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Streszczenie 

Celem mojego referatu jest przedstawienie różnych pozycji ze świata literatury, w których można 

odnaleźć związek ze światem matematyki. Każdy z zaprezentowanych przeze mnie autorów musiał 

wykazać się znajomością matematyki. Jedni na poziomie podstawowym, ale wymagającym 

poprawności i dokładności obliczeń. Inni matematyki nieco bardziej zaawansowanej. Chciałabym też 

sprawdzić, na ile ci wybrani pisarze poradzili sobie z kwestiami dotyczącymi matematyki. Zacznę od 

książki, która spośród wybranych przeze mnie pozycji została napisana najwcześniej.  

1. Jonathan Swift „Podróże Guliwera” 

Ponieważ mam mówić o tym, jakim matematykiem był wybrany pisarz, na początku kilka słów o 

samym autorze. Jonathan Swift żył w latach 1667-1745. Choć z pochodzenia był Anglikiem, to 

wychowywał się i kształcił w Irlandii. Tu też spędził większą część swojego życia. Początkowo 

kształcił go jego wujek, później uczył się w szkole Trinity College w Dublinie. Zatem 

wykształcenie matematyczne na pewno posiadał. Swift pokochał swoją drugą ojczyznę, występował 

w obronie ludności irlandzkiej uciskanej przez Anglików. Co ciekawe, nigdy nie pisał książek dla 

dzieci. Wręcz przeciwnie, w swoich utworach pragnął nauczyć dorosłych jak żyć lepiej, ośmieszał 

ich słabości, wytykał wady. „Podróże Guliwera” również nie były przeznaczone dla dzieci. Jest to 

jedna z tych książek, które szerokiemu kręgowi odbiorców znane są nie z oryginału, a najczęściej z 
wersji napisanych dla dzieci. 

Powieść ta mówi o podróżach tytułowego Lemuela Guliwera, początkowo lekarza okrętowego, a 

następnie kapitana licznych okrętów. W czasie swoich licznych przygód trafił min. do krainy 

Liliputów oraz krainy Olbrzymów. W krainie Liliputów wszystko było 12 razy mniejsze, a w 

krainie Olbrzymów 12 razy większe niż w normalnych warunkach. Dlaczego autor wybrał liczbę 12 

łatwo zrozumieć, jeśli pamięta się, że angielska stopa ma 12 cali (1cal=2,54cm) oraz że autorem był 

Anglik. 

Dwunastokrotne powiększenie czy zmniejszenie nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. Te na 

pierwszy rzut oka proste związki komplikowały się, gdy trzeba było wykonywać obliczenia w 
rodzaju następujących: 

Pytanie 1. Ile razy więcej zjadał na obiad Guliwer niż Liliput? 

Pytanie 2. Ile razy więcej materiału i krawców potrzeba było do uszycia ubrania Guliwera niż do 

uszycia ubrania Liliputa? 

Pytanie 3. Ile ważyło jabłko w krainie Olbrzymów?  
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Autor „Podróży Guliwera” dawał sobie radę z tymi zagadnieniami w większości przypadków 
zupełnie dobrze. Sprawdźmy, czy dobrze odpowiedział na postawione pytania. 

Pytanie 1. Ile razy więcej zjadał na obiad Guliwer niż Liliput?  

Rozwiązanie: 

 wymiary Liliputa są 12 razy mniejsze od wymiarów Guliwera 

 objętość ciała Liliputa jest 12×12×12=1728 razy mniejsza od objętości ciała Guliwera 

 dla zaspokojenia głodu Guliwera potrzeba 1728 razy więcej pokarmu niż dla Liliputa  

„(...) król kazał zmierzyć długość twego ciała, przyjmując za miarę wzrost przeciętnego Liliputa, 

potem szerokość w ramionach taką samą szerokością jednego ze swych poddanych - cyfry te 

pomnożone przez siebie dały objętość twoją, którą porównano z objętością Liliputa, otrzymaną tym 

samym sposobem, a ponieważ okazała się większą 1728 razy, wywnioskowano więc, że ilość 

potrzebnych dla ciebie pokarmów musi być większa 1728 razy od ilości potrzebnej dla każdego 
Liliputa.” 

Poprawnie obliczył również liczbę kucharzy, którzy powinni gotować dla Guliwera.  

 jeden kucharz Liliput mógł przygotować obiad dla 6 Liliputów 

 około 300 kucharzy potrzebnych było do ugotowania obiadu dla Guliwera  

„Trzystu kucharzy, przeznaczonych na moje usługi zamieszkało wraz z rodzinami dookoła mojej 

świątyni (...). Podczas obiadu kilku z nich sadzałem na stole, aby mi usługiwali, inni czekali na 

rozkazy na ziemi, przynosili i odnosili półmiski, otwierali wino i biegali tam i na powrót, 
przypatrując się w wolnych chwilach, jak podawane potrawy szybko znikały z półmisków.” 

