
Ciekawe a mało znane fakty z dziedziny matematyki lub jej historii

Matematyka, która przez wielu uważana jest za królową nauk od dawna zajmuje dużo miejsca
w naszym życiu. Napotykamy się na nią prawie ciągle. Jej historia sięga pierwszych ludzi na Ziemi, a
ona nadal się rozwija. Pierwszy fakt z jej dziedziny to próby liczenia około 30 000 lat p.n.e. Z tych
czasów została kość promieniowa wilka, na której widać regularne nacięcia numeryczne. Najnowsze
zaś wydarzenie matematyczne to rozwiązanie trzeciego z problemów milenijnych przez rosyjskiego
uczonego Grigorija  Perelmana. Było to w XXI w. Królowa nauk jest też bardzo rozległa, ma wiele
odnóg, które nie są wszystkim znane. Jednak dziedziną, którą znają wszyscy jest rachunek
prawdopodobieństwa. Jest z nim związanych wiele ciekawych faktów.

Pierwszą ciekawostką jest to, że dokładna szansa na trafienie szóstki w lotto to 1:13983816,
więc żeby wygrać na pewno, trzeba by było wydać ok. 40 milionów złotych na te wszystkie losy. Drugi
fakt jest związany z kasynem. Gra ruletka została wymyślona przez matematyka Blaise’a Pascala w
1645 roku. Powstała ona przez zainteresowanie rachunkiem prawdopodobieństwa uczonego.

W fakty obfituje także historia matematyki. Ciekawe jest na przykład obliczenie obwodu Ziemi w 230
roku p.n.e. przez Eratostenesa. Jest to interesujące, ponieważ ten grecki matematyk obliczył niemal
idealnie obwód, nie ruszając się z miejsca i to za pomocą jednego drewnianego palika. Dokonał tego
obserwując cienie jakie dawał palik w południe w najdłuższy dzień w roku.

Interesujące może być wytłumaczenie dlaczego nie można dzielić przez 0. Jest tak, ponieważ
dzielenie to odwrotność mnożenia. Najłatwiej zobrazować to na przykładzie:
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4 = 2        4 • 2 = 8

8
0 = 𝑥       0 • 𝑥 = 8

X nie istnieje, ponieważ nie ma liczby, która pomnożona przez zero dawałaby sumę inną niż 0.

Nazwa wyszukiwarki Google jest tak naprawdę przekręconą nazwą liczby googol, czyli 10 do potęgi
100. Powstała przez błąd jej twórcy Larrego Page’a, który chciał ją nazwać właśnie googol. Liczba
googol została wynaleziona przez  amerykańskiego matematyka Edwarda Kasnera. Stworzył ją, aby
przyzwyczaić swojego siostrzeńca do dużych liczb. Chociaż tak nie wygląda, ta liczba jest tak duża, że
przekracza ilości w świecie realnym. Nie ma na Ziemi niczego co można by było zmierzyć lub obliczyć
i miałoby właśnie liczbę googol.

Liczby rzymskie znajdują  zastosowanie na przykład w datach, albo na zegarach. Lecz w innych
miejscach raczej trudno je znaleźć. Rzadko wykonuje się obliczenia na liczbach rzymskich, ponieważ
jest to dość kłopotliwe. W dodatku nie znajdziemy rzymskiej liczby 0.

Liczby doskonałe to takie, których dodane do siebie dzielniki (mniejsze od niej samej) dają tą właśnie
liczbę. Przykładami takich liczb są na przykład 6, 28 i 496.
Dzielniki 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28
1+2+4+7+14=28

Stefan Banach był polskim matematykiem, urodził się 30 marca 1892 roku. Stworzył podstawy analizy
funkcjonalnej. Jest to oddzielny dział matematyki. Odkrył go w trakcie, kiedy wchodził w skład
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do tej grupy matematyków należał także Stanisław Ulam.
Brał On udział w amerykańskim projekcje „Manhattan” mającym na celu skonstruowanie bomby
atomowej.



Liczba Pi jest tak znana, że w jej święto, 14 marca, niektórzy ludzie pieczą Pi Pie. Jest to specjalne
ciasto z wizerunkiem liczby Pi. Tradycja ta jest szczególnie znana w krajach anglojęzycznych. Ciekawe
jest też to, że rekord Guinnessa w zapamiętaniu rozwinięcia liczby Pi to 100 000 liczb. Ta liczba jest
naprawdę imponująca.

Lewis Carroll, a tak naprawdę Charles Dodgson znany z napisania „Alicji w Krainie Czarów” był także
matematykiem. Wykładał na Oxfordzie i napisał wiele naukowych prac z matematyki, kryptografii i
logiki. Interesował się również zagadkami i grami matematycznymi.

Niektórzy nie przepadają za matematyką, ponieważ uważają ją za trudną i nudną. Może być
tak dlatego, że w szkole poświęca się najwięcej czasu na podstawowe  obliczenia i geometrię. Tak
naprawdę matematyka ma tyle działów, że mogę się założyć, że każdy wybrałby sobie z nich coś co
by go zaintrygowało. A odnóg królowej nauk jest naprawdę dużo. Nawet wybitni matematycy nie
specjalizują się we wszystkich dziedzinach, tylko paru wybranych. Trzeba też wiedzieć, że z Polski
pochodzi paru naprawdę dobrych matematyków. Można nie zdawać sobie z tego sprawy, dopóki nie
zacznie się tym interesować. Matematyka jest niezwykła i stykamy się z nią całe nasze życie, więc
warto chociaż trochę ją polubić.
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