym pokazuje się 

na podstawie geometrii prawdziwą i właściwą przyczyną, dlaczego pszczoły budują plastry w kształcie 

komórek sześciokątnych. Samo zagadnienie nie było nowe, gdyż budową komórki pszczelej zajmowali 

się już między innymi Arystoteles, Pappus i pisarz rzymski Pliniusz Starszy (I w. n. e.). Nowa była tylko 

oryginalna metoda rozumowania Brożka: płaszczyznę można całkowicie pokryć albo trójkątami  

równobocznymi (po 6 wokół każdego punktu), albo kwadratami (po 4 w każdym punkcie), albo 

wreszcie sześciokątami foremnymi (po 3 w każdym punkcie). Ponieważ jednak - przy tym samym 

obwodzie - największe pole spośród wymienionych figur posiada sześciokąt foremny, najbardziej  

ekonomiczne musi być nadanie podstawie komórki pszczelej kształtu sześciokąta foremnego. Przy 

danym zużyciu wosku i nakładzie pracy otrzymamy wtedy całkowite wypełnienie dna plastra przy 

największej objętości komórek. Taka jest interpretacja matematyczna tego zadziwiającego instynktu, 

który okazują pszczoły przy budowie swoich komórek!  W 1614 r. Brożek objął katedrę astronomii i 

odtąd przez 15 lat sprawował funkcję "astrologa zwyczajnego"   Układanie jednak różnych 

"przepowiedni: na podstawie położenia ciał niebieskich nie  przeszkadzało mu wcale w dalszej pracy 

naukowej. Dowodem tego było wydanie w 1620 roku większego dzieła pt. Arytmetyka liczb 

całkowitych. Praca ta składała się z 16 rozdziałów, w których autor omawia cztery działania na liczbach 

całkowitych, następnie przechodzi do zagadnień związanych z liczbami pierwszymi i złożonymi, dalej 

rozpatruje proporcje, postępy a ostatnie pięć rozdziałów poświęca już zagadnieniom trudniejszym, 

przeznaczonym dla ówczesnych studentów uniwersytetu. W 1620 roku, zgodni ze zwyczajem 

panującym wśród ówczesnych profesorów astronomii i matematyki Akademii Krakowskiej, Brożek 

wyjechał na studia medyczne do Padwy (Włochy). Po czterech latach uzyskał stopień doktora 

medycyny, powrócił do Krakowa i tu znowu poświęcił się swojej pracy naukowej, nie myśląc bynajmniej 



o żadnej praktyce lekarskiej. W 1629 roku ukazała się rozprawa pt. Księdza Jana Brosciusa przydatek 

pierwszy do Geometrii polskiey Stanisława  Grzepskiego. Wprawdzie dalsze "przydatki" nie ukazały się, 

ale ten jedyny zasługuje na uwagę chociażby z tego względu ,że jest to jedyna praca Brożka pisana w 

języku polskim. Tematyka dalszych dwóch prac Brożka wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami teorii 

liczb. Są to dwie rozprawy o liczbach doskonałych. Po znalezieniu przez starożytnych cz terech liczb 

doskonałych : 6 ,28, 496 i 8128, udało się dopiero Regiomonatusowi w drugiej połowie XV wieku 

znaleźć piątą kolejną liczbę doskonałą - 33 550 336. W pierwszej swej pracy o liczbach doskonałych, 

która ukazała się w 1637 roku, Brożek podał oryginalny dowód twierdzenia, że między liczbami 1 i 10 

000 000 istnieją tylko cztery liczby doskonałe. Są nimi, jak wiemy, 6, 28, 496 i 8128.  W drugiej swojej 

pracy analizuje zagadnienie tworzenia liczb zaprzyjaźnionych, Jak wiemy, pierwszą parę liczb 

zaprzyjaźnionych - 220 i 284 podał jeszcze Euklides. Brożkowi udało się znaleźć drugą taką parę: 17 296 

i 18 416. Najważniejszym jednak dziełem Brożka jest jego Apologia (Obrona). Jest to obrona 

