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1. WSTĘP 

Historia matematyki pokazuje, że obserwacja i badanie przyrody przez matematyka były inspiracją 

do odkrywania nowych pojęć matematyki, jako specyficznych narzędzi analizy i opisu otaczającego 

nas świata. Z jednej strony przyroda kreowała odkrywanie nowych pojęć (np. trajektorie planet jako 

krzywe stożkowe, zob. [4]), z drugiej zaś dostarczała matematycznych modeli dla wielu zjawisk 
przyrody (liczby Fibonacciego wokół nas, zob. [3]). 

Przedmiotem pracy jest matematyczna refleksja na temat związków: przyroda – matematyka oraz 
matematyka - przyroda.  

Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie czy przyroda zna matematykę. 

2. MATEMATYKA A ASTRONOMIA 

Sytuacje, w których matematycy próbowali opisać otaczający nasz świat, dotyczyły najwcześniej 

problemów astronomicznych. W Starożytności astronomów intrygowały dwa ciała niebieskie: 

Księżyc i Słońce. Związane z nimi określanie długości dnia, miesiąca i roku, (czyli znajomość 

kalendarza) miało istotne znaczenie w rolnictwie, w którym planowano pory siewów i zbiory 
plonów. 

Astronomią interesowali się Babilończycy a potem Grecy. Ich badania świadczą o wysokim 

poziomie ówczesnej geometrii. Konstrukcje geometryczne były niezbędne do wyznaczania stycznej 

do dwóch okręgów, a Eratostenesowi posłużyły do wyznaczenia rozmiarów Ziemi. Znane też było 
pojęcie cienia stożka jako rodziny stycznych do kuli bądź do dwóch kul.  

Starożytni astronomowie zaobserwowali, że dla obserwatora znajdującego się na Ziemi, Księżyc 

porusza się na niebie znacznie szybciej niż Słońce. Obliczyli, że Księżyc w ciągu doby przesuwa 

się o 13, gdy tymczasem Słońce tylko o 1. W związku z tym Księżyc wyprzedza Słońce w ciągu 

doby o 12, co oznacza, że o kąt 360 przesuwa się w ciągu dokładnie 30 dni. Ten okres czasu 

nazwano miesiącem synodycznym. Trwa on dokładnie 29 dni, 12 godzin 44 minuty i 8 sekund. 
Znajomość tej wielkości posłużyła astronomom do kalendarzowej rachuby czasu.  

Z drugiej strony wiedziano, że czas między tym samym położeniem Słońca na niebie czyli rok 
zwrotnikowy, trwa 365 dni i 6 godzin. 

Niewspółmierność liczb wyznaczających 12 miesięcy synodycznych i rok zwrotnikowy 

spowodował, że w kalendarzu nastąpił pewien chaos. Dopiero Juliusz Cezar w 45 p.n.e. (za radą 

aleksandryjskiego astronoma Sosigenesa) wprowadził tzw. rok juliański, który liczył 365 dni, a po 
trzech latach dodawano jeden dzień co dawało 366 dniowy rok przestępny. 
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Niewspółmierność wspomnianych wielkości astronomicznych spowodowała jednak po kilkuset 

latach kolejne perturbacje w kalendarzu. Już w XV wieku okazało się, że punkt równonocy 

wiosennej, czyli 21 marca, przesunął się znacznie i trzeba było dokonać kolejnych poprawek w 
rachubie czasu. 

W 1582 roku na zlecenie papieża Grzegorza XIII dokonano kolejnej reformy kalendarza. Tak 

powstały kalendarz, zwany gregoriańskim, obowiązuje do dziś. Dla poprawności jego 

funkcjonowania opuszczono 10 dni między 4 a 15 października 1582 roku.  

Opisane fakty ilustrują, jak matematyka pomagała ludzkości zrozumieć naturę i dostosowywać się 
do jej wymogów. 

Kolejnym problemem, którym zainteresowali się starożytni astronomowie były zaćmienie Słońca i 

Księżyca. Tych uczonych intrygowały mechanizmy rządzące zaćmieniami i powody ich 

występowania. Babilończycy wyznaczyli okres czasu pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami 

Księżyca przez pozorną orbitę Słońca (ekliptykę), zwany rokiem zaćmieniowym. Liczy on 346,62
 

dnia. Jednak nie zawsze w trakcie przecięcia Księżyca z orbitą Słońca musi nastąpić zaćmienie, bo 

nie zawsze Księżyc jest tak blisko Ziemi, by stożek jej cienia dosięgał powierzchni Księżyca, albo 
by tarcza Księżyca przysłoniła tarczę Słońca. 