Pytanie 2. Ile razy więcej materiału i krawców potrzeba było do uszycia ubrania Guliwera niż do 
uszycia ubrania Liliputa? 

Rozwiązanie: 

 wymiary Guliwera są 12 razy większe od wymiarów Liliputa 

 powierzchnia ciała Guliwera jest 12×12=144 razy większa od powierzchni ciała Liliputa  

 na ubranie Guliwera potrzeba 144 razy więcej materiału i krawców niż na ubranie dla 

Liliputa 

 jeden krawiec Liliput uszyje jedno ubranie w ciągu dwóch dni 

 aby uszyć ubranie dla Guliwera w ciągu jednego dnia potrzeba było 2×144=288, czyli około 

300 krawców 

„Trzystu krawców otrzymało rozkaz uszycia dla mnie ubrania z rządowych materiałów według 
mody panującej w kraju.” 

Prawie na każdej stronie widzimy u Swifta konieczność wykonywania podobnych obliczeń. 

Ogólnie zaś biorąc wykonywał je prawidłowo. Rzadko tylko nie jest zachowana odpowiednia skala, 

zwłaszcza w opisie kraju Olbrzymów. Tu czasami zdarzają się pomyłki. Tak jest w przypadku 
pytania 3. 

Pytanie 3. Ile ważyło jabłko w krainie Olbrzymów? 
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Rozwiązanie: 

 jabłko ważące u nas 100g w krainie Olbrzymów powinno ważyć około 173kg 

 takie jabłko spadając z drzewa i uderzając człowieka w plecy, pozbawiłoby go na pewno 

życia 

„Grad jabłek wielkości dużych beczek posypał się z hukiem na ziemię; jedno z nich trafiło mnie w 
plecy i zwaliło z nóg.” 

Największy błąd popełnił Swift przy obliczaniu siły mięśni Olbrzymów. Wiemy, że siła dużych 

zwierząt nie jest proporcjonalna do ich rozmiarów, gdyż siła podnoszenia mięśni zależy nie od ich 
łącznej masy czy długości, ale od ich grubości, czyli przekroju poprzecznego.  

Załóżmy, że mamy dwa zwierzęta jednakowo zbudowane, podobne pod względem geometrycznym, 
ale różniące się wielkością. 

                  

        2 razy większy    

 8 razy większa masa ciała 

 4 razy większa powierzchnia ciała 

 4 razy większa siła mięśniowa 

Wniosek: Olbrzymy były tylko 144 razy silniejsze od Guliwera. 

waga Guliwera siła jego mięśni waga Olbrzyma siła jego mięśni 

x 2x 1728x 288x 

Zatem Olbrzymy nie byłyby w stanie podnieść nawet swojego ciała. 

Podsumowując, można powiedzieć, że Jonathan Swift zupełnie dobrze poradził sobie z 
obliczeniami matematycznymi. 
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2. Lewis Carroll „Alicja w Krainie Czarów”, „Po drugiej stronie 

lustra” 

Lewis Carroll żył w latach 1832-1898. Był to jego pseudonim artystyczny, którym podpisywał 

swoją twórczość literacką. Naprawdę nazywał się Charles Lutwidge Dodgson. Był brytyjskim 

pisarzem, poetą, fotografem i matematykiem. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie 

Oksfordzkim, tu też pracował jako wykładowca matematyki. Opublikował około 250 prac 

naukowych dotyczących matematyki, logiki i kryptografii. Od zawsze interesowały go wszelkiego 
rodzaju zagadki matematyczne i gry liczbowe. 

Chciałabym opowiedzieć o matematyce, którą można spotkać w dwóch najbardziej znanych 

powieściach Carrolla, w „Alicji w Krainie Czarów” oraz w kontynuacji o przygodach Alicji „Po 
drugiej stronie lustra”. 

„Alicja w Krainie Czarów” roi się od gier słownych, które można uznać za jedną z gałęzi 

kombinatoryki. Nie wszystkie jednak są od razu dostrzegalne. Przykładem długo nierozpoznawanej 

zagadki jest otwierający książkę wiersz z trzykrotnie użytym słowem little („małe, mało”). 

Pośród złotego popołudnia 

Łódź się nie ślizga prawie, 

Gdyż oba wiosła w małych rączkach 

Pracują mało wprawnie, 

A małe dłonie nadaremnie 

Ster dzierżą w tej wyprawie. 

 

All in the golden afternoon 

Full leisurely we glide, 

For both our oars, with little skill, 

By little arms are plied, 

While little hands make vain pretence 

Our wanderings to guide. 

