
ПИТАГОРА



 Време рођења: око 570. п.н.е.

 Место рођења: Самос, Јонија

 Време смрти: око 495. п.н.е.

 Место смрти: Метапонт

 Поље: математика, музика, етика, политика,

метафизика

 Питагорина биста се данас налази у Риму

 Познат по: Питагориној теореми



БИОГРАФИЈА

 Питагора се родио око 569. п.н.е. као син
Мнесарха, резача драгога камена, на острву
Самос.

 Питагора је у Кротону основао морално-
религиозно братство, коме је био задатак
морално васпитање чланова. Као какав
калуђерски или витешки ред, оно је имало
своја правила и неговало строг начин
живота. Наиме, придржавали су се строгих
правила у исхрани.



 Питагора се бавио музиком и математиком, али
се чини да није ништа написао. Учење које се
везује за Питагору и његову школу развили су
тек његови ученици. Међу његовим ученицима
било је много жена. Чак је и његова супруга
Теона Кротонска била његова ученица.

 У математици је успео да докаже Питагорину
теорему иако је она била позната вековима пре

самог доказа. Сматрао је да се уни-

верзум као целина може објаснити

математичким поступцима.



ЧАШA УМЕРЕНОСТИ

Чаша је направљена тако да особи дозвољава да вино сипа до

одређене количине, која је назначена испупчењем у унутрашњости

чаше. Ако се пиће сипа тако да не прекрије избочину (слика

B),особа га може пити у миру.

Ако, пак, похлепно напуни пуну чашу (слика C), “механизам” унутар

ње просуће кроз рупу на сталку сву количину вина кориснику у

крило — те ће он бити постиђен због похлепе, а вино протраћено.

На тај начин би требало да научи да је најбоље бити умерен у пићу.



ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА



 У математици, Питагорина теорема изражава везу
која постоји између три странице правоуглог троугла.

 Име је добила према старигрчком
математичару Питагори, за кога се, традиционално,
сматра да ју је открио и доказао, иако је данас
извесно да је била позната много пре Питагоре.

 Питагорина теорема је једна од основних и
најзначајнијих математичких теорема.
Препознатљива слика правоуглог троугла са
конструисаним квадратима над све три странице,
користи се за визуелни приказ самог тврђења.

Квадрат над хипотенузом једнак је збиру 

квадрата над обе катете.

Питагорина теорема



или овако ...







Погледај овај доказ са размештањем површи на 

https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc

ДОКАЗ ПИТАГОРИНЕ ТЕОРЕМЕ

https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc




 На доњем линку погледај неколико анимираних 
доказа Питагорине теореме

https://www.youtube.com/watch?v=COkhrDbNcuA

https://www.youtube.com/watch?v=COkhrDbNcuA


ПИТАГОРЕЈСТВО

 Питагора је основао тајно друштво познато
као Питагорејско братство које је било
посвећено неговању врлине и изучавању
математике. Братству и његