


 Още преди хората да започнат да извършват математически изчисления и да 
записват числа, още преди да се научат да броят, те използвали вродените си 
способности да сравняват множества от малко на брой обекти 
(„ограничението на четворките“). Някои животни също демонстрират таки-
ва способности – маймуни, плъхове, птици, риби и др. (В поредицата на BBC 
“Inside the Animal Mind” можете да научите още за способностите на животни-
те). 

 Малките деца упражняват тези способности преди да се научат да броят. Изс-
ледвания показват, че използването на интуитивните умения за сравняване 
на множества без изброяване на обектите в тях подпомага развиването на 
математическите способности на децата: 

 Intuitive Number Games Boost Children's Math Performance 
 http://news.illinois.edu/news/14/0129intuitive_numbers_DanielHyde.html 
 Babies’ Intuition for Numbers Predicts Later Skill at Math 
 http://www.wired.com/2013/10/babies-born-with-math-skills/ 

http://news.illinois.edu/news/14/0129intuitive_numbers_DanielHyde.html
http://www.wired.com/2013/10/babies-born-with-math-skills/


Лесно е при 3 или 4, но при повече от 4-5 („ограничението на четворките“)? 



 Преди да започнат да броят, древните хора използвали взаимно еднозначно съ-
ответствие („едно към едно“ съответствие) между реални обекти и изрисувани от 
тях символи като нарези върху животински кости или дървени пръчки, възли вър-
ху въжета (инки) и др. 

Костта от планината Лебомбо (Свазиленд) е на възраст около 37 000 години. Върху нея има издълбани 
29 чертички. Опит за измерване на времето (лунен календар)? 

http://www.taneter.org/math.html 

Кости от Конго на възраст повече от 20 000 години, които не са 
просто примитивни измервателни устройства, а аритметични 
„таблици“ (за събиране и изваждане). 

http://www.taneter.org/math.html


 В бразилските джунгли живеят племена, в чиито езици съществуват думи само 
за числата до 4 включително. Трудно се справят с количества по-големи от 4-5. 

 
 В езика на племето пирая има думи само за „едно“ и „две“, за „няколко“ и за 

„много“. Те са ловци-събирачи и рядко търгуват, може би поради тази причина 
не са почувствали необходимост да развиват аритметика. 

 http://www.theguardian.com/education/2004/oct/21/research.highereducation1 
 
 Следи от времената, когато са съществували само числата 1 и 2, могат да се от-

крият в съвременни езици като френски и испански (романска езикова група). 
Думата за „три“ на френски (trois) и на испански (tres) идва от латинската trēs 
(trāns), едно от значенията на която е „отвъд“ или „след“.  

 
 Следи от различни бройни система могат да се открият в съвременните езици 

http://en.wikipedia.org/wiki/Numeral_(linguistics). 

http://www.theguardian.com/education/2004/oct/21/research.highereducation1
http://en.wikipedia.org/wiki/Numeral_(linguistics)


 Премиването към уседнал начин на живот – възникването на градове, развитието на 
земеделието, животновъдството, търговията, нуждата от администрация и поддържа-
нето на армия довели до необходимост от извършване на математически изчисления и 
адекватното им записване. Това дало тласък и на развитието на писмеността, астроно-
мията и др. 

 
 Около 4 000 г. пр. н. е. в Шумер (Месопотамия) използвали малки камъчета от глина за 

представяне на различни количества от различни стоки (имущество). Прибавянето и 
премахването на камъче от съда за съхранението им бележи началото на аритметиката 
и счетоводството. 



 Постепенно съхраняването на камъчетата в глинени съдове било заменено от поставянето на 
техни отпечатъци върху съдовете, а след това върху глинени плочки – първото писмено пред-
ставяне на числа като количества (около 3 500 г. пр. н. е.). 

