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1 Zagadka!

Wyobraź sobie, że jesteś szefem ekspedycji do starożytnej świątyni. Oprócz Ciebie w ekspedycji
bierze udział jeszcze ośmioro członków uniwersyteckiego klubu archeologii. Udało Wam się
rozwiązać odpowiednie zagadki, wcisnąć odpowiedni kamień z inskrypcjami, który otworzył
wejście do podziemnej starożytnej świątyni. Przeszliście przez labirynt sal i w końcu znaleźliście
się w komnacie ołtarzowej. Niestety jedna osoba w najmniej właściwym momencie się potyka
i przewraca stojący ołtarz, z którego wydobywają się dwa kłęby zielonego dymu, a ściany
zaczynają się trząść. Uciekacie, co sił w nogach, by ratować życie i docieracie do ostatniej
komnaty z rozwidleniem dróg przed wyjściem. Wychodzi z niej pięć korytarzy (w tym jeden z
powrotem do komnaty ołtarzowej. Niestety nikt z Was nie pamięta, który korytarz jest właściwy.
Co gorsza na środku komnaty jest klepsydra – ewidentnie zostało Wam 15 minut na wydostanie
się ze świątyni, zanim wszystko się zawali. Pamiętasz, że droga do wyjścia od tego miejsca
zajmuje pięć minut. Jeśli się podzielicie, jest dokładnie wystarczająco czasu na to, żeby zbadać
każdy korytarz, wrócić by przekazać informację pozostałym grupom i następnie wspólnie udać
się do wyjścia. Niestety jasne jest dla Ciebie, że zielone kłęby dymu nie pozostawiły Was
bez konsekwencji. O ile dobrze wszystko zrozumiałeś, dwoje z członków Twojej grupy zostało
poddana przekleństwu świątyni i niekoniecznie będzie mówić prawdę – mogą, ale nie muszą
kłamać. Wiesz, że sam nie jesteś jedną z tych dwóch osób. Jak podzielić ekspedycję, żeby z
raportów zdanych po badaniu korytarzy, wiedzieć, która droga prowadzi do wyjścia?

2 Babilońskie liczby

1. Starożytni Babilończycy z powodzeniem uprawiali matematykę. Nie była to typowa ma-
tematyka dedukcyjna, czyli nie zawsze zastanawiali się, z czego co wynika, a bardziej
tworzyli „przepisy” na rzeczy. Znali więc np. „przepis” na pole trójkąta i inne tego typu
rzeczy. Oczywiście musieli więc notować liczby. Odciskali w tym celu znaki na tabliczkach
glinianych. Wiele z nich przetrwało do naszych czasów, a archeolodzy byli w stanie bez
trudu odszyfrować ich system zapisu liczb. Jest to system pozycyjny (czyli ten sam znak
może znaczyć różne rzeczy z zależności od pozycji, tak jest też i u nas – 2 w miejscu
jedności znaczy 2, a 2 w miejscu setek znaczy 100) oraz sześćdziesiątkowy, czyli druga
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pozycja to liczba sześćdziesiątek. Na tabliczce A w kolejnych rzędach umieszczono licz-
by: 1,8,10,40,62,666,3721 i 63 160 . Na tej podstawie postarajcie się zrozumieć wszystkie
reguły zapisywania liczb przez Babilończyków.

2. Odczytajcie liczby zapisane na tabliczce B.

3. Jakie wady ma taki system zapisu? Jakie napisy mogą być wieloznaczne i zależą tylko od
kontekstu? Czego najbardziej brakuje w babilońskim systemie?

4. Dostaliście glinę i śrubokręt, którym można odciskać w niej znaki. Zapiszcie na nowej
tabliczce liczby: 6,1000,59,3599,10023 ,1

1
120 .

3 Babiloński dialog
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1. Na babilońskich tabliczkach matematyka była uprawiana w formie dialogu pomiędzy
uczniem, a nauczycielem. Na przykład odnaleziono niegdyś następujący dialog (tabliczka
British Museum 85194, na załączonym zdjęciu):

Zadanie: odcinek kołowy. Brzeg 60, cięciwa 50. Jakie pole?

Nauczyciel: 60 brzeg o ile wychodzi poza 50?

Uczeń: O 10 wychodzi.

Nauczyciel: 50 pomnóż przez 10.

Uczeń: 500, jak widzisz.

Nauczyciel: 10 linię dzielącą podnieś do kwadratu.

Uczeń: 100, jak widzisz.

Nauczyciel: 100 od 500 jest oddalone. . .

Uczeń: 450, jak widzisz jest pole.

Spróbujcie wywnioskować, jaki nauczyciel proponuje wzór na pole odcinka koła o cięciwie
b = 50 i długości łuku równej a = 60?
Wskazówka: Ostatnie nierozpisane operacje to (a−b)
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2. Oczywiście proponowany wzór nie jest zupełnie dobry. Jest jakimś przybliżeniem rzeczy-
wistości. Aby zastanowić się skąd się wziął rozważ to zadanie dla półkola. Wtedy a = πr
to pół obwodu koła, a b = 2r to średnica. Ile wynosi pole tego półkola w sensie Waszej
współczesnej wiedzy o geometrii. Jaką liczbę trzeba przyjąć za π, żeby zgadzało się ze
wzorem Babilończyków?

4 Matematyka Majów

1. Natomiast Majowie liczyli w systemie dwudziestkowym i używali do tego kamyków i
patyczków. Każdy kamień oznaczał 1, zaś patyczek 5, ale na jednej pozycji mogło być
tylko maksymalnie 4 kamienie i 3 patyczki. Były kolejne pozycje: jedności, dwudziestek,
czterysetek itd. (analogicznie do naszych jedności, dziesiątek, setek,. . . ). Wobec tego, np.
liczba 137 = 6 ⋅ 20 + 17 byłaby oznaczona kamieniem i patyczkiem w pozycji dwudziestek
((1 + 5) ⋅ 20) oraz dwoma kamieniami i trzema patyczkami w pozycji jedności (2 + 3 ⋅ 5),
przy czym patyczki układano poziomo na danej pozycji, a nad nimi układano kamienie
w kolejnym rządku (patrz rysunek).

Wprowadzono też muszelki do oznaczania pustych pozycji (zer). Czasem również zamiast
układać, po prostu rysowano patyczki jako kreski, a kamienie jako kropki. Ułóżcie z
dostarczonych patyczków i kamieni (i muszelek) liczby: 3,12,21,108,444,8063.
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2. Dzięki użyciu kamieni i patyczków łatwo jest dodać dwie liczby do siebie. Ułóżcie liczby
54 i 362 jedna nad drugą i zsuńcie wszystkie kamienie i patyczki na dół. Następnie Jeśli
liczba kamieni przekracza gdzieś 4 trzeba pięć z nich wymienić na nowy patyczek. Cztery
patyczki zamieniają się na kamień na wyższej pozycji. Odczytajcie wynik dodawania po
odpowiednich zamianach.
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