Nawiązuje on do trzech sióstr Liddell (nazwisko wymawia się podobnie jak little), które towarzyszą 

Carrollowi w przejażdżce łodzią po Tamizie. 

Inna zagadka słowna to zamykający drugą część powieści wiersz zwany akrostychem (utwór 

wierszowany, w którym niektóre z kolumn liter, sylab lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy, 
frazy lub zdania. Kolumny takie mogą być czytane w dół, w górę, lub naprzemiennie). 

Ach, jak łódka fale pruje, 

Lipca słońce wieczór złoci 

I powolną baśń nam snuje. 

Cisza, wkoło trójka dzieci, 

Ekscytacją oko świeci, 

Piękna baśń niech do was zleci. 

Lato mija w dżdżach i cieniach, 

Echa gasną i wspomnienia, 

Aż pod chłodem milknie ziemia. 

Stale mam ją przed oczyma - 

A Alicji, w mgłach i dymach, 

Nie ma przy mnie, choć jest w rymach. 

Cisza, trójka dzieci wkoło, 

Echo milczy, nikt nie woła, 

Leci do nas baśń wesoła. 
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Ile w małych główkach marzeń, 

Dziwnych, czarodziejskich zdarzeń! 

Dzień przemija, pełen zdarzeń. 

Ech, wciąż płynąć - nocą, dniem, 

Lekko błysnąć ponad dnem - 

Lecz czym życie, jak nie snem? 

Inną zagadką słowną jest zagadka wypowiadana przez Szalonego Kapelusznika w czasie szalonej 

herbatki: 

„Dlaczego kruk jest podobny do biurka?” 

Co ciekawe, na stronach książki nie pojawia się jej rozwiązanie. Carroll wyznał, że wkładając ją w 

usta Szalonego Kapelusznika, nie myślał o żadnym konkretnym rozwiązaniu. Później jednak podał 
następujące: 

„Because it can produce a few notes, tho they are very flat; and it is nevar put with the wrong end 

in front.” 

„Ponieważ może wydać kilka nut(at)ek, choć bardzo płaskich; co więcej, nigdy nie można postawić 
go tyłem do przodu.” 

Rzeczownik notes oznacza zarówno „nuty”, jak i „notatki”, przymiotnik flat można tu tłumaczyć 

jako „płaskie” lub „matowe”, „bemolowe” (w odniesieniu do głosu). Poza tym, pisarz świadomie 

zniekształcił słowo never, by otrzymać kruka (raven) czytanego wspak. 

Poza tym, w obu częściach o przygodach Alicji można znaleźć wiele innych powiązań z 
matematyką. Ja wspomnę tylko o kilku. 

Podczas całej swojej podróży po niezwykłym świecie Alicja ma problemy min. z liczeniem, 
recytowaniem wierszy. 

„(...) cztery razy pięć jest dwanaście, a cztery razy sześć jest trzynaście, a cztery razy siedem jest... 

nie, wszystko źle, na pewno” 

„Nie umiem już pamiętać rzeczy tak, jak umiałam kiedyś...” 

„Och, moi mili, co za bzdury wygaduję!” 

Autor wymyślił Krainę Czarów jako miejsce, gdzie obowiązują zupełnie nowe prawa. Chciał 

pokazać w ten sposób, że w matematyce istnieją też inne światy. Początkowe zupełnie obce, 
przerażające, ale gdy poznamy je lepiej, to nie wydają się już takie straszne.  

Alicja denerwuje się, że nie potrafi liczyć. Myśli, że popełnia błąd. Wszystko dlatego, że 

przyzwyczajona jest do dziesiętnego sposobu zapisu liczb. Jednak gdy podane działania rozważy 
się w innym systemie numeracji, to wyniki są jak najbardziej prawdziwe.  

4×5= 1020 =1× 118 +2× 018 = 1812  

4×6= 1024 =1×
121 +3×

021 = 2113  

4×7= 1028 =1×
124 +4×

024 = 2414  
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W bardzo ciekawy sposób w swojej książce Carroll ukazał katerniony. Kwaternion to struktura 

matematyczna składająca się z czterech liczb. Hamilton stworzył ją, aby opisywać zjawiska w 

czterowymiarowym świecie. Trzy liczby przedstawiały położenie w przestrzeni, natomiast czwarta 

oznaczała czas. W pierwszym podejściu do opisania prędkości za pomocą kwaternionu, Hamilton 

wyrzucił z równania składową czasu. Wtedy prędkość opisał jako rotacje trzech pozostałych 

składowych wokół osi. Mamy zatem w powieści: 

Kapelusznik, Zając, Suseł   trzy składowe kwaternionu 

brak Czasu   pozostali oszaleli 

Kapelusznik, Zając i Suseł to trzy składowe kwaternionu, natomiast czas został usunięty z 

równania, co spowodowało, że pozostali zbzikowali. Co chwila trzej panowie przesuwają się o 

jedno miejsce przy stole zupełnie jak w koncepcji prędkości Hamiltona. 