Arystotelesa i Euklidesa przeciwko Piotrowi Ramusowi i innym. Piotr Ramus, matematyk francuski ur. 

w 1515 r., wysuwał w swoich pracach często niesłuszne zarzuty przeciwko geometrii Euklidesa. Brożek, 

polemizując z nim, podaje szereg nowych twierdzeń i metod badania niektórych zagadnień 

geometrycznych. Szczególnie wnikliwe są jego rozważania o wielokątach gwiaździstych. Oto podany 

przez Brożka w Apologii ciekawy związek między konstrukcją wielokątów o nieparzystej liczbie 

wierzchołków a rozkładem tej liczby na sumę dwóch składników względnie pierwszych Rozważmy np. 

liczbę 7. Możemy ją rozłożyć na sumę dwóch składników względnie pierwszych na kilka sposobów: 7 = 

1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4. Inne możliwe rozkłady różniłyby się od podanych tylko kolejnością występowania 

składników. Brożek zauważył, że pierwszy rozkład (1 + 6) odpowiada konstrukcji zwykłego siedmiokąta, 

drugi zaś i trzeci wskazują, że łącząc ze sobą: 1) co drugi wierzchołek, 2) co trzeci wierzchołek  - 

otrzymujemy dwa rodzaje siedmiokątów gwiaździstych. Podobnie rozkład 9 = 1+8 = 2 + 7 = 4+5 

świadczy o tym ,że łącząc ze sobą : 1) co drugi wierzchołek, 2)co czwarty wierzchołek  - otrzymujemy 

dwa rodzaje dziewięciokątów gwiaździstych. Dzieląc okrąg na 17 części mamy aż siedem możliwych 

siedemnastokątów gwiaździstych odpowiadających następującym rozkładom: 17 = 2 + 15 = 3 + 14 = 4+ 

13 = 5+ 12 = 6+ 11 = 7+ 10  = 8 + 9. Apologia, do której autor później dołączył omawiane dwie prace o 

liczbach doskonałych, świadczy o rozległej wiedzy matematycznej i o poważnych twórczych 

osiągnięciach tego uczonego. Brożek wiele uwagi poświęcał również sprawom społecznym. Często 

zajmował  nieprzejednane stanowisko wobec zakusów jezuitów, stając w obronie swej ulubionej 

Akademii Krakowskiej. W czerwcu 1652 r. został obrany rektorem tej uczelni, lecz godność tę piastował 

niedługo, gdyż w 5 miesięcy później zmarł. Druga połowa XVII w. jest okresem upadku oświaty I nauki 

w Polsce. Na tle walk religijnych, panowania reakcji katolickiej i decydującego wpływu zakonu  jezuitów 

na życie umysłowe kraju poziom matematyki na uniwersytecie krakowskim wyraźnie podupada. 

Wielkie zdobycze matematyczne Europy zachodniej XVII w., omawiane w poprzednich częściach, nie 

docierają wcale do Polski. Natomiast zjawia się w tym czasie matematyk polski, który wprawdzie nie 

wykładał na uczelniach polskich, ale utrwalił swoje nazwisko w matematyce światowej. Jest nim znany 

nam autor popularnej przybliżonej kwadratury koła, Adam Kochański.  Za przykładem tych Polaków, 

którym nie wystarczały skąpe i często jałowe wiadomości zdobywane na ówczesnych wyższych 

uczelniach polskich, Kochański w poszukiwaniu wiedzy wyjechał za granicę. Po ukończeniu studiów był 

już w młodym wieku profesorem matematyki w Moguncji, a następnie we Florencji.  W 1667 r. 

pracował naukowo we Wrocławiu, a stąd, na zaproszenie króla Jana III Sobieskiego, przybył do 

Warszawy, aby objąć powierzone mu stanowisko na dwornego królewskiego matematyka i 

bibliotekarza. Ostatnie lata swego życia spędził za granicą jako profesor w Pradze i Ołomuńcu.  