 
 По време на третото хилядолетие пр. н. е. отпечатъците били заменени от символи за числа – 

поява на абстрактната идея за понятието число (около 3 100 г. пр. н. е.). В Урук имало повече 
от дузина различни бройни системи за изброяването на различни обекти.  

 
 Около 2 100 г. пр. н. е. в Шумер се наложила шестдесетичната позиционно-адитивна бройна 

система. В записа на числата се използвали два основни символа – един за единици и друг за 
десетици. Тя станала стандартна и във Вавилон. Удобна за представяне на обикновени дроби 
(60 има много делители). Липсвала цифрата 0. Първоначално оставяли празно място в числа-
та. Около 300 г. пр. н. е. започнали да използват специален символ за празна позиция в число. 



 Шумерските математици разработили таблици за умножение и делене, повдигане на 
втора степен, намиране на квадратни и кубични корени и др. Решавали разнообразни 
геометрични проблеми за дължини и лица. По-късни вавилонски текстове върху глине-
ни плочки третират разнообразни задачи от алгебрата, като решаване на линейни, 
квадратни и дори някои кубични уравнения (предимно чрез геометрични методи). 

 
 Пример – система уравнения от втора степен от колекцията на университета в Йейл 

(САЩ) в съвременни означения. 



 Един вавилонски (YBC 7289) текст дава приближение на ирационалното число √2 до 5-
тия знак след десетичната запетая. 

 Глинената плочка „Плимптон 322“ (в периода 1900–1600 г. пр. н. е.) съдържа тройки 
числа, удовлетворяващи                         , което също загатва, че вавилонците може би са 
познавали питагоровата теорема преди Питагор. Таблицата в плочката може би предс-
тавлява алгоритъм за получаване на питагорови тройки. 
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Глинена плочка (YBC 7289) на квадрат със страна 30 и 
задача за намиране на дължината на диагонала му, да-
ваща добро приближение на ирационалното число √2. 

Плимптън 322 



 В Древен Египет използвали десетична непозиционна (адитивна) бройна сис-
тема. 

 
 Основните сведения за математическите познания на древните египтяни, с 

които разполагаме, идват от два документа: папируса на Райнд (папируса на 
Ахмес) и московския папирус. 

 
 
 



 Датира от около 1650 г. пр. н. е. Препис на по-стар документ, изготвен от писаря Ахмес 
(автор на оригинала може би е Имхотеп?). Наръчник с инструкции за решаване на за-
дачи от ежедневието с използване на аритметика и геометрия. 

 Дава сведения за методите за умножаване и делене (чрез удвояване). Познания за 
дроби (основно с числител 1 – таблица за представяне на някои дроби като сума на 
дроби с числител 1), прости числа, аритметични и геометрични средни, решаване на 
линейни уравнения, лица (вкл. на трапец и кръг), обеми (пирамида), аритметични и ге-
ометрични прогресии (окото на Хор) и др. 

 Берлинският папирус (около 1300 г. пр. н. е.) показва, че египтяните са умеели да реша-
ват квадратни уравнения (задачи за лица). В московския папирус – намиране на обем 
на пресечена пирамида. 

 
 



 Стилът на древно египетските математици не включвал общи доказателства. Решавали 
конкретни задачи с конкретни числени стойности. Например, намирали лицето на кръг 
с диаметър 9 единици, като използвали за приближение квадрат с дължина на страната 
8 единици (свещената връзка между боговете Ра и Тот). Оттук може да се получи приб-
лижена стойност за π, но древните египтяни нямали концепция за тази константа. 

 Египетски триъгълник – правоъгълен триъгълник със страни 3, 4 и 5, използван за 
построяване на прави ъгли. Папирусът от Кайро (около 300 г. пр. н. е.) показва, че егип-
тяните познавали и други правоъгълни триъгълници: 5, 12, 13 и 20, 21, 29. 

 „Златното сечение“ (термин, въведен от Леонардо да Винчи) в египетските пирамиди 
– дали са го познавали или са го използвали интуитивно заради естетическите му ха-
рактеристики? 

