
Gwiazda Pitagorejska 
 

 
Umiłowaną figurą geometryczną pitagorejczyków był pentagram, zwany również gwiazdą 
pitagorejską. Jest to prawidłowy pięciokąt, którego boki przedłużone w obie strony tworzą 
pięciokąt gwiaździsty. Znakiem tym pitagorejczycy pozdrawiali się i wzajemnie rozpoznawali, 
kreśląc go na piasku. 
 

 
 

 

 

Gwiazda pitagorejska posiada właściwości wyróżniające ją spośród innych gwiazd.  
Suma kątów wewnętrznych pentagramu równa jest kątowi półpełnemu (180°).  
 
Promienie gwiazdy pitagorejskiej "tworzą" trójkąty równoramienne z dwoma kątami u 
podstawy 72° i kątem przy wierzchołku równym 36°.  
 
Możemy doszukać się więc trójkątów podobnych, z których wynika, że długość odcinka a + b 
równa jest długości odcinka c. 
 
Odcinek a + b jest przykładem złotej proporcji, czyli takiego podziału odcinka na dwie części, 
że większa część do mniejszej ma się tak samo jak całość do części większej.  
Takie złote cięcia odnajdujemy we wszystkich punktach skrzyżowania promieni gwiazdy 
pitagorejskiej. 
 

 

 

 
 



Bryły Platońskie 
 
 
 
 
 
 

 
Wielościany foremne to bryły, których wszystkie ściany są przystającymi wielokątami 
foremnymi i w których z każdego wierzchołka wychodzi tyle samo krawędzi. 
 
 
Z trójkątów równobocznych złożyć można trzy bryły idealne - tetraedr (czworościan 
foremny), oktaedr (ośmiościan foremny), ikosaedr (dwudziestościan foremny). Bryły te, 
według Platona, odpowiadają trzem elementom (ogień, powietrze, woda). Czwarty element - 
ziemię, reprezentuje heksaedr (sześcian), którego każda ściana da się podzielić na dwa 
trójkąty, jest więc też zbudowany z trójkątów. Istnieje wreszcie piąta bryła foremna - 
dodekaedr, zbudowana z 12 pięciokątów regularnych, którą Platon uznał za zespolenie 
całości, bryłę łączącą wszystkie elementy. 
 
 
Te wielościany to tzw. bryły platońskie, będące wyczerpującym zestawem wielościanów 
foremnych.  
Plato uznał, że cała rzeczywistość jest zorganizowana jako odbicie owych podstawowych 
figur geometrycznych, czyli form najdoskonalszych. 

 
Dlaczego tylko pięć brył? 
Pitagoras udowodnił, że płaszczyzna dookoła punktu może być zapełniona jednolicie tylko 
trzema rodzajami wielokątów foremnych: trójkątami, kwadratami albo pięciokątami. Żeby 
powstało naroże potrzebne są co najmniej trzy ściany oraz suma kątów płaskich w 
wierzchołku musi być mniejsza od kąta pełnego. Wszystkie ściany w przypadku brył 
platońskich są jednakowe. Zatem jeśli wielokąty foremne tego samego rodzaju mają 
utworzyć naroże, to takich kombinacji jest właśnie pięć. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwadrat magiczny Lo Shu 
 

Magiczny Kwadrat to zbiór mniejszych, ponumerowanych, kwadratów, których zsumowane 
liczby w liniach poziomych, pionowych i po obu przekątnych zawsze dają identyczny wynik. 

 
Tak zwany "Idealny Kwadrat" stworzył ok. 2800 roku p.n.e. chiński filozof i budowniczy Lo 

Shu, tworząc tym samym podwaliny sztuki Feng Shui. 
 

 
 

 
Inwersja 

 

Znany hinduski matematyk, Ariabhatta, tak określił inwersję: 
 

Mnożenie staje się dzieleniem, dzielenie przemienia się w mnożenie.  
Przyrost obraca się w stratę, strata przeistacza się w przyrost: inwersja!!! 

 
Inwersja to jedna z najulubieńszych matematycznych rozrywek Hindusów, zarówno 
starożytnych, jak i współczesnych. Polega ona na rozwiązywaniu pamięciowo bardzo 
skomplikowanych działań, gdzie należy zaczynać od ostatniego. Oto przykład: 

 
O powiedz, prześliczna dziewczyno z płonącymi oczyma, ty, która tak biegle potrafisz 

stosować metodę inwersji: jak wielka jest liczba, która będąc pomnożona przez 3, następnie 
powiększona o 3/4 tego iloczynu, podzielona przez 7, zmniejszona o 1/3 ilorazu, pomnożona 

sama przez siebie, zmniejszona o 52, po wyciągnięciu pierwiastka drugiego stopnia, po 
dodaniu 8 i podzielieniu przez 10 da w rezultacie 2? 

 
Rozwiązywanie należy zacząć od końca i stosować działania przeciwne wypowiedzianym. 
SPRÓBUJ SAM ROZWIĄZAĆ TO ZADANIE! 