„ - Gdybyś znała Czas tak dobrze, jak ja go znam, nie mówiłabyś o marnotrawieniu go, ale Pana. 

(...) Pokłóciliśmy się zeszłego marca... tuż przedtem, nim on oszalał (wskazując Marcowego Zająca 
łyżeczką od herbaty).” 

Dodatkowo Hamilton założył, że kwaternion w przeciwieństwie do innych liczb nie podlega 

zasadzie przemienności działań. Dlatego też podczas przesuwania się przy stole, kolejność w jakiej 
siedzieli pozostaje taka sama. Ponadto czytamy: 

„ - Powiem to, co myślę - odparła pospiesznie Alicja - to znaczy.. to znaczy, myślę to, co powiem... 
a to jedno i to samo, jak wiesz. 

- Ani trochę to samo! - powiedział Kapelusznik - Jak to? Mogłabyś więc równie dobrze powiedzieć, 

że: "zobaczę to, co zjem", to to samo, co: "zjem to, co zobaczę"! 

- Mogłabyś równie dobrze powiedzieć - dodał Marcowy Zając - że: "lubię to, co dostaję", to to 
samo, co: "dostaję to, co lubię"! 

- U ciebie to jest to samo - powiedział Kapelusznik (...).” 

W świecie Alicji, tj. w świecie liczb rzeczywistych, działania są przemienne. W Krainie Czarów, tj. 
w świecie kwaternionów - już nie. 

Szalona herbatka kończy się, kiedy Kapelusznik i Zając próbują włożyć Susła do imbryka. Można 

to odczytywać jako ich drogę do wolności. Jeśli pozbędą się Susła (trzeciej składowej), będą mogli 
istnieć niezależnie jako para (liczba zespolona) bez konieczności ciągłych obrotów.  

W drugiej części o przygodach Alicji autor odwołuje się do zjawiska zmiany orientacji wywołanej 
przejściem przez lustro. 
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Gdy Alicja stoi przed lustrem, zegar ma po 

swojej prawej ręce. 

Natomiast, gdy przeszła na druga stronę, zegar 

znajduje się po jej lewej ręce. 

Inne przykłady w powieści związane ze zmianą orientacji są następujące: 

 Jeszcze zanim Alicja przeszła na drugą stronę lustra, zastanawia się, czy mleko, które tam się 

znajduje byłoby szkodliwe dla jej kotka. 

Obawy są uzasadnione, gdyż cząsteczki zawarte w mleku mają określoną skrętność, a po 

przejściu przez lustro ta skrętność zostałaby zmieniona na przeciwną, co odpowiadałoby 

substancjom niestrawnym dla enzymów w żołądku. 

 Książki, które Alicja zauważa po drugiej stronie wydają się być napisane w języku, którego nie 
zna. 

Tak naprawdę „(...) to lustrzana książka! Jeśli przyłożę ją do lustra, słowa ułożą się znowu 

prawidłowo.” 

 Początkowo Alicja nie potrafiła poruszać się po krainie, ponieważ za każdym razem, gdy chciała 

gdzieś dojść, dochodziła nie do celu, lecz do punktu, z którego wyszła. Wszystko dlatego, że w 

tym świecie wszystko działało do tyłu. Aby gdzieś dojść w lustrzanym świecie nie należało iść w 
kierunku tego miejsca, lecz odwrócić się i iść w kierunku przeciwnym.  

„ - Och, to nazbyt okropne! - zawołała - Nigdy nie spotkałam jeszcze domu, który by 

 tak właził w drogę!” 
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 Podobnie było z czasem o czym dziewczynka przekonała się, gdy miała za zadanie pokroić 

placek, a on pozostawał nienaruszony. 

„'- Odcięłam kilka kawałków, ale natychmiast znowu łączą się z resztą placka! 

 - Nie umiesz postępować z lustrzanymi ciastami - zauważył Jednorożec – Najpierw 

 podaj placek, a tnij go później.” 

 Ciekawymi postaciami w powieści są bracia Tweedle. Każdy z nich jest lustrzanym odbiciem 
drugiego. 

„Alicja nie chciała uścisnąć ręki któregokolwiek z nich wcześniej niż drugiego, żeby nie 

 zranić uczuć tego ostatniego, a więc (...) podała im obie ręce równocześnie.” 

W obu częściach książki można znaleźć 

również odniesienia do wyższych 

wymiarów. Autor wykorzystuje koncepcję 

tuneli czasoprzestrzennych 

zaproponowaną przez Riemanna, które 

łączą dwa wszechświaty: nasz i Krainę 

Czarów. W pierwszej części tym tunelem 

jest nora, do której wpada Alicja, w 
drugiej – lustro, przez które przechodzi. 

Lewis Carroll osiągnął mistrzostwo w 

łączeniu matematyki ze słowem pisanym. 

Jego zagadki matematyczne, wplecione w 

tekst utworu, były, są i będą interesujące 

zarówno dla pasjonatów jego twórczości, 

jak i miłośników Królowej Nauk. 

3. Thomas Mayne-Reid „Na dnie ładowni” 

Thomas Mayne-Reid żył w latach 1818-1883. Urodził się w Irlandii. Jego ojciec chciał, żeby został 

duchownym protestanckim. Zatem młody Thomas kształcił się w odpowiedniej szkole przez cztery 

lata, aby spełnić marzenie ojca. Po tym czasie zrezygnował ze szkoły, wrócił do rodzinnej 

miejscowości i zaczął pracować jako nauczyciel w szkole. W 1839 roku wyjechał do Stanów 

Zjednoczonych. Pisał najpierw do różnych gazet, później zaczął pisać też książki. Napisał 

kilkadziesiąt powieści przygodowych z życia Indian i pierwszych osadników na Dzikim Zachodzie. 

Akcja innych jego powieści rozgrywa się w Meksyku, Himalajach i Południowej Afryce. W 

czasach mu współczesnych jego powieści były bardzo znane nie tylko w Ameryce, ale też w 
Europie i Rosji. 

„Na dnie ładowni” opowiada o przygodach chłopca, który pragnąc podróżować statkiem i nie mając 

pieniędzy na bilet, postanawia zakraść się do ładowni okrętu i tak odbyć podróż. Miał tam zapasy 

sucharów i wody. Jako przezorny młody człowiek postanowił podzielić je na porcje. O ile z 

sucharami nie było problemów, to z wodą znajdującą się w beczkach było trudniej. W szkole uczył 

się obliczania objętości sześcianu, ostrosłupa, walca i kuli, więc postanowił wykorzystać tę wiedzę 

do obliczenia objętości beczki. Oto jak poradził sobie ze swoim problemem. 
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Beczkę, której objętość chciał policzyć, rozpatrzył jako dwa stożki ścięte. Potrzebował więc:  

 połowę wysokości beczki, 

 promień dna, 

 promień przekroju środkowego. 

„Znając te trzy wielkości mogłem dokładnie wyznaczyć, ile jednostek sześciennych zawiera 
beczka.” 

Napotkał jednak nowe trudności:  

 za niski, by sięgnąć pokrywy beczki, 

 przeszkadzały stojące obok skrzynie, 

 brak miary i sznurka, 

 ciemność. 

Pomocny okazał się „pręt takiej długości, żeby mógł przejść na wylot przez beczkę w jej 

najszerszym miejscu”. Chłopiec poradził sobie w następujący sposób: 

 wyznaczył średnicę dolnej podstawy stożka: „Skierowałem pręt tak, żeby się oparł o 

przeciwległą ścianę dokładnie wprost otworu i zrobiłem na pręcie znak na jednakowym poziomie 

z powierzchnią beczki. Odjąwszy grubość ścianki otrzymałem wielkość potrzebną mi do 
obliczeń.” 

 wyznaczył średnicę górnej podstawy stożka: „Położyłem pręt na beczce, dosunąłem jego koniec 

do przeciwległego punktu obrzeża i zaznaczyłem na pręcie wielkość średnicy.” 

 wyznaczył wysokość beczki: „Związałem tylko dwa pręty, a trzeci położyłem na górnym dnie 

beczki tak, żeby wystawał za jego brzeg o 30-40 cm; następnie przystawiłem do tego pręta 

dłuższy pręt tak, żeby tworzył z nim kąt prosty i wskutek tego był równoległy do wysokośc i 

beczki. Zrobiwszy znak w tym miejscu beczki, które najbardziej występowało, tj. pośrodku, i 
odrzuciwszy grubość dna, otrzymałem w ten sposób połowę wysokości beczki (...).” 

Pojawił się jednak nowy problem: nie miał wartości liczbowych znalezionych danych. Tu z pomocą 

przyszła mu znajomość swojego wzrostu „(...) w porcie zmierzyłem swój wzrost, który wyniósł 
cztery stopy.” A tak postępował dalej: 

 odmierzył na pręcie długości 4 stóp: „(…) wyciągnąłem się na podłodze, a następnie położyłem 

na sobie pręt tak, żeby jeden jego koniec dotykał moich nóg, a drugi leżał na czole.”  

 znalazł listewki długości 2 stóp: „(…) zrobiłem listewkę nieco dłuższą od dwóch stóp. 