Wyznaczono odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi zaćmieniami, zwany sarosem. Saros jest 

częścią wspólną wielokrotności miesiąca smoczego 1 (ok. 28 dni) i miesiąca synodycznego. Z tych 

faktów wynika, że saros trwa 18 lat i 10 dni.  

Dzięki włączeniu do obserwacji astronomicznych narzędzi geometrycznych wyjaśniono, dlaczego 

zawsze widzimy tę samą stronę Księżyca. Gdyby Księżyc obracał się dwukrotnie szybciej wokół 

własnej osi, wówczas przez pierwszą połowę miesiąca widać byłoby jedną jego stronę, a przez 

drugą połowę miesiąca drugą. 

Na rysunku 1 mamy ślad średnicy Księżyca w sytuacji, gdyby poruszał się dwukrotnie szybciej niż 
Ziemia porusza się wokół własnej osi.  

Tymczasem prędkość Księżyca wokół własnej osi jest równa prędkości wokół osi Ziemi. Rysunek 2 

przedstawia ślad średnicy Księżyca poruszającego się wokół Ziemi z tą samą prędkością, co wokół 

własnej osi. 

                                                   

1
 Miesiąc smoczy jest to odstęp czasu pomiędzy kolejnymi przejściami orbity Księżyca przez 

płaszczyznę ekliptyki. 
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Rys.  1 

 

Rys.  2  

Na uwagę zasługują takie sytuacje w przyrodzie, w których do opisu natury dało się dopasować 

pewne matematyczne wzory.  

Rozważmy w tym kontekście matematyczny model Układu Słonecznego, odkryty w XVIII wieku, 
dotyczący średnich odległości planet od Słońca. 

Chodzi tu o regułę matematyczną (równanie) według której wyrażają się odległości planet od 

Słońca wymierzane w jednostkach astronomicznych. Jednostką astronomiczną nazywamy średnią 
odległość Ziemi od Słońca (ok. 150000000km) 

Chodzi o wzór:   (*)      d = 0,4 + 0,3 n,     zwany wzorem Titiusa Bodego 2 

Liczba n we wzorze (*) przyjmuje wartości 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32…, liczba d wyraża odległość (w 
jednostkach astronomicznych) którejś planety od Słońca.  

 

 

Rys.  3. Johann Danie Titius (1729-1796)  

 

Rys.  4. Johann Elert Bode (1747-1826) 

                                                   
2
 Ten wzór zaproponowali w roku 1776 dwaj niemieccy astronomowie z obserwatorium w Berlinie Daniel Titius (1729-

1796) i Johann Elert Bode (1774-1826). 
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Dla n=0 dostajemy ze wzoru (*) odległość Merkurego od Słońca. Według wzoru (*) jest ona równa 

0,4 jednostki astronomicznej. Faktyczna odległość jest równa 0,39 jednostki astronomicznej, 

różnica jest więc znikoma. 

W tabeli 1 zebrano odległości pozostałych planet od Słońca, wyznaczone ze wzoru (*)  i 

rzeczywiste, wyrażone w jednostkach astronomicznych. Różnice między faktycznymi 
odległościami a tymi, które wynikają ze wzoru Titiusa Bodego są niewielkie.  

Wzór Titiusa Bodego, a więc pewne matematyczne równanie dobrze opisuje odległości planet od 

Słońca  

 

 

Planeta 

 

n 

Odległość zgodnie ze wzorem 

Titiusa-Bodego 

Faktyczna 

odległość 

MERKURY 0 0,4 0,39 

WENUS 1 0,7 0,72 

ZIEMIA 2 1,0 1,00 

MARS 4 2,8 1,52 

 8   

JOWISZ 16 5,2 5,2 

SATURN 32 10, 9,54 

URAN 64 19,6 19,2 

NEPTUN 128 38,8 30,1 

PLUTON 256 77,2 39,5 

Tabela 1. Odległości planet od Słońca według prawa Titiusa–Bodego i rzeczywiste odległości wyrażone w 
jednostkach astronomicznych  

W XVIII wieku znano tylko 6 planet. W 1781 r. Friedrich William Herschel odkrył planetę Uran, 

odpowiadającą liczbie n = 64 we wzorze Titiusa-Bodego. Na cześć króla Anglii Jerzego III nadał 
tej planecie nazwę georgium sidus (gwiazda Jerzego). 

Dla n=8 brakowało planety pomiędzy Marsem a Jowiszem. W 1801 roku włoski astronom 

Giuseppe Piazzi odkrył między tymi planetami największą z planetoid - Ceres, której odległość od 

Słońca odpowiada liczbie n=8 w regule Titiusa-Bodego. 

