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Koło

Pierwszy rysunek wozu z kołami znaleziono na ceramicznej wazie
wykopanej w 1976 roku w Bronocicach niedaleko Krakowa. Wiek
wazy został określony na 3500 – 3350 BC.



Codex Vigilanus, written in the
Albeda Cloister, Spain, 976 AD.

St. Gall manuscript, 10th century,
University Library at Zurich.

Vatican MS 3101, 1077 AD.

Liber abbaci, Florence, 1202 AD.

Psephephoria, c. 1300 AD.

De Arte Supputandi, 1522 AD.



Jan z Głogowa: De extractione radicis in numeris quadratis 1497.



Elementy Euklidesa to traktat arytmetyczny
i geometryczny z IV wieku przed naszą erą (ok. 300 BC)

Jest to fragment II księgi, pisany na papirusie po grecku. Ten
fragment ma wymiary 85× 152 mm. Znajduje się w Muzeum
Uniwersytetu Pensylwania (USA). Papirus z Oxyrynchos
(Oxyrhynchus Papyri) odkryty w Egipcie na przełomie XIX i XX w.



Przykłady definicji

Trójkąt
A triangle is a figure formed by three right lines joined end to end.
The three lines are called its sides.

Punkt i prosta

I Punkt jest tym, co nie ma żadnej części.
I Linia zaś jest długością bez szerokości.
I Granicami linii są punkty.
I Powierzchnia zaś jest tym, co ma tylko długość i szerokość.



Przełożył z języka greckiego Maciej Roszkowski.



Prostokąt
Any rectangular parallelogram is said to be contained by the two
straight lines containing the right angle.



Exercise
If a straight line is cut at random,
then the sum of the square on
the whole and that on one of the
segments equals twice the
rectangle contained by the whole
and the said segment plus the
square on the remaining segment.

Zadanie
Jeżeli prostą przetniemy losowo
na dwa segmenty, to suma
kwadratów całości i jednego
segmentu jest równa
podwojonemu iloczynowi całości i
tego segmentu plus kwadrat
pozostałego segmentu.

if x = y + z , then x2 + z2 = 2xz + y2. As an identity,

(x − y)2 = x2 + y2 − 2xy
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Exercise
If a straight line is cut at random, the square on the whole equals
the squares on the segments plus twice the rectangle contained by
the segments.

If x = y + z , then x2 = y2 + z2 + 2yz . As an identity,

(x + y)2 = x2 + y2 + 2xy

0Digitized full text of the earliest extant manuscript edition of Euclid’s
Elements, copied in Constantinople by Stephen the Clerk for Arethas of Patras,
in 888 AD. Książka znajduje się w Bodleian Library w Oxfordzie.
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The page on which Stephen the Clerk (the scribe) signs his name and Arethas
of Patras (the original owner) says he bought the book for 14 gold coins.



Symbol ∞

The ancient Romans designed the first portable calculating device
for use by moneychangers and bankers, businessmen, and
engineers.

Starożytni Rzymianie używali liczydeł, na których umieszczony był
znak ∞. Następował po rzędzie setek.



Symbol ∞



Pierwsze symbole dodawania znaleziono na egipskim papirusie
matematycznym (Papirus Matematyczny Rhind) datowanym na
czasy Drugiego Okresu Przejściowego, ok. 1800 BC.



Znak +

Znak + podobny do naszego pojawia się w dziele Mikołaja Oresme
Algorismus proportionum (1356). Używany był jako skrót
łacińskiego et

Primi numeri sesquiterti sunt 4 et 3, et primi numeri sev termini
sesquialtere sunt 3 et 2.

Zamiast znaków + i − używano także liter p i m. Włoch Tartaglia
(1500–1557) dla oznaczenia dodawania używał litery greckiej ϕ.



Znaki + i −

W roku 1489 znajdujemy symbole + i = w niemieckojęzycznej
książce Johannesa Widmanna Mercantile Arithmetic or Behende
und hüpsche Rechenung auff allen Kauffmanschafft

Widmann’s + was not the
addition operation; rather, it
meant ”excess”, as in ”+2 is two
more than what was expected”.