Porównawszy ją z prętem, na którym były zaznaczone cztery stopy, przekonałem się, że 

podwojona długość listewki jest nieco większa od czterech stóp. Skróciwszy listewkę i 

powtórzywszy procedurę kilka razy, za piątym razem osiągnąłem to, że podwojona długość 
listewki równa była dokładnie czterem stopom.” 

 wyznaczył jednostkę długości 1 stopy: „(…) związawszy sznurowadła odmierzyłem kawałek 

długości jednej stopy.” 

 wyznaczył 4 cale: „(…) trzeba było składać [sznurek] na troje (…).” 



Teksty Konferencji MathPAD 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012 

  

53 

 

 wyznaczył 1 cal: „Pozostało złożyć [sznurek] na pół i jeszcze raz na pół, aby otrzymać kawałek 

o długości jednego cala.” 

 wyraził znalezione długości średnic i wysokości w calach 

Mógł teraz zająć się obliczaniem objętości dwóch stożków ściętych. Żeby to zrobić, wziął średnią 

arytmetyczną znalezionych promieni i wyliczył pole okręgu odpowiadającego tej pośredniej 

średnicy (przyjął, że 3π ). Wynik, który otrzymał był taki:  Rr+r+R
πh

=h
r+R

π 2 2
42

2

2









, 

gdzie r  to promień mniejszej podstawy, R  to promień większej podstawy, h  wysokość beczki. 

Tymczasem postępując według reguł geometrii, tzn. stosując wzór na objętość stożka ściętego, 

otrzymalibyśmy wyrażenie Rr)+r+(R
πh 22

3
. 

Dwa te wyrażenia nie są równoważne i łatwo się przekonać, że drugie jest większe od pierwszego o 

2

12
r)(R

πh
 .   

Drugi błąd chłopca polegał na tym, że objętość beczki jest na pewno większa od objętości dwóch 

wpisanych w nią stożków ściętych. Przedstawia to jasno rysunek, na którym widać, że przy 

wskazanym sposobie mierzenia beczki odrzucamy część jej objętości oznaczoną literami a . 

Młody matematyk Mayne-Reida nie sam obmyślił wzór na objętość 

beczki. Podaje się go w niektórych początkowych podręcznikach 

geometrii jako dogodny sposób przybliżonego obliczenia objętości 

beczek. Należy zauważyć, że zupełnie dokładne obliczenie objętości jest 

zadaniem niełatwym. Rozmyślał nad nim jeszcze wielki Kepler. 
Okazuje się, że objętość zależy od krzywej, która jest łukiem beczki. 

4. Juliusz Verne „Tajemnicza wyspa” 

Juliusz Verne żył w latach 1828-1905. Był francuskim pisarzem, 

dramaturgiem, działaczem społecznym, jednym z pionierów gatunku 

science fiction. Pisał powieści podróżnicze i fantastyczno-naukowe oraz 

historyczne, geograficzne, kryminalne, sztuki teatralne i wiersze. Jego 

ojciec, Pierre Verne, prowadził kancelarię adwokacką. Młody Verne (za namową rodziny, a 

głównie ojca) studiował w Paryżu prawo, próbował zarabiać na giełdzie, ale nie rezygnował z prób 

literackich. Verne podróżował po świecie, jednak mniej rozlegle niż bohaterowie jego utworów. Z 
literatury czerpał wiadomości do swych książek: geograficzne, historyczne, techniczne.  

W powieści „Tajemnicza wyspa” bohaterowie stają przed koniecznością wyznaczenia wysokości 

skały. Jeden z nich jest inżynierem i wie, że wystarczy skorzystać z własności trójkątów 
podobnych. 

„ - Czy panu będzie potrzebny do tego jakiś instrument? - spytał Herbert. 

- Nie, nie będzie potrzebny. Będziemy działali nieco inaczej, stosując sposób niemniej prosty i 

dokładny.” 
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Potrzebna im była tyczka, znajomość jej długości oraz odległości do podstawy skały i do podstawy 

tyczki z odpowiednio wyznaczonego miejsca. 

„(...) zbuduję dwa podobne trójkąty 

prostokątne. W mniejszym trójkącie 

jedną przyprostokątną będzie pionowa 

tyka, drugą - odległość od kołka do 

podstawy tyki, przeciwprostokątną zaś 

będzie mój promień widzenia. W 

drugim trójkącie przyprostokątnymi 

będą: pionowa ściana, której wysokość 

chcemy znaleźć i odległość od kołka do 

podstawy tej ściany, 

przeciwprostokątną zaś będzie mój 
promień widzenia (...).” 