Kochański jest autorem licznych rozpraw matematycznych, które najczęściej ogłaszał w wychodzącym 

w Lipsku czasopiśmie naukowym "Acta Eruditorum". W bibliotece państwowej w Leningradzie znajdują 

się rękopisy prac Kochańskiego wraz ze spisem zawierają cym 31 pozycji z dedykacją: "Najjaśniejszemu, 

Nie zwyciężonemu Królowi ziem polskich, Janowi III, Wielkiemu Księciu Litwy". Kochański był o wiele 



bardziej znany za granicą niż w kraju. Świadczy o tym między innymi jego korespondencja z ówczesnymi 

wybitnymi matematykami, a przede wszystkim z Leibnizem. Zasłużony matematyk polski Samuel 

Dickstein (1851-1940) odkrył w bibliotece królewskiej w Hannowerze bogatą korespondencji; 

Kochańskiego z Leibnizem. Składa się ona z 24 listów  Kochańskiego i z 12 odpowiedzi Leibniza. Pisane 

są w języku łacińskim w okresie 1670-1698. Dickstein ogłosił wyniki swoich badań w "Rozprawach 

Akademii Umiejętności z 1898 r. Okazuje się z nich, że Leibniz miał wielki szacunek dla rozległej wiedzy 

matematycznej Kochańskiego i często dzielił się z nim swoimi spostrzeżeniami nad najnowszymi 

osiągnięciami matematycznymi. Kochański był więc pierwszym matematykiem polskim, który poznał 

podstawy rachunku różniczkowego i całkowego będąc w kontakcie z jednym z jego twórców.  

Wspomnijmy jeszcze o Stanisławie Solskim (1622- -1701), autorze Geometry Polskiego, książki, która 

stanowi dalszy poważny krok w rozbudowie polskiej terminologii matematycznej.  A oto opis 

przybliżonej konstrukcji kwadratury koła W Geometrze Polskim:   

"Cyrkuł przemienić w kwadrat doskonały, równy cyrkułowi. Dyametr EC cyrkułu, rozdziel na 14 części 

równych y niech będzie CT, trzy części, a TE iedenaście. Toż z punktu T, wyciągnij TL, krzyżową  aż do 

obwodu, y złącz punkta E, L. Będzie EL ściana   kwadratu DHNV, równe go cyrkułowi.  Łatwo sprawdzić, 

że konstrukcja ta  odpowiada wartości przybliżonej π ≈ 3 1/7 używanej jeszcze, jak podaliśmy, przez 

Grzepskiego. Okres Oświecenia wywarł decydujący wpływ na rozwój kultury umysłowej w Polsce. 

Reforma szkolnictwa, zapoczątkowana przez założenie Collegium Nobilium, a rozwinięta przez Komisję 

Edukacyjną, przy czyniła się w dużym stopniu do rozwoju matematyki w Polsce. Wychodzi teraz wiele 

nowych podręczników, najpierw tłumaczeń, a potem również oryginalnych.  Najwybitniejszym 

matematykiem polskim okresu Oświecenia był Jan Śniadecki (1756-1830), profesor matematyki i 

astronomii - od 1781 r. w Krakowie, od 1807 r. w Wilnie. W latach 1807-1815 był rektorem Akademii 

Wileńskiej. Wszechstronność umysłu Jana Śniadeckiego zadziwiająca; poza pracami matematycznymi 

pisał wiele w dziedzinie astronomii, pedagogiki, literatury i filozofii. Śniadecki studiował matematykę 

za granicą, najpierw w Niemczech w Getyndze pod kierunkiem Kastnera  gdzie jednak - jak twierdził - 

można było się tylko "mechanizmu rachunkowego, ale nie głębi myśli". Głębię myśli matematycznej 

poznał dopiero w Paryżu w czasie studiów w College de France pod kierunkiem matematyka - pedagoga 

Cousina. Tu był również w kontakcie z takimi wybitnymi matematykami francuskimi, jak d’Alembert i 