 
 



 От 7-ми век пр. н. е. използвали адитивна десетична бройна система със сим-
воли за 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000. Прилича на късната римска система. 

 
 Събирането се извършвало като отделно се събирали символите за 1, 5, 10 и 

т.н. Умножението си базирало от последователно удвояване. Деленето било 
базирано от обратния на този процес. 

 
 По-голямата част от гръцката математика се основавала на геометрията. 
 
 
 



 Талес (ок. 625–547 пр. н. е.) е роден в град Милет, Йония. Научил геометрия от египтя-
ните и астрономия от вавилонците, докато пътувал с търговска цел. 

 
 Един от седемте мъдреци на Гърция, „бащата на геометрията“. Първият, използвал 

логически доказателства, основаващи се на дедуктивно мислене, а не на експерименти 
и интуиция. Търсил рационално обяснение на природните явления (школа по естестве-
на философия). Обяснил слънчевите затъмнения, предсказал затъмнението от 585 г. пр. 
н. е. Въвел календар по египетски образец. 

 
 Според историците Херодот и Прокъл негова е заслугата за следните твърдения: 
 
  Ъгъл, вписан в полукръг, е прав ъгъл. 

 Кръгът се разделя на две равни части от диаметъра си. 
 Ъглите, прилежащи към основата на равнобедрен триъгълник, са равни. 
 Ако две прави се пресичат, връхните ъгли са равни. 
 Страните на подобните триъгълници са пропорционални. 
 Два триъгълника са еднакви, ако имат равни една съответна страна и 

ъглите, прилежащи към нея. 



Теоремата на Талес (НДУ за успоредност на прави) 



 Питагор е роден на егейския остров Самос около 570 г. пр. н. е. На младини пътувал из 
Финикия и Египет, може би и Вавилон. Предполага се, че е ученик на Талес. 

 
 Около 530 г. пр. н. е. основавал собствена школа, „Братството“, в Кротона (южна Ита-

лия), която се занимавала основно с изучаването на 4 предмета (квадридиум): аритме-
тика, геометрия, астрономия и музика. Възгледите им изглеждат силно повлияни от ре-
лигиозното учение на индийските джейни (джани, 6-ти век пр. н. е.), които са сочени за 
едни от първите (ако не и първите) изследователи в областта на теорията на числата. 

 
 Изучаването на числата като абстрактни обекти (аритметика) е отделено от използване-

то им за изчисления. Числата са средство за доближаване до боговете (също като при 
джейните) – „Всичко е число“, „Бог е число“. Тайно учение, предавано от уста на уста. 
Новоприетите последователи полагали клетва за спазване на тайната. Затова и малко 
информация е достигнала до нас (главно от текстове на Евклид и Аристотел). 

 
 Според питагорейците всяко число имало свой характер и значение: 1 – монад, генера-

тор на всички числа, аргумент; 2 – диад, различия, различно мнение; 3 – триад, хармо-
ния (1+2); 4 – справедливост, ред;  5 – брак (2+3); 6 – сътворение (1+2+3); 7 – седемте 
„планети“ („странстващите“ звезди),…; 10 – тетрактис, 4-те елемента във Вселената 
(най-свещеното число).  

 
 



 Не възприемали дробите като числа, а като отношения на числа. Занимавали се с музи-
кални пропорции. Всичко е естествени числа или техни отношения, ирационалните би-
ли в разрез с философията им (Хипас и √2). 

 Предполага се, че Теано (съпруга на Питагор?) е сред първите математици, изучавали 
„златното сечение“. 

 Изследвали т. нар. фигурни числа – триъгълни, квадратни (точни квадрати), пентагонал-
ни, пирамидални и др. Повече от 2000 години по-късно те привличат вниманието на 
Паскал, Ферма, Гаус и др. 