Ceres jest pierwszą odkrytą planetoidą, a zarazem największą z setek tysięcy planetoid, krążących 
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Dotychczas sklasyfikowano ok. 570 tysięcy tych planetoid. 
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Rys.  5. Friedrich William Herschel (1738-1822) 

 

Rys.  6. Giuseppe Piazzi (1746-1826) 

3. MATEMATYKA W MIKROKOSMOSIE 

W bliżej otaczającym nas świecie mamy przykłady świadczące o tym, że „natura zna matematykę”. 

Obserwując życie pszczół dostrzegamy, że budują one plastry w kształcie wyraźnych wielościanów 

jako obiektów geometrii. Są to dwunastościany rombowe z wydłużonymi krawędziami 
równoległymi.  

Dalsze rozważania poświęcimy temu obiektowi świata geometrii. 

3.1 DWUNASTOŚCIAN ROMBOWY 

Wykonajmy na sześcianie pewien eksperyment: odbijmy w sześciu symetriach ścian sześcianu jego 

środek i połączmy każdy z tak utworzonych sześciu punktów z najbliższymi wierzchołkami 
sześcianu (zob. rys. 7).  

Otrzymamy w ten sposób nowy wielościan, którego dwanaście ścian stanowią romby. Po raz 

pierwszy odkrył go w 1619 roku niemiecki astronom i matematyk Johannes Kepler (1571-1630) i 

nazwał dwunastościanem rombowym. 

Łatwo zauważyć, że jego objętość jest równa dwóm objętościom sześcianu. By to zobaczyć, 
wystarczy wykonać odpowiedni dynamiczny model z kartonu. 

 

 

Rys.  7. Kolejne fazy przekształcania sześcianu w dwunastościan rombowy 
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Sklejamy ze sobą sześć ostrosłupów, na które 

rozłożyliśmy sześcian bazowy i odpowiednio 

je „wywijamy” na zewnątrz sześcianu.. 

Wizualizacja taka pozwala dostrzec drugi 

sześcian złożony z tych ostrosłupów (zob. 
rys. 8).  

Z opisanego doświadczenia wynika kolejny 

eksperyment. Dwunastościan zamieniliśmy 

na dwa sześciany, a te mieszczą się w 

sześcianie o krawędzi dwukrotnie większej 

niż krawędź naszego sześcianu, więc w tym 

większym sześcianie można zmieścić 4 
dwunastościany rombowe. 

 

Rys.  8. Rozkład dwunastościanu na sześcian i sześć 
przystających ostrosłupów 

Jak tego dokonać? Wystarczy trzy z nich rozłożyć na cztery przystające pięciościany i dokleić do 

czwartego dwunastościanu. 

Rysunek 9 ilustruje ten eksperyment. Jest to niełatwa układanka dla uczniów. 

Jeśli każdy pięciościan da się rozciąć na sześcian, to eksperyment ten pokazuje, jak  rozwiązać 
równanie x3 = 16y3. 3  

 

Rys.  9.  Rozkład sześcianu na szesnaście przystających pięciościanów. 

                                                   
3
 Problem rozcięcia wielościanu na wielościan o tej samej objętości znany jest jako III problem Davida Hilberta, 

postawiony na Konferencji Matematycznej w 1900 roku w Paryżu. Można się z nim zapoznać  na stronie 

www.pabich.interklasa.pl 

 

http://www.pabich.interklasa.pl/
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Dwunastościan rombowy można uzyskać jeszcze na kilka innych sposobów. Jeśli utworzymy 

sześcian i ośmiościan o wspólnym środku i tak je powiększymy, by ich krawędzie były 

współpłaszczyznowe i przecinały się prostopadle w swoich środkach, to na bazie czterech 

odpowiednio wybranych wierzchołków tych wielościanów utworzymy romb, którego przekątne 

stanowić będą krawędzie sześcianu i ośmiościanu. Romb ten jest ścianą utworzonego w ten sposób 

dwunastościanu rombowego. Rysunek 10 ilustruje opisany sposób tworzenia dwunastościanu 
rombowego. 

 

Rys.  11. Dwunastościan rombowy uzyskany z sześcianu i ośmiościanu. 

Dwunastościan rombowy upodobali sobie architekci, budując dachy wież kościelnych w kształcie 

jego górnej „czapeczki”. Przykłady stanowią wieże kościołów: Św. Jacka w Bytomiu i 
Kontrkatedry w Ostrowie Wielkopolskim 

 

Rys.  12. Kościół Św. Jacka w Bytomiu 

 

Rys.  13. Kontrkatedra w Ostrowie Wielkopolskim 
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3. 2 DWUNASTOŚCIAN ROMBOWY A PSZCZELE PLASTRY 

Obserwując pszczoły dostrzegamy, że budują one plastry w kształcie dwunastościanów rombowych 

z wydłużonymi krawędziami równoległymi.  