Laplace. Z pism Śniadeckiego wynika, że miał zamiar poświęcić się głównie matematyce.  Zamiarów tych 

jednak nie zrealizował, gdyż szeroki krąg jego zainteresowań zmuszał go do "rozpraszania się" w 

rozmaitych dziedzinach nauki. Po powrocie ze studiów zagranicznych w 1781 r. za inaugurował swoje 

wykłady algebry w Akademii Krakowskiej przemówieniem pt. O nauk matematycznych początku, 

znaczeniu i wpływie na oświecenie publiczne, w którym wystąpił jako orędownik najbardziej 

przodujących idei i teorii matematyki nowożytnej. W 1783 r. wydał swoje główne dzieło matematyczne 

pt. Rachunku algebraicznego teoria przystosowana, do linii krzywych. Był to doskonały podręcznik 

algebry wyższej wraz z elementami geometrii analitycznej i trygonometrii, który pod względem swoich 

walorów dydaktycznych i naukowych nie miał sobie równych nie tylko w kraju, ale również w Europie. 

Wspomniany już historyk matematyki polskiej S. Dickstein uważał dzieło to za najpoważniejszy zabytek 

naszej literatury matematycznej z końca XVIII w. Drugą większą pracą matematyczną Śniadeckiego była 

wydana w 1817 r. Trygonometria sferyczna analitycznie wyłożona. Był to również doskonały 

podręcznik, który - jak pisze Dickstein - zajął chlubne miejsce w literaturze europejskiej. W 1828 r. 

wyszło w Lipsku niemieckie tłumaczenie tego dzieła.  Zasługi Śniadeckiego nie kończą się jednak 

bynajmniej na wydawaniu doskonałych podręczników, odznaczających się ścisłością ujęcia, a 

równocześnie przejrzystością i przystępnością wykładanego materiału. Był  pierwszym z polskich 

matematyków, który omawia takie zagadnienia, jak pochodzenie i rozwój pojęć matematycznych, 

przedmiot matematyki, prawdziwość wiedzy matematycznej, przeciwstawiał się zdecydowanie 

tendencjom idealistycznym, zajmując stanowisko, jak na owe czasy, bardzo postępowe. Śniadecki 

sądził, że wbrew poglądom Kainta "...nie masz w człowieku mi najogólniejszej nawet myśli, która by 



nie wzięła swego początku od zmysłów i która by bez ich pomocy bliższej lub odleglejszej wypływała 

prosto z czystego rozumu". Uważał więc matematykę za naukę... "która wziąwszy początek od 

zmysłów, ciągle pomocy zmysłowych w swym postępowaniu potrzebuje i bez nich nic by nie potrafiła 

dokazać". Nie wyklucza to jednak by najmniej faktu, że Śniadecki traktował pojęcia i twierdzenia 

matematyczne jako odzwierciedlenie rzeczywistości w formie najbardziej abstrakcyjnej.  Śniadeckiemu 

zawdzięczamy również wiele w dziedzinie stworzenia polskiej terminologii matematycznej. W swojej 

rozprawie O języku narodowym w matematyce (1813 r.) kontynuuje pracę Kłosa, Grzepskiego i 

Solskiego, wzbogacając znacznie naszą terminologię matematyczną. Niektóre terminy wprowadzone 

przez Śniadeckiego są używane jeszcze dziś. Z końcem XVIII w. i z początkiem XIX w. pomimo upadku 

politycznego Polski widoczne są zjawiska świadczące o podnoszeniu się kultury umysłowej narodu.  

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, założone w Warszawie (1800 r.), Towarzystwo Naukowe w Krakowie 

(1817 r.), Uniwersytet Warszawski, powstały w 1816 r., uniwersytety w Krakowie i Wilnie - oto 

instytucje podtrzymujące działalność naukową matematyków polskich.  Spośród wielu matematyków 

tego okresu zatrzyma my się na wybitnej postaci Hoene -Wrońskiego, znanego nie tylko u nas, lecz 

również za granicą. Józef Maria Hoene-Wroński (1778-1853), podporucznik artylerii w powstaniu 

kościuszkowskim, dostał się do niewoli, a od 1797 r. był w armii rosyjskiej. W latach 1798- 1799 

studiował w Niemczech matematykę, fizykę i filozofię. W 1800 r. wstąpił do legionu polskiego w 

Marsylii, a od 1810 r. przebywał w Paryżu, pracując naukowo w bardzo ciężkich warunkach 

materialnych. Jest autorem przeszło stu prac, z których bardzo wiele pozostało dotychczas w rękopisie. 

