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КОЙ Е ПЛАТОН?

• Платон е древногръцки учен, 
математик и филсоф. Ученик е 
на Сократ, автор на философски 
диалози и основател на Атинската 
академия, която е първата 
институция за висше образование 
в Западния свят.
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ТЕОРИЯ ЗА ИДЕИТЕ НА ПЛАТОН

• Според Платон съществува непреодолима разлика между 
света на идеите и този на материалните неща. Той защитава 
идеята, че истината принадлежи на първото царство, а не на 
второто , За да покаже това, той се обърна към 
математиката, както правеха питагорейските секти: 
геометричните и числени отношения винаги са вярно в себе си, 
независимо от това, което се случва в света на материята.
Истината съществува извън това, което нашите сетива 
могат да възприемат , Ако математиката и геометрията са 
верни, независимо от това, което можем да открием около 
нас, трябва да има сфера на идеи, в която всички те могат да 
бъдат намерени.



СТЕРЕОМЕТРИЯ

• Разбирането на Платон под термина 
стереометрия, който той сам нарича учение за “sterea” е 
пространствените тела. За Платон този термин има по-
тесен смисъл, който се показва най-ясно в разсъжденията 
му относно една от най-знаменитите задачи в 
математиката на елините – удвояването на куб, който 
ако е в пропорция две към едно се получава всеизвестната 
делоска задача. Платон разглежда задачата за две средни 
пропорционални отсечки като основен проблем на 
стереометрията. Той определя понятието планиметрия 
като наука, учеща ни да правим подобни числа, които в 
своята същност не са подобни.



Двете числа ab и cd (винаги разглежда 
ни като лица на правоъгълници със 
страни а и b и съответно c и d) се 
наричат подобни ако страните на тези 
правоъгълници са пропорционални 
а:b=c:d. Впоследствие Платон прави 
преход от равнинните числа към 
пространствените, състоящи се от 3 
множителя. В този нов смисъл abc и def 

се наричат подобни ако техните 
страни са съответно пропорционални: 
a:d=b:e=c:f. След това стереометрията 
се определя като“ново изкуство, което 
ни учи да направим подобни две числа, 
които в дадения смисъл 
не са подобни”. 



Всичко казано дотук показва ключовото 
значение, което математиката има във 
възгледите на един от най-великите умове в 
човешката история какъвто е без съмнение 
Платон. Великият философ е сред първите, 
които обясняват възникването на света чрез 
математика, а изключителното му влияние 
сред световните мислители в цялата човешка 
история поставя математиката на първо 
място (което заема и до днес) сред всички науки, 
тъй като именно тя разкрива устройството и 
тайните на Вселената.



Древните питагорейци са били съгласни с Платон, 
че математиката описва свят от обекти. Но за 
разлика от Платон, те не смятат, че 
математическите обекти съществуват извън 
пространството и времето, а че физическата 
реалност е изградена от математически обекти по 
същия начин, както материята е направена от 
атоми.

Ако реалността е направена от математически 
обекти, лесно е да се види как математиката може 
да играе роля в обяснението на света около нас.



КОЙ Е СОКРАТ? 

• Сократ е древногръцки философ, един от най-
важните символи на западната философска 
традиция. Чрез проучвания и задаване на въпроси 
той създава нов клон на философията, която 
дотогава е ограничена от рамките на теориите 
за природата, отнасящи се до морала и моралното 
образование. Този нов аспект се нарича етика. За 
Сократ моралното развитие е най-важната 
човешка задача. За него философията не е само куп 
от учения и догми, а и начин на живот. 

Бюст на 
Сократ от 
Лувъра



МЕТОДЪТ НА СОКРАТ

• Сократичният метод на преподаване се 
основава на историята за известния 
философ Сократ. Вместо просто да 
инструктира учениците си на факти, идеи 
и текстове, които те трябва да 
запомнят, той ги ангажира в 
интерактивна дискусия. Той преподава 
чрез въвеждане на нови идеи, привличане 
на обратна връзка и постепенно излагайки 
учениците на нови концепции. Днес много 
преподаватели използват този метод, за 
да преподават широк спектър от 
предмети, включително математика.



КОЙ Е ПИТАГОР?

• Питагор е древногръцки математик и философ, 
създател на религиозно-философската школа 
на питагорейството. В неговата биография е 
трудно да се разграничат фактите от 
легендите. Въпреки научните изследвания той 
остава една от най-загадъчните личности на 
античността. 

Бюст на 
Питагор от 
Самос
(Капитолийск
и музей в Рим)



ХАРМОНИЯ НА ЧИСЛАТА

• Една от централните идеи в 
учението на Питагор е, че смисълът 
на живота и обяснение за 
сътворението на Вселената може 
да се открие в изучаване на числата.

В математиката, Питагор открива 
истини (пропорции, принципи), на 
които гледа като на дадени от Бога. 
Главен девиз на питагорейците 
става идеята, че “Всичко е число”.



ПИТАГОРОВАТА ТЕОРЕМА

• Питагор открива, че 
квадратът на хипотенузата на 
който и да е правоъгълен 
триъгълник е равен на сбора от 
квадратите на другите две 
страни. Това гениално 
откритие става известно 
като “Питагорова теорема” и 
се приема от последователите 
му като божествено 
откровение.



ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ

• Златно сечение е ирационално число в математиката, което 
изразява отношение на части, за които по-голямата част се 
отнася към по-малката така, както цялото към по-
голямата.Златното сечение е не само математическо 
понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство 
в изкуството, науката и природата. Терминът „златно 
сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за 
„идеалното човешко тяло“. То е било познато 
на египтяните и древните гърци още в античността. 
Представата за хармония и отношение е в основата на 
философските идеи на Питагор.



ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ

• Египетските пирамиди и Партенонът са пример за 
използването на пропорцията φ в архитектурата.
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