Dwunastościanami rombowymi można wypełnić przestrzeń (zob. rys. 14). Z plastrów w kształcie 

takich wielościanów nie wylewa się miód, gdyż ich komórki nachylone są pod odpowiednim kątem. 

Ponieważ przekroje tych dwunastościanów stanowią sześciokąty foremne, czyli wielokąty, którymi 

można parkietować płaszczyznę 4 przy minimalnej długości ich obwodów, więc zajmują one 

największą objętość w przestrzeni trójwymiarowej, zachowując przy tym minimalne zużycie  
materiału budowlanego. 

  

Rys.  14. Przestrzeń możemy wypełnić dwunastościanami 
rombowymi  

 

Rys.  15. Plastry pszczół 

3.3 LICZBY FIBONACCIEGO 

Leonardo Fibonacci (1170-1250) matematyk epoki Średniowiecza wyprzedził epokę Odrodzenia z 

jej humanistycznymi ideami, ujmując w ramy złotej liczby elementy botaniki i biologii. Dla 

wyjaśnienia  sposobu rozrostu niektórych roślin i zwierząt wprowadził ciąg liczbowy, zwany 
ciągiem Fibonacciego.  

Nie przypuszczał wówczas, że zastąpienie dwóch początkowych jedynek w jego ciągu innymi 

liczbami, nawet bardzo dużymi i ujemnymi, nie zmienia wartości granicy do której dąży iloraz 

dwóch sąsiednich liczb Fibonacciego w trakcie ich oddalania się do nieskończoności. Nadal tą 
granicą jest złota liczba. 

3.4 SYMETRIA PIĘCIOKĄTNA 

Kolejnym zagadnieniem, łączącym matematykę z przyrodą jest symetria pięciokątna. Dostrzeżono 

ją najpierw w kwiatach (zob. rys. 16). Dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku opisał ją 

matematycznie w 1954 r. matematyk i fizyk angielski Roger Penrose. Polega ona na tym, że, każdy 

pięciokąt foremny rozkładamy na takie złote romby 5, którymi można wypełniać płaszczyznę. 

Rysunki 17 a, b i c ilustrują kolejno pięciokąt i jego rozkład na pary złotych rombów. zaś rys. 18 

przedstawia parkietaż Penrosa utworzony z takich rombów. 

                                                   
4
 Pakietowanie płaszczyzny polega na wypełnieniu jej takimi przystającymi figurami płaskimi, by pomiędzy nimi nie 

pozostały puste obszary płaskie. 
5
 W złotym rombie zachowana jest złota proporcja jego boków. 
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Rys.  16. Symetria 
pięciokątna w kwiatach 

 

Rys.  17 a, b, c. Rozkład pentagonu na złote romby 

 

Rys.  18. Parkietaż Rogera Penrosa 

Spirala Archimedesa, którą cechuje równokątność, znajduje swój odpowiednik  

w muszlach ślimaków śródziemnomorskich (rys. 19). Równokątność tej spirali oznacza, że punkt, 

który przesuwa się po niej, zakreśla w tym samym czasie równe kąty o wierzchołkach w środku 
spirali. 

Rys.  19. Muszla ślimaka 
śródziemnomorskiego 

 
Rys.  20. Filotaksja rośliny. 
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olejne zjawisko natury które można opisać matematycznie to filotaksja. Oznacza ona taki rozrost 

roślin, w którym kolejny pęd wyrasta z poprzedniego w miejscu, które dzieli ten poprzedni w 

sposób złoty. Patrząc zaś z góry na roślinę widzimy, że kolejne odrosty od głównego jej pnia tworzą  
ze sobą równe kąty (zob. rys. 20). 

4. MATEMATYKA A PROCES PORUSZANIA SIĘ ZWIERZĄT  

Sposób poruszania się niektórych zwierząt zainspirował konstruowanie ruchomych modeli w celu 

ich praktycznego wykorzystania. Inny mechanizm funkcjonuje w ruchu pająka, inny w stąpaniu 

konia a jeszcze inny w biegu pantery. Dokładna analiza szkieletu kostnego i układu mięśni 
wspomnianych zwierząt pozwala stworzyć matematyczny model naśladujący ich ruch.  

Na rysunku 22 mamy oryginalny model mechanizmu 

gamma. Skonstruował go rosyjski matematyk Pafnutyj 

Czebyszew (1821-1894) i nazwał stopochodem. 