Obejmują one bardzo różnorodne dziedziny: matematykę, fizykę, astronomię, zagadnienia techniczne, 

filozofię, politykę, ekonomię i inne. Ocenić spuściznę matematyczną Hoene-Wrońskiego, tego "sfinksa 

matematyki XIX w." jest zadaniem nie łatwym. Z jednej strony wprost genialne pomysły, śmiałe 

koncepcje matematyczne, z drugiej jednak operowanie nieścisłymi pojęciami, "przerażająca ogólność 

jego dowodów" (słowa Lagrange’a), tajemnicze ukrywanie dowodów przed czytelnikiem, 

przypisywanie swoim rozważaniom matematycznym zupełnie nie pojętych cech ogólnych, 

filozoficznych. Krótko  mówiąc - jego osiągnięcia matematyczne graniczą często z kompletnie dla nas 

niezrozumiałym mistycyzmem. A oto dwa przykłady zaczerpnięte z jego twórczości. W rozdziale IV 

mówiliśmy o próbach matematyków po dania ogólnych wzorów na pierwiastki równania 

algebraicznego dowolnego stopnia. Już w XVI w. znaleźli matematycy włoscy wzory określające 

rozwiązanie równań trzeciego i czwartego stopnia w postaci ogólnej za pomocą skończonej liczby 

dodawań,  odejmowań, mnożeń, dzieleń i  pierwiastkowań. Jak wiemy, wszelkie poszukiwania takich 

wzorów dla równań wyższych stopni nie dały żadnych wyników. Dopiero Abel (1826 r.), a następnie 

Galois udowodnili w pełni twierdzenie o nieistnieniu takich wzorów dla równań powyżej czwartego 

stopnia. W 1812 r. wydał Wroński pracę pt. Ogólne rozwiązanie równania dowolnego stopnia w której 

podał ogólne wzory wymienionego wyżej typu dla wszystkich równań  algebraicznych. Nie przytoczył 

jednak żadnego dowodu "z powodów najwyższej wagi"-Oczywiście okazało się, że wzory były błędne. 

Dalsze jednak badania wykazały, że wzory Wrońskiego dają prawdziwe rozwiązanie dla pewnej 

specjalnej kategorii równań n-tego stopnia, dla pozostałych zaś równań - tylko wartość przybliżoną. A 

więc, przy pewnych dodatkowych założeniach, intuicja matematyczna nie za wiodła Wrońskiego. W 

innej znowu pracy podał pewną bardzo ogólną metodę rozwijania funkcji. Metodę swą nazwał 

"prawem najwyższym", dopatrując się w niej możliwości "zreformowania całej matematyki". 

Szczegółowe badania matematyków wykazały, że rozważania Wrońskiego zawierają jak zwykle szereg 

nieścisłości, a niektóre fragmenty są mętne i niezrozumiałe. Wydawało się więc, że należy  nad nimi 

przejść do porządku dziennego. Tymczasem jeden z najwybitniejszych matematyków polskich okresu 

międzywojennego, Stefan Banach, opierając się na mglistych rozważaniach Wrońskiego doszedł do 

ważnego twierdzenia, które sformułował na gruncie -znanych obecnie matematykom całego świata 

"przestrzeni Banacha". I jeszcze jedno, Wroński posługiwał się w swoim "Prawie najwyższym" pewnymi 

wyrażeniami matematycznymi, tzw. wyznacznikami, które oznaczał literą hebrajską "szin". Wprawdzie 



mylił się, sądząc, że "Prawo najwyższe" spowoduje reformę matematyki, ale owe wyznaczniki weszły 

na stałe do piśmiennictwa matematycznego całego świata. Nazywamy je wyznacznikami Wrońskiego 

lub wrońskianami, a mają one przede wszystkim zastosowanie w tak ważnym dziale matematyki 

wyższej, jak teoria równań różniczkowych. Nazwisko Wrońskiego zdobyło sobie miejsce w światowej 