Znaki + i =

Symbols (+ and =) were print in English language book for the
first time in 1575, when the Welsh mathematician and physician
Robert Recorde wrote an algebra book that he called the
Whetstone of Witte.



Diofantes

Diophantus (205± 15− 290± 15). Alexandrian Geek.
Mathematician. Wrote the Arithmetica in ca. 250 AD. First to use
symbol for minus and unknown.

Ok. 250 roku naszej ery napisał dzieło Arithmetica gdzie po raz
pierwszy użył symbolu odejmowania i symbolu oznaczającego
niewiadomą



Diophantus’s notation



Diophantine polynomial



Brahmagupta

Brahmagupta (598–668). Indian. Mathematician-astronomer.
Possibly the first writer to use zero (a small black dot) as a number
(621 AD). He used abbreviations for squares and square roots

Rok 621 AD, pierwsze znane użycie zera jako liczby (mała czarna
kropka). Zaznaczał kropką wynik odejmowania liczby od siebie.



Al-Khawārizm̄ı

Al-Khawārizm̄ı (ca. 780–ca. 850). Persian, Mathematician
astronomer-geographer.
Scholar in the House of Wisdom. Wrote the Compendious Book on
Calculation by Completion and Balancing (Algebra) (830 AD).
Organized rhetorical algebraic expressions according to the various
species forms.

Jego książka zawiera liczby hinduskie i arabskie oraz słowne opisy
równań algebraicznych.



Przykład
What must be the amount of a square, which when twenty-one
dirhems are added to it, becomes equal th the equivalent of ten
roots of that square?

x2 + 21 = 10x

Przykład
What must be the amount of two squares which, when summed up
and added to ten times the root of one of them, make up a sum of
forty-eight dirhems?

2x2 + 10x = 48

Dirhem – srebrna moneta krajów arabskich bita od VII do XI wieku.
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Nicolas Chuquet
Nicolas Chuquet (1455–1488). French. Mathematician.
Labeled species of powers as and a square root as

Christoff Rudolff
Christoff Rudolff (1499-1545). German. Textbook author.
W książce Die Coss (1525) wprowadził symbole pierwiastków:
kwadratowego, sześciennego i stopnia czwartego.
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The oldest notation for the radicals (square roots, cube roots . . . )
dates back to 1480, when a dot placed before the radicand was
used to signify a square root, two dots for fourth root and three
dots for cube root.





Michael Stifel

Michael Stifel (1487–1567). German. Mathematician.
Używał litery „M” dla oznaczenia mnożenia i „D” do oznaczenia
dzielenia.
Used the letters ”M” and ”D” for multiplication and division,
respectively.

3 2 D sec 1 M ter 2 =
3x2z2

y

Te cyfry w kółkach oznaczają potęgi niewiadomej.



Rafael Bombelli (1526–1572)

Involved with solutions of cubic
and quadratic equations.

più to plus, meno to minus

(−4x2 + 5x + 2)2

= 16x4 − 40x3 + 9x2 + 20x + 4

Simon Stevin w 1585 roku tak
zapisywał potęgi niewiadomej
1 2 − 3 1 + 2 0 =x2 − 3x + 2
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René Descartes (1596–1650)

W drugiej połowie XVII wieku stosowano już symboliczny zapis
wyrażeń algebraicznych podobny do naszego.

The square of the sum of an unknown quantity and a number
equals the sum of the squares of the unknown and the number,
augmented by twice the product of the unknown and the number.

Kwadrat sumy nieznanej wartości i liczby równy jest sumie
kwadratów nieznanej wartości i liczby zwiększonej o podwójny
iloczyn nieznanej wartości i liczby.

Zapisywano:

(x + a)2 ∝x2 + a2 + 2ax

Symbol ∝pełnił funkcję symbolu równości.
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Gottfried Leibnitz (1646–1716), Isaak Newton (1642–1727),
Leonard Euler (1707–1783)

Leibnitz uses the symbols dx and dy to represent infinitely small
(or infinitesimal) increments of x and y , respectively, just as ∆x
and ∆y represent finite increments of x and y , respectively.

Leibniz began using the
∫

character. He based the character on the
Latin word ”summa”.