Rozwiązanie inżyniera było 
następujące: 

 wyznaczenie długości tyczki przy wykorzystaniu znajomości własnego wzrostu   10 stóp 

„(...) inżynier zmierzył ją jak najdokładniej, porównując ją ze swoim wzrostem, który był mu 
dokładnie znany.” 

 wyznaczenie punktu, z którego w jednej linii widać koniec tyczki i krawędź grzbietu 

„(...) odszedł od tyczki na taką odległość, żeby leżąc na piasku mógł widzieć na jednej prostej 

linii koniec tyki i krawędź grzbietu.” 

 zmierzenie odległości między tym punktem a podstawą tyczki oraz podstawą ściany   15 stóp i 

500 stóp 

„Obie poziome odległości zostały wymierzone: mniejsza wynosiła 15 stóp, większa - 500 stóp.” 

 „Po wykonaniu pomiarów inżynier ułożył następujący zapis: 

15:500=10:x 

500×10=5000 

5000:15=333,3 

Wysokość zatem granitowej ściany wynosiła 333 stopy.” 

Sposób mierzenia wysokości przedstawiony przez Juliusza Verne jest bardzo prosty i wymaga 
jedynie znajomości podstaw geometrii. 

5. Dan Brown „Kod Leonarda da Vinci” 

Dan Brown urodził się w 1964 roku. Jest amerykańskim pisarzem, autorem powieści sensacyjnych. 

Uczył się w ekskluzywnej szkole średniej z internatem, gdzie jego ojciec był nauczycielem 

matematyki. Zanim rozpoczął karierę pisarską, zajmował się muzyką, wydał dwa nagrania, jednak 

nie okazały się one sukcesem. Po zaprzestaniu kariery muzycznej uczył języka angielskiego w 
swojej byłej szkole. Potem jednak w całości poświęcił się karierze pisarskiej. 

Chcę mówić o najbardziej znanej powieści Dana Browna, o „Kodzie Leonarda da Vinci”.  
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Pierwsze odniesienie do matematyki, na które zwraca się uwagę, to ważna rola jednej z najbardziej 

znanych figur geometrycznych – pentagramu. Pentagram pojawia się jako symbol starożytnej 

bogini miłości Wenus. Wenus to też nazwa planety (nazwana tak na cześć bogini), która „raz na 

osiem lat przemierza po ekliptyce nieboskłonu linię idealnego pentagramu. (...) Wenus i jej 
pentagram stały się symbolem perfekcji, piękna (...).” 

Inne występujące pojęcie matematyczne to ciąg Fibonacciego. W powieści autor wymienia 

pierwsze osiem wyrazów tego ciągu. Pojawiają się one zapisane w przypadkowej kolejności: 13-3-

2-21-1-1-8-5. Bohaterowie nie wiedzą od razu, że są to wyrazu sławnego ciągu. Jedna z głównych 

postaci jest z zawodu kryptologiem, więc po pewnym czasie zauważa, że te wydawać by się mogło 

przypadkowo zapisane liczby są właśnie kolejnym wyrazami ciągu Fibonacciego.  

„- To jest ciąg Fibonacciego - stwierdziła (...). - Każdy wyraz jest równy sumie dwóch wyrazów 
poprzedzających.” 

„- Matematyk Leonardo Fibonacci stworzył ten ciąg liczbowy w trzynastym wieku. Rzecz jasna, to 

nie może być przypadek, że wszystkie liczby, które Sauniere napisał na podłodze, należą do tego 

ciągu.” 

Ciąg ten pełni w książce dwie role: 

 „To sugestia, jak rozszyfrować resztę wiadomości. Zapisał ten ciąg liczbowy, nie trzymając się 
żadnego porządku, żeby nam powiedzieć, że to samo podejście trzeba zastosować do tekstu.” 

 „Kiedy ciąg Fibonacciego wtopi się w dziesięciocyfrową liczbę, staję się w zasadzie 

nierozpoznawalny. Łatwo go zapamiętać, lecz wydaje się zupełnie przypadkowy. Genialny 
dziesięciocyfrowy kod (...).” 

Pierwsza rola tego ciągu związana jest z rozszyfrowaniem zagadki słownej, która okazuje się być 

anagramem (oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie liter bądź 

sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące wszystkie litery, głoski bądź sylaby materiału 
wyjściowego). Spotykamy dwa anagramy: 

miano czorta li dolina na video   to Leonardo da Vinci i Mona Liza 

Sen - on zada kłam   Madonna ze skał 

Pojawiają się też dwie inne zagadki słowne. 

1) Mądrości słowo stare zdradzi zwój 

I zbierze rozproszony gdzieś ród twój 

Ten kamień czcili bracia - oto klucz 

A atbasz będzie światłem dla twych ócz. 

Szyfr AtBash (z hebrajskiego AtBasz) to prosty szyfr podstawieniowy pochodzenia hebrajskiego, 

którego działanie polega na zamianie litery leżącej w odległości x  od początku alfabetu na literę 

leżącą w odległości x  od jego końca. 