terminologii matematycznej. Nie ulega wątpliwości, że koncepcje matematyczne zawarte w 

opublikowanych pracach i nie zbadanych dotychczas rękopisach Wrońskiego zapłodnią jeszcze 

niejedną myśl matematyczną. W drugiej połowie XIX w. matematycy polscy, pracujący zarówno w 

kraju, jak i na emigracji, niemało przyczynili się do rozwoju matematyki. W naszym jednak krótkim 

zarysie dziejów matematyki polskiej mu simy się ograniczyć tylko do najważniejszych momentów 

historycznych i do najważniejszych postaci. W latach 1862-1869 niemałe zasługi, szczególnie w 

dziedzinie rozwoju nauk ścisłych, położył uniwersytet warszawski pod nazwą Szkoły Głównej. W 

Warszawie powstała też Kasa im. Mianowskiego, instytucja, która popierała finansowo pracę 

matematyków. W 1882 r. Kasa Mianowskiego przystąpiła do wy dawania "Biblioteki Matematyczno-

Fizycznej", obejmującej podręczniki matematyczne na różnym poziomie. Absolwentem Szkoły Głównej 

był wspomniany już Samuel Dickstein, któremu wiele zawdzięczamy w dziedzinie organizowania 

matematyki polskiej. Był redaktorem i wydawcą pierwszych czasopism matematycznych: "Prace 

Matematyczno-Fizyczne" zaczynają wy chodzić od 1888 r., a "Wiadomości Matematyczne" od 1897 r. 

Również na terenie zaboru austriackiego nastąpiło w tym okresie ożywienie życia naukowego. W 1873 

r. powstała z dawnego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Akademia Umiejętności. Jednym z 

pierwszych jej członków był matematyk Wawrzyniec Żmurko (1824-1888), profesor uniwersytetu 

lwowskiego, autor szeregu prac teoretycznych i metodycznych. Na przełomie XIX i XX w. dominują w 

rozwoju nauk matematycznych ośrodki: krakowski i lwowski. Z lwowskich matematyków tego okresu 

należy przede wszystkim wymienić Józefa Puzynę (1856-1919), a z krakowskich - Kazimierza 

Żórawskiego, ucznia, a następnie współpracownika wybitnego matematyka norweskiego Sophusa 

Liego, oraz wybitnego uczonego Stanisława Zarembę (1863-1942), którego wyniki w rozmaitych 

działach analizy matematycznej są również przytaczane w publikacjach zagranicznych. Zaremba 

podkreślał w swoich pracach konieczność stosowania matematyki w innych dziedzinach nauki, a 

przede wszystkim w fizyce. Wielu naszych matematyków pracowało w tym okresie również  na 

obczyźnie, publikując szereg prac z rozmaitych dziedzin matematyki wyższej i utrzymując żywy kontakt 

z krajem. Spróbujmy podać krótką charakterystykę rozwoju matematyki polskiej w okresie przed 

pierwszą wojną światową (do 1914 r.). Wydaje się, że właściwie do drugiej połowy XIX w. wyraźnie 

ustępowaliśmy w dziedzinie matematyki innym narodom. Poza Kochańskim i Hoene -Wrońskim 

właściwie niewiele wiedziano za granicą o matematykach polskich. Widocznie wsteczne prądy 

społeczne działały w Polsce silniej niż w innych krajach. Mieliśmy przecież w naszej historii długi okres 

"astrologiczny" i przez długi czas życie umysłowe u nas było krępowane przez reakcję jezuicką. Czynniki 

te musiały wpłynąć na to, że w omawianym okresie zdobycze matematyczne Zachodu bardzo powoli 

przenikały do Polski. Począwszy od drugiej połowy XIX w. stan ten uległ pewnej poprawie. Jak 

widzieliśmy, nastąpiło znaczne ożywienie twórczości matematycznej, zdobycze matematyki światowej 

docierały do Polski już bez większego opóźnienia, a z drugie j strony - coraz częściej spotyka się nazwiska 

polskich matematyków w publikacjach zagranicznych. W porównaniu więc z poprzednimi okresami 

posunęliśmy się wyraźnie naprzód. Mimo jednak aktywnego przyswajania światowych osiągnięć 

matematycznych, trudno mówić o bezpośrednim udziale matematyki polskiej tego okresu w dalszym 

rozwoju wiedzy matematycznej. Fazę tę osiągnęliśmy dopiero w okresie międzywojennym (1913-

