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Pitagoras/Pythagoras

• O samym Pitagorasie wiemy niewiele. Prąd filozoficzno-
religijny związany z jego imieniem trwał przez dwa wieki i nie 
sposób ustalić, co on zawdzięcza Pitagorasowi, a co jego 
uczniom. Dlatego mówić należy raczej o pitagoreizmie.

• We know little about Pythagoras. The philosophical and 
religious current associated with his name lasted for two 
centuries and it is impossible to determine what he owes to 
Pythagoras and what his pupils do. That is why one should 
talk about Pythagoreism.



Pitagoras/Pythagoras

• Grecki matematyk i filozof, założyciel tzw. szkoły 
pitagorejskiej w Krotonie (południe Włoch). W szkole tej 
rozważano między innymi takie problemy matematyczne, jak 
podwojenie sześcianu, trysekcja kąta, kwadratura koła itp. Do 
klasycznej wiedzy matematycznej przeszło słynne 
twierdzenie, powszechne zwane twierdzeniem Pitagorasa.

• Greek mathematician and philosopher, founder of  the so-
called Pythagorean school in Crotone (south of  Italy). This 
school considered, among others, mathematical problems, 
such as the doubling of  the cube, angle resection, quadratic 
circle, etc. The classic mathematical knowledge passed the 
famous theorem, commonly called Pythagorean theorem.



Arystoteles/Aristoteles

• Najważniejszą cechą filozofii Arystotelesa jest tak zwana „doktryna środka”, czyli 
umiejętności odnalezienia w każdej sferze życia rozsądnego rozwiązania. Chodzi tu o 
unikanie wszelkich skrajności. Zasada złotego środka charakteryzuje szczególnie 
etyczne poglądy Arystotelesa. Uważał on bowiem, że najważniejszym celem człowieka 
jest szczęście rozumiane jako tak zwana eudajmonia, czyli optymalny rozwój 
własnych możliwości.

• The most important feature of  Aristotle's philosophy is the so-called "doctrine of  the 
middle," or the ability to find a reasonable solution in every sphere of  life. It is about 
avoiding all extremes. The golden mean principle is characterized by Aristotle's 
particularly ethical views. He believed that the most important goal of  human beings is 
happiness understood as so-called eudaimonia, ie the optimal development of  one's 
own abilities.



Arystoteles/Aristoteles

• Osiągnięcie go staje się możliwe, kiedy jednostka realizuje cnoty etyczne. Cnota zaś 
polega na wypracowaniu rozsądnego stosunku do każdej rzeczy, np. w stosunku do 
pieniędzy cnotą jest hojność, jako środek pomiędzy rozrzutnością a skąpstwem. 
Arystoteles stosuje tę zasadę do swojego systemu filozoficznego. Filozof  unika 
bowiem skrajnego idealizmu Platona, ale też obcy jest mu absolutny materializm. W 
dziedzinie poznania docenia zarówno rozum, jak i zmysły. Ponadto propaguje postawę 
moralną, która polega na unikaniu hedonizmu, ale z drugiej strony docenianiu dóbr 
doczesnych i dążeniu do osobistego szczęścia.

• Achieving it becomes possible when the individual realizes ethical virtues. The virtue, 
on the other hand, is to develop a reasonable attitude to every thing, for example, in 
relation to money, virtue is generosity as a means between extravagance and 
miserliness. Aristotle applies this principle to his philosophical system. The 
philosopher avoids the extreme idealism of  Plato, but also the absolute materialism is 
alien to him. In the field of  cognition, he appreciates both reason and senses. In 
addition, it promotes a moral attitude, which consists in avoiding hedonism, but on the 
other hand, appreciating temporal goods and striving for personal happiness



Archimedes

• Archimedes przeszedł do historii nauki przede wszystkim jako autor twierdzenia z 
zakresu hydrostatyki zwane prawem Archimedesa. Zgodnie z legendą, uczony 
wpadł na nie podczas kąpieli, kiedy zauważył, że zanurzenie ciała w wodzie 
powoduje podniesienie poziomu wody i sprawia, że ciało jest lżejsze. W ten 
sposób odkrył wzór na obliczenie siły wyporu wody i gazu. Odkrycie to 
posłużyło uczonemu do zbadania, czy korona Hierona II została wykonana z 
prawdziwego złota. Archimedes doszedł do tego, zanurzając klejnot w wodzie i 
porównując ilość wypartej wody z ilością wody wypartej przez bryłkę złota.

• Archimedes switched to the history of  science primarily as the author of  the 
hydrostatic theorem called Archimedean law. According to the legend, the scholar 
came up with them while bathing, when he noticed that immersing the body in water 
raises the water level and makes the body lighter. In this way, he discovered a formula 
for calculating the buoyancy of  water and gas. This discovery served the scholar to 
investigate whether the crown of  Hieron II was made of  real gold. Archimedes came 
to this by immersing the jewel in the water and comparing the amount of  displaced 
water with the amount of  water displaced by the gold nugget.