W powieści bohaterowie rozszyfrowują słowo zapisane po hebrajsku. Kolejne litery tego alfabetu to 

A, B, G, D, H, V, Z, Ch, T, Y, K, L, M, N, S, O, P, C, Q, R, Sz, Th. Sposób szyfrowania atbaszem 

podany w książce jest następujący. „- Kryptolodzy nazywają to zwinięciem. Może trochę 
skomplikowane, ale działa bez zarzutu.” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrażenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sylaba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Permutacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr_podstawieniowy
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A B G D H V Z Ch T Y K 

Th Sz R Q C P O S N M L 

 

Rozwiązaniem zagadki jest wyraz SOFIA. 

 kamień czczony przez braci to Bafomet (pisownia ang. Baphomet): „Z pewnością chodzi o 
Bafometa. Jego kamienny wizerunek, który czcili templariusze.” 

 w zapisie hebrajski to słowo ma postać Bapvometh: „- Dobrze, tutaj mamy nasz kamień zapisany 

właściwymi literami alfabetu hebrajskiego.” 

 w zapisie hebrajskim nie umieszcza się samogłosek, więc otrzymujemy słowo BPVMTh: „- 

Dobrze więc. Bafomet zapisany po hebrajsku, bez samogłosek, daje B-P-V-M-Th.” 

 po przekształceniu atbaszem otrzymujemy SzVPYA: „- Oto nasze hasło. - Pokazał im to, co 

napisał. Sz-V-P-Y-A.” 

 co oznacza Sophia (gr. mądrość), w starej pisowni "Sofia": „- W klasycznej grece mądrość brzmi 
SOFIA.” 

2) W Londynie leży rycerz, dzielny chwat, 

A Papież (oryg. A Pope) go pochował, w ziemię kładł, 

Owocem jego pracy Święty gniew, 

Brzemienna ma być kula, Róży krzew. 

Rozwiązaniem zagadki jest wyraz APPLE. 

 Rycerzem był sir Isaac Newton, który miał być mistrzem Zakonu Syjonu. 

 A Pope to inicjał imienia bez kropki i nazwisko przyjaciela sir Newtona - Alexandra Pope'a. 

 Prace naukowe Newtona spowodowały gniew Kościoła.  

 Legenda głosi, że Newton odkrył grawitację, gdy siedział pod jabłonią i na głowę spadło mu 

jabłko. 

 To jabłko właśnie znajduje się na grobowcu Newtona w Opactwie Westminsterskim.  

 Jabłoń należy do różowatych, i dlatego skojarzenie z różą. 

„- Sir Isaac Newton to nasz rycerz. (…) Newton jest pochowany w Londynie . Jego odkrywcze 

prace naukowe wywołały gniew Kościoła. Był wielkim mistrzem Prieure de Sion. (…) Nasz papież 

to Alexander Pope. A. Pope.” 

„Kula, która powinna być na grobowcu Newtona, nie mogła być niczym innym jak jabłkiem w 

różanym kolorze, które spadło z nieba i uderzyło Newtona w głowę – było inspiracją do pracy 
całego jego życia.” 

Ostatnim pojęciem matematycznym, na które zwróciłam uwagę w powieści, jest pojęcie liczby fi. 

Pojawia się ona w kilku miejscach w następujący sposób: 

 „1,618” 
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 „(...) liczba fi wywodzi się z ciągu Fibonacciego - jest to ciąg rosnący (...), taki że ilorazy 

wyrazów sąsiadujących są zbliżone do liczby fi” 

 „Rośliny, zwierzęta, nawet ludzie - ich podstawowe wymiary z zadziwiającą dokładnością 
wyrażały się stosunkiem fi do jedności.” 

- nautilus: stosunek średnicy jednej spirali do drugiej w jego muszli 

- słonecznik: stosunek średnic obrotu kolejnych spirali 

- liczba pszczół płci żeńskiej podzielona przez liczbę pszczół płci męskiej  

 „Leonardo da Vinci (...) pierwszy wykazał, że ludzkie ciało jest dosłownie zbudowane z 

elementów, których proporcje wymiarów zawsze równają się fi.” 

 „Stosunki części linii w pentagramie są wszystkie równe fi (...).” 

Jeżeli chodzi o poprawność matematyczną Dana Browna, to poradził on sobie z matematyką 

zupełnie dobrze. Jedyne zastrzeżenie jest do wartości liczby fi: 1,618 to przybliżenie tej liczby z 

dokładnością do trzech cyfr po przecinku, a nie dokładna wartość. Poza tym, pierwszą pisaną  

definicję liczby fi podał już Euklides (było to w IV w.p.n.e), a ciąg Fibonacciego został odkryty w 

wieku XIII n.e. Tym samym nie można mówić, że liczba fi wywodzi się z ciągu Fibonaciego.  
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