 Съвършени числа – числа, които са сума на всичките си истински делители, като  6 = 
1+2+3, 28 = 1+2+4+7+14, 496. По-късно Евклид  доказва, че числото                          е съ-
вършено, ако               е просто число. Две хиляди години по-късно Декарт пише за тях: 
„Съвършените числа, като съвършените мъже, са рядкост.“ 

 Приятелски числа – двойка числа, всяко от които е сума на истинските делители на дру-
гото, като 220 и 284. 
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 Древните египтяни и вавилонци познавали този резултат поне за някои триъгълници, и 
то не само с целочислени дължини на страните (Вавилон). 

 Няма писмени сведения дали Питагор е доказал теоремата или само я описал. 
 Най-старото доказателство може би е дело на китайски математици, от което се вдъх-

новил индийският математик Бхаскара (1114–1185). Днес са известни около 400 раз-
лични доказателства. 

 Съдейки по методите, използвани в книга втора от „Елементи“ на Евклид, по времето 
на Питагор доказателството може би е изглеждало така: 

 
 



 Философ и математик, ученик на Сократ. Основавал Академията си в Атина през 387 г. 
пр. н. е. 

 Според него геометрията е ключът към разгадаването на вселенските тайни. Изисквал 
от учениците си точни дефиниции, ясно формулировки на твърдения и логически обос-
новани доказателства. 

 Задачи за решаване само с линия и пергел (нерешими): построяване на квадрат, чието 
лице е равно на лицето на даден кръг; удвояване на куба; трисекция на ъгъл. Послед-
ните две аналитично се свеждат до кубични уравнения и могат да се решат с помощта 
на конични сечения. 

 Платоновите тела представлявали стихиите във Вселената: тетраедър (огън), октаедър 
(въздух), икосаедър (вода), куб (земя) и додекаедър (космоса като цяло, етер). Тетрае-
дърът и кубът вероятно са били известни на Питагор. Евклид доказал, че те са единст-
вените правилни многостени http://davidf.faricy.net/polyhedra/platonic_solids.html. 

 
 
 

http://davidf.faricy.net/polyhedra/platonic_solids.html


 Живял в Александрия (Египет) около 300 г. пр. н. е. по време на управлението на Птоло-
мей I (по данни на Прокъл). Може би е получил образованието си в Атинската акаде-
мия на Платон. Оскъдна информация за живота му е достигнала до нас. 

 
 Наричан „бащата на геометрията“. Автор на над 10 съчинения по математика, аст-

рономия, оптика, музика и др., измежду които: „Елементи“, „Данни“, „Конични сече-
ния“, „За разделянето на фигурите“, „Поризми“ (следствия) и др. 

 
 „Елементи“ съдържа 465 теореми и доказателства, написани в ясен, логически издър-

жан и елегантен стил (само с помощта на линия и пергел). Доказани са и някои твърде-
ния от теорията на числата, свързани с съвършените и простите числа, безкрайния 
брой на простите числа, алгоритъма за намиране на НОД и НОК, факторизация на чис-
лата и др. Включва достижения на Питагор, Хипократ, Еудокс и др., които систематизира 
и дава собствени доказателства. Учебникът по геометрия за следващите 2000 години. 

 
 Формули за пресмятане на обем (конус, пирамида, цилиндър) и др. 
 
 Първи дефинира „златното сечение“ като отношение, (a+b):a=a:b, и показва геомет-

рични форми, които го съдържат. 
 
 



 Аксиоматично изграждане на геометрията – Петте постулата на Евклид (евклидова гео-
метрия): 
 През две произволни точки минава права линия. 
 Всяка крайна отсечка може да бъде продължена безкрайно от двата си края. 
 Може да бъде построена окръжност с произволен център и радиус. 
 Всички прави ъгли са равни помежду си. 
 Ако една права линия пада върху две прави линии така, че вътрешните ъгли от 

едната страна са заедно по-малки от два прави ъгъла, то правите линии, ако се 
продължат безкрайно, се срещат от страната, от която ъглите са по-малки 
от два прави ъгъла (Аксиома на успоредните прави).  

