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Some Facts 

 Pythagoras has become synonymous with the birth of Greek mathematics

 He is believed to have coined both the words "philosophy" ("love of wisdom") and "mathematics" ("that 

which is learned").

 It was the Greeks who first grappled with the idea of infinity (very large number)

 Democritus, most famous for his prescient ideas about all matter being composed of tiny atoms, was also a 

pioneer of mathematics and geometry

 Aristotle, whose work on logic was regarded as definitive for over two thousand year

Parę faktów

 Pitagoras stał się synonimem narodzin greckiej matematyki

 Uważa się, że ukuł zarówno słowa "filozofia" ("miłość do mądrości"), jak i "matematyka" ("to, 

czego się nauczyłem").

 To Grecy po raz pierwszy zmagali się z ideą nieskończoności (ogromna liczba)

 Demokryt, najbardziej znany ze swoich proroczych idei o całej materii złożonej z maleńkich 

atomów, był także pionierem matematyki i geometrii

 Arystotelesa, którego praca nad logiką została uznana za definitywną od ponad dwóch tysięcy 

lat
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Number system in Greece

 The ancient Greek numeral system, known as Attic or Herodianic numerals, was fully developed by about 450 BC. It 

was a base 10 system similar to the earlier Egyptian one

 Addition was done by totalling separately the symbols (1s, 10s, 100s, etc) in the numbers to be added, and 

multiplication was a laborious process based on successive doublings (division was based on the inverse of this 

process).

System liczbowy w Grecji

 Starożytny grecki system liczbowy, znany jako liczebniki strychowe lub herodiańskie, został w pełni rozwinięty w około 

450 rpne. Był to system bazowy 10, podobny do wcześniejszego egipskiego

 Dodatek został dokonany poprzez sumowanie oddzielnie symboli (1s, 10s, 100s, itp.) W  liczbach do dodania, a 

mnożenie było żmudnym procesem opartym na kolejnych podwojeniach (podział oparty był na odwrotności tego 

procesu).
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Basic Advancement in Geometry

 Most of Greek mathematics was based on 

geometry

 Thales is credited with a theorem, also known as 

Thales' Theorem, about the ratios of the line 

segments that are created if two intersecting 

lines are intercepted by a pair of parallels

 Większość greckiej matematyki opierała się na 

geometrii

 Talesowi przypisuje się twierdzenie, znane 

także jako twierdzenie Talesa, o proporcjach 

segmentów linii, które powstają, gdy dwie 

przecinające się linie są przechwytywane przez 

parę równoległości

Podstawowy postęp w geometrii
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Pythagoras 

 It is sometimes claimed that we owe pure 

mathematics to Pythagoras, and he is often called the 

first "true" mathematician

 Pythagoras’ Theorem and the properties of right-

angled triangles seems to be the most ancient and 

widespread mathematical development after basic 

arithmetic and geometry

 The Pythagoreans also established the foundations of

number theory, with their investigations of triangular, 

square and also perfect numbers

 Czasami twierdzi się, że czystą matematykę zawdzięczamy 

Pitagorasowi, a on jest często nazywany pierwszym 

"prawdziwym" matematykiem

 Twierdzenie Pitagorasa i własności trójkątów prostokątnych 

wydaje się najstarszym i powszechnym rozwojem 

matematycznym po podstawowej arytmetyki i geometrii

 Również pitagorejczycy ustanowił fundamenty teoria liczb, wraz 

z ich badania trójkątne, kwadratowe i doskonałe liczby     

Pitagoras
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Plato

 Although usually remembered today as a philosopher, Plato was 

also one of ancient Greece’s most important patrons of 

mathematics

 Plato the mathematician is perhaps best known for his 

identification of 5 regular symmetrical 3-dimensional shapes, 

which he maintained were the basis for the whole universe, and 

which have become known as the Platonic Solids

 He demanded of his students accurate definitions, clearly stated 

assumptions, and logical deductive proof

 Chociaż Platon był zwykle wspominany dziś jako filozof, był 

także jednym z najważniejszych patronów matematyki 

starożytnej Grecji

 Matematyk Plato jest prawdopodobnie najlepiej znany ze swojej 

identyfikacji 5 regularnych symetrycznych trójwymiarowych 

kształtów, które utrzymywał jako podstawę dla całego 

wszechświata, i które stały się znane jako Platoniczne Bryły

 Wymagał od swoich uczniów dokładne definicje, 

wyraźnie określone założenia i logiczne dowód dedukcyjny

Platon
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Apollonius

 It was Apollonius who gave the ellipse, the parabola, and the hyperbola the names by which we know them, 

and showed how they could be derived from different sections through a cone

 One of the most important discoveries in the geometrical mathematics 

 To właśnie Apoloniusz nazwał elipsę, parabolę i hiperbolę imionami, którymi je znamy, i pokazał, jak można je 
uzyskać z różnych sekcji przez stożek

 Jedno z najważniejszych odkryć w matematyce geometrycznej

Apoloniusz
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Euclid

 Euclid is often referred to as the “Father of Geometry”, and he wrote perhaps the most important and 
successful mathematical textbook “Elements ”of all time 

 In all, it contains 465 theorems and proofs, described in a clear, logical and elegant style, and using only a 
compass and a straight edge

 Euclid’s method for constructing of an equilateral triangle from a given straight line segment AB using only 
a  compass and straight edge

 Euklides jest często nazywany "Ojcem geometrii" i napisał być może najważniejszy i 

najbardziej udany podręcznik matematyczny "Elementy" wszechczasów

 W sumie zawiera on 465 twierdzeń i dowodów, opisanych w jasny, logiczny i elegancki styl, 

z wykorzystaniem tylko kompasu i prostej krawędzi

 Metoda Euklidesa budowy trójkątu równobocznego z danego odcinka prostego AB 

wykorzystujący tylko  kompas i prostą krawędź

Euklides
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Archimedes

 Found out value of (pi)

 Proved that area of a circle can be calculated by formula π x r2(radius of circle)

 Created Archimedean property of real numbers

 Znalazł wartość (pi)

 Udowodnił, że obszar koła można obliczyć za pomocą wzoru π x r2 

(promień koła)

 Utworzył własność liczb rzeczywistych Archimedesa

Archimedes
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Diophantus

 Diophantus applied himself to some quite complex 

algebraic problems, particularly what has since 

become known as Diophantine Analysis

 Diophantus’ major work (and the most prominent 

work on algebra in all  Greek mathematics) was his  

“Arithmetica”, a collection of   problems giving 

numerical  Solutions to equations

 Diophantus zastosował się do dość 

złożonych problemów algebraicznych, 

szczególnie tego, co stało się znane jako 

analiza diofantyczna

 Dzieło Diofantusa (i najbardziej wybitne 

prace nad algebrą Grecka matematyka) 

była jego "Arithmetica", problemów z 

podawaniem liczbowych Rozwiązań 

równań
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