Euler invented symbol i for the imaginary number
√
−1, but it

didn’t appear again until Gauss used it in 1867.

Newton oznaczał pochodne kropkami nad literą ẋ , ẏ , ż , Euler
wprowadził symbol i na oznaczenie liczby urojonej

√
−1. Symbol

ten został użyty dopiero przez Gaussa w 1876 roku.



Joseph Mazur, Enlightening Symbols, Princeton University
Press, 2014.

Rękopisy i starodruki matematyczne ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej – Katalog wystawy zorganizowanej w ramach
projektu 2012 Rok Matematyki w woj. Małopolskim.



Matematyka w starodrukach



Strony tytułowe – starodruki

Tomasz Kłos Algoritmus, 1538.
Algoritmus: to jest nauka liczby
polską rzeczą wydana przez
księdza Tomasza Kłosa. Na trzy
części się dzieli, pierwsza będzie
o osobach liczby, wtora o regule
detri, trzecia o rozmaitych
rachunkach y o społkach
kupieczkich.



Strony tytułowe – starodruki

Stanisław Grzepski, Geometria
to jest miernicka nauka po
polsku krótko napisana z
greckich i łacińskich ksiąg,
Teraz nowo wydana roku
1566, w Krakowie, Łazarz
Andrychowic wybijał.



Strony tytułowe – starodruki

Carolo Federico Gauss, 1799.
Johann Carl Friedrich Gauss



Stanisław Grzepski Geometria to
jest miernicka nauka po polsku,
1566



Stanisław Grzepski Geometria to
jest miernicka nauka po polsku,
1566



Książki XIX wieczne



A.M. Legendre, Éléments de Géométrie avec des notes, 1843

A Paris, Chez Firmin Didot Fréres



The Mathematical Sciences, 1854

Including simple arithmetic,
algebra, and the elements of
Euclid, by J. R. Young, late
professor of mathematics.



J. Suchocki,Rozwiązywanie równań liczebnych, 1884

Biblioteka
matematyczno-fizyczna
M.A. Baranieckiego



W. Zajączkowski,Zasady algebry wyższej, 1884



P. Mansion,Pierwsze zasady metageometryi, 1897

Tłumaczenie Samuela
Dicksteina, druk w drukarni
Józefa Sikorskiego w Warszawie
w 1897 roku.



G. Peano,Zarys rachunku geometrycznego, 1897

Tłumaczenie Samuela
Dicksteina, druk w drukarni P.
Laskauera & W. Babickiego w
Warszawie w 1897 roku.



Książki XX wieczne



S. Zaremba,Zarys pierwszych zasad teoryi liczb całkowitych, 1907

W Krakowie, nakładem Akademii
Umiejętności, Skład główny w
księgarni spółki wydawniczej
polskiej, 1907



L. Silberstein,Elektryczność i magnetyzm, 1908

Warszawa, Nakładem Księgarni
E. Wende i s-ka (T. Hiż i
A. Turkuł), 1908



W. Pogorzelski,Zarys teorji wektorów, 1925



W. Pogorzelski,Zarys teorji wektorów, 1925



Geometria dla II klasy gimnazjalnej, 1934



1884 – Julijan Suchocki



1884 – Władysław Zajączkowski



1897 – P. Mansion



1908 – Ludwik Silberstein



1925 – Witold Pogorzelski
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A.M. Legendre, Éléments de Géométrie avec des notes, 1843



The Mathematical Sciences, 1854



Suchocki, 1884



Zajączkowski, 1884



Zajączkowski, 1884



Zajączkowski, 1884



Zajączkowski, 1884



Mansion, 1897



Mansion, 1897



Peano, 1897



Peano, 1897



Zaremba, 1907



Zaremba, 1907



Silberstein,1908



Silberstein,1908



Pogorzelski – 1925



Pogorzelski – 1925



Pogorzelski – 1925



Geometria – 1934



Geometria – 1934



Sbornik – 1938



Sbornik – 1938



1897 – P. Mansion

Quidquid contradictionem non implicat, Deus potest

Everything that does not imply a contradiction, God could



W. Nikliborc, Równania różniczkowe, 1951



H. Greniewski, Elementy logiki formalnej, 1955
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