Еквивалентна формулировка – сумата от вътрешните ъгли в триъгълника е равна на два 
прави ъгъла. Отрицанието ѝ дава нова геометрия – хиперболична (Лобачесвки, Бояй), къ-
дето сумата от вътрешните ъгли в триъгълник е по-малка от два прави ъгъла. 



 Роден е в Сиракуза (Сицилия), учил в Александрия през 3-ти век пр. н. е. Също оскъдни све-
дения за живота му. Инженер, изобретател, астроном. Според една легенда използвал оп-
тичното свойство на параболата (параболични огледала), за да подпали корабите на римска-
та флота и да защити Сиракуза по време на Пуническите войни. Приписват му се изобретя-
ването на архимедовия винт (въртяща помпа), използван и до днес за напояване (може би 
е използван по-рано, като например за напояване на висящите градини на Семирамида 
около 575 г. пр. н. е. във Вавилон). 

 
 Получил формули за лица на равнинни фигури. Използвал приближения с многоъгълници за 

намиране на лицето на кръг. Получил приближение на π. Аналогичен метод използвал и за 
пресмятане на приближени стойности на обеми на пространствени тела като сферата 
(приближение с редици от цилиндрични разрези). Началото на използването на този метод 
идва от Еудокс от Снидос (408—355 г. пр. н. е.) или дори още по-рано, от Антифон (края на 5-
ти век пр. н. е.) и е използван от Евклид. 

 



 Открил зависимости между обемите и лицата на пълната повърхнина на сфера и описан око-
ло нея прав кръгов цилиндър, чиято височина е равна на диаметър на сферата V_s : V_c = 2 : 
3 и S_s : S_c = 2 : 3. 

 

 Получил добро приближение на числото π. 
 

 Доказал неограничеността отгоре на редицата на естествените числа (аксиома на Архи-
мед). 

 
 Спиралата на Архимед (аритметична спирала) – траектория на материална точка, движе-

ща се с постоянна скорост върху лъч, който се върти около фиксирана точка с постоянна ъг-
лова скорост.  

 



 Геометър и астроном, живял в периода 262–190 г. пр. н. е. Написал е 11 труда, само 2 
от които са достигнали до нас. 

 
 „Конични сечения“ съдържа 8 части, общо 389 твърдения. Дал имената на коничните 

сечения, с които ги познаваме днес – елипса, парабола, хипербола, и показал начин за 
тяхното получаване чрез пресичане на прав кръгов конус с равнина, сключваща разли-
чен ъгъл с оста на конуса. 



 Живял в Александрия през 3-ти век. Заради книгите си „Аритметика“ понякога е нари-
чан „бащата на алгебрата“.  

 
 Един от първите математици, използвали символи за записване на операции и съкра-

щения за неизвестните. Един от първите, които признават дробите за числа наравно с 
естествените. 

 
 Диофантови уравнения – полиномни уравнения с цели коефициенти, на които се тър-

сят само целочислени решения. Интересувал се дали решенията на уравнението са 
краен брой, безкраен брой или няма решения. 

 Пример. Книга II, задача 13. Намерете число, от което ако извадим 6 или 7, се получават 
квадрати. 

 



 Пап Александрийски живял през първата половина 
на 4-ти век. В книгите си „Математическа колек-
ция“ събира, допълва и обобщава достиженията по 
геометрия на предшествениците си. Разглежда от-
ношения, многостени, равнинни криви, механика и 
др.  

 
 Най-старият известен източник, даващ информация 

за 13-те архимедови тела (не присъстват в никоя от 
съществуващите трудове на Архимед). Полуправил-
ни многостени, образувани от 2 или повече правил-
ни многоъгълници. Векове по-късно Йоханес Кеплер 
доказва, че техният брой е точно 13 и дава названи-
ята, с които са известни днес. 

 
 www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Solids/Pappus.html 

 
 

http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Solids/Pappus.html
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