1939). W drugiej połowie XIX w. powstała w Niemczech nowa dziedzina matematyki, tzw. teoria m n o 

g ości, a już w r. 1909 ówczesny docent Uniwersytetu lana Kazimierza we Lwowie, Wacław Sierpiński 

ogłosił pierwszy na świecie wykład z tej nowej gałęzi wiedzy matematycznej, zaś w 1912 r. opublikował 

pierwszy podręcznik Zarys teorii mnogości. W ten sposób powstał we Lwowie w ostatnich latach przed 

wybuchem pierwszej wojny światowej ośrodek badań matematyków polskich nad teorią mnogości.  



Wybuch wojny przeszkodził ośrodkowi lwowskiemu w dalszej pracy. Po wojnie notujemy ożywioną 

działalność matematyków polskich w Warszawie. Tu po wstał zorganizowany przez Sierpińskiego, 

Janiszewskiego i Mazurkiewicza ośrodek tzw. warszawskiej szkoły matematycznej, której głównym 

tematem prac była teoria mnogości, topologia i teoria funkcji zmiennej rzeczywistej. Nieco później 

powstała założona przez Hugona Steinhausa tzw. szkoła lwowska, w której pracach brał udział 

wspomniany już Stefan Banach. W r. 1920 z inicjatywy Janiszewskiego zaczęło wy chodzić w Warszawie 

czasopismo matematyczne Fundamenta Mathematicae, poświęcone głównie teorii mnogości i jej 

zastosowaniom. Czasopismo to, które wy chodzi do dziś, stało się jednym z ważniejszych organów 

matematyki współczesnej na skalę światową. Również szkoła lwowska dzięki inicjatywie Stein hausa i 

Banacha wydawała począwszy od r. 1929 czasopismo Studia Mathematica. Także w innych miastach 

uniwersyteckich Polski powstały ośrodki pracy matematycznej utrzymujące łączność z Warszawą i ze 

Lwowem. W r. 1931 zaczęły wychodzić Monografie matematyczne, wspólne wydawnictwo szkoły 

warszawskiej i lwowskiej, rozpowszechniające po dzień dzisiejszy na cały świat osiągnięcia 

matematyków polskich. Od r. 1919 - z inicjatywy ośrodka krakowskiego - wszyscy matematycy polscy 

zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Matematycznym, które stopniowo nawiązuje kontakty z 

ośrodkami matematycznymi wielu innych krajów. Tak więc w okresie międzywojennym mamy już nie 

tylko wybitnych matematyków polskich, ale również polską szkołę matematyczną, odgrywającą 

poważną rolę w matematyce światowej. Zawdzięczamy ją głównie specjalizacji w pewnych dziedzinach 

wiedzy matematycznej wielu naszych uczonych, żywej współpracy matematyków w kraju i coraz 

liczniejszym ich kontaktom z zagranicą. Druga wojna światowa zadała matematyce polskiej olbrzymie 

straty. Zginęło około pięćdziesięciu matematyków znanych ze swoich publikacji naukowych, a więc 

prawie połowa stanu liczbowego z 1939 r. Polska Ludowa stworzyła bardzo pomyślne warunki do 

odbudowy i odrodzenia matematyki polskiej. Po wstają nowe ośrodki badań matematycznych 

(najważniejszym ośrodkiem na Ziemiach Odzyskanych jest ośrodek wrocławski), a wciąż rosnące nowe 

kadry pracowników naukowych wypełniają luki powstałe w okresie wojennym. Praca naukowo-

badawcza w zakresu matematyki oparta jest obecnie na szerokim i ogólnym planie badań 

matematycznych, a instytucją, która koncentruje całą prawie pracę, jest powstały w 1948 r. Instytut 
Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.    
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