Archimedes

• Ponadto Archimedes zajmował się geometrią i zasłużył się na tym polu odkryciem 
sposobu obliczania pola powierzchni i objętości kuli i walca. Interesował się 
również liczbami, próbował między innymi obliczyć liczbę Pi. Odrębną dziedziną 
osiągnięć matematyka było wyznaczanie środka ciężkości prostych figur: 
trójkąta i trapezu. Swoje twierdzenia zawarł w dziełach takich, jak „O ciałach 
pływających”, „Elementy mechaniki”, „O kuli i walcu” czy „O liniach 
spiralnych”.

• In addition, Archimedes dealt with geometry and deserved in this field the discovery 
of  the method of  calculating the surface area and volume of  the ball and cylinder. 
He was also interested in numbers, he tried to calculate Pi number, among other 
things. A separate area of  mathematics' achievements was to determine the center of  
gravity of  simple figures: triangle and trapezium. He made his claims in works such 
as "About floating bodies", "Elements of  mechanics", "On the sphere and cylinder" 
or "On spiral lines".



Tales z Miletu

• Uważa się, że jako pierwszy zmierzył wysokość 
egipskich piramid. Wprowadził on do geometrii takie 
określenia, jak średnica, trójkąt równoramienny, kąty 
przeciwległe, kąt prosty.

• It is believed that he was the first to measure the height of  
the Egyptian pyramids. He introduced geometry into terms 
such as diameter, isosceles triangle, opposite angles, right 
angle.



Tales z Miletu

• Ponadto był on autorem słynnego twierdzenia 
Talesa, zgodnie z którym „jeżeli ramiona kąta przecięte są 
prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te 
proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do 
odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na 
drugim ramieniu kąta”. Tales nie wyprowadził jednak 
dowodu na to twierdzenie.

• In addition, he was the author of  the famous Thales 
theorem, according to which 'if  the angular arms are cut by 
straight parallel lines, then the segments determined by 
these straight lines on one shoulder are proportional to the 
corresponding sections defined by those straight at the 
other angle'. Thales did not bring proof  of  this claim.



Stefan Banach

• Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, 
zasłynął przede wszystkim jako twórca nowej gałęzi matematyki, a 
mianowicie analizy funkcjonalnej. Stworzył aksjomatyczne pojęcie 
przestrzeni, nazwanej od jego nazwiska przestrzenią 
Banacha. Ponadto zajmował się również szeregami Fouriera, 
szeregami ortogennymi, równaniami Maxwella, funkcjami oraz teorią 
miary.

• Stefan Banach, one of  the greatest Polish mathematicians, became 
famous above all as the creator of  a new branch of  mathematics, 
namely functional analysis. He created the axiomatic concept of  
space, named after his space Banach space. In addition, he also dealt 
with Fourier series, orthogonal series, Maxwell's equations, functions 
and the theory of  measure.



Stanisław Ulam

• Stanisław Ulam, amerykański matematyk polskiego pochodzenia, zasłużył 
się na polu matematyki i fizyki teoretycznej. Był jednym z naukowców, 
którzy brali udział w powstawaniu bomby neutronowej. Za pomocą 
komputerów projektował modele reprodukowania neutronów oraz 
rozwiązania zagadnienia tak zwanej drgającej struny. Rozwiązanie to zyskało 
miano układu oscylującego Fermiego-Pasty-Ulama.

• Stanisław Ulam, an American mathematician of  Polish origin, deserved in 
the field of  mathematics and theoretical physics. He was one of  the 
scientists who participated in the formation of  the neutron bomb. Using 
computers, he designed models of  neutron reproduction and solutions to 
the problem of  the so-called vibrating string. This solution has gained the 
name of  the Fermi-Pasty-Ulam oscillating system.



Stanisław Ulam

• Ulam zajmował się topologią, teorią mnogości i teorią miary. Jego prace 
przysłużyły się do rozwoju teorii grup oraz funkcji rzeczywistych. Co więcej, 
Ulam zainicjował tak zwaną numeryczną metodę Monte Carlo, 
wykorzystywaną do projektowania bardzo złożonych procesów 
matematycznych takich, jak obliczanie całek czy łańcuchów procesów 
statystycznych. Opiera się ona na losowaniu poszczególnych wielkości 
procesu.

• Ulam dealt with topology, set theory and the theory of  measure. His work 
has contributed to the development of  group theory and real functions. 
What's more, Ulam initiated the so-called numerical method Monte Carlo, 
used to design very complex mathematical processes, such as calculating 
integrals or chains of  statistical processes. It is based on a random sampling 
of  the process.
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