Rysunek 23 jest ilustracją tej konstrukcji wykonanej w 
programie Cabri.  

Cztery „stopy” poruszające się po okręgach tej konstrukcji 
tworzą model ruchu końskich kopyt.  

Nie wiadomo, czy Czebyszew przypuszczał, że jego 

mechanizm gamma będzie wierną kopią ruchu końskich 

kopyt, czy na odwrót – ruch końskich kopyt dał mu 
pomysł do stworzenia mechanizmu gamma? 

 

Rys.  22. Model stopochodu Czebyszewa wykonany 
na wystawę w Paryżu.. 

 

Rys.  23. Stopochod Czebyszewa wykonany w programie 
Capri 3D 

Stopochod Czebyszewa dał podwaliny mechanizmowi powracającemu, który ma liczne 

zastosowanie we współczesnych urządzeniach mechanicznych, np. w mechanizmie poruszającym 

wycieraczki szyb samochodu. Działanie mechanizmu powracającego polega na tym, że obracające 

się w jedną stronę koło zamachowe powoduje dwa ruchy innego koła w przeciwnych kierunkach.  

Rysunek 24 a-e ilustruje kilka faz ruchu wycieraczek samochodu, zaś rysunek 24f pokazuje obszar, 
który zakreśla pióro wycieraczki.  

 

Rys.  21. Pafnutyj Czebyszew (1821-1894) 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

Rys.  24 a - f 

Współczesny matematyk, posługując się dynamicznymi programami komputerowymi, może 
odtworzyć ruch nóg pająka, z wykorzystaniem znanych powszechnie konstrukcji geometrycznych. 

W taki właśnie sposób powstała konstrukcja Theo Jansena, holenderskiego fizyka i mechanika. 

Porusza się ona po piasku pod działaniem siły wiatru. Wiatr porusza skrzydła, które za pomocą 

odpowiednich przegubów przenoszą ten ruch na koła, a te powodują przemieszczanie się 

urządzenia. Prezentację tej dynamicznej konstrukcji Cabri II Plus mamy na rysunku 25. Na rysunku 
26 mamy autora tej konstrukcji wraz z jego urządzeniem. 

 

Rys.  25. Konstrukcja Theo Jansena wykonana w programie 
Cabri II Plus 

 

Rys.  26. Theo Jansen na tle swojej 
konstrukcji  
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5. WIELOŚCIANY W PRZYRODZIE 

Obiekty matematyczne można odnaleźć w otaczającej nas przyrodzie. Przykładem są związki 

chemiczne i kryształy, których kształty przypominają nam znane wielościany platońskie Fluoryt 

przyjmuje kształt ośmiościanu foremnego, sól kuchenna sześcianu, a rubin naśladuje czworościan 

foremny. 

 

Rys. 27 Fluoryt 

 

 

Rys. 28 Sól kuchenna 

 

Rys.  29 rubin 

Kształt sześcianu przyjmuje również siarczek żelaza zwany pirytem. Natomiast diament jest bardzo 

pięknym i symetrycznym wielościanem, nie znajdujący swojego odpowiednika wśród popularnych 
wielościanów (zob. rys. 31).  

 

 

Rys.  30 piryt 

 

 

Rys.  31 diament 

Również oryginalnością wielościennych struktur zadziwiają biologów radiolarie zwane też 

promienicami. Są to żyjątka gromady promienionóżek obejmujące kilka tysięcy gatunków, żyjące 

wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu, na głębokości ok. 5 tysięcy metrów. Rysunki 32 
a, b, c i d ilustrują o kilka z nich.  
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Rys.  32 a, b, c i d radiolarie czyli promienice  

6. ZAKOŃCZENIE 

W pracy zaprezentowano przykłady wzajemnych związków między przyrodą i matematyką, 

komentowanych z punktu widzenia celów i zadań matematycznego kształcenia.  

W dydaktyce matematyki podkreśla się rolę zasady paralelizmu w edukacji matematycznej (zob. 

[1]). Chodzi tu o postulat, aby w procesie kształtowania pojęć matematycznych na lekcji 

wykorzystać te fakty, które towarzyszyły odkrywaniu tych pojęć w dziejach ludzkości, a więc w 

historii matematyki. 

W pracy pokazano, że przyroda była i nadal może być źródłem inspiracji do matematycznego 

odkrycia. Z drugiej strony nie wszystkie zjawiska natury potrafimy dziś opisać językiem 

matematyki. Powodem tego może być brak odpowiednich matematycznych narzędzi. Problemy 

powstałe na tle przyrody mogą kreować i motywować odkrywanie nowych pojęć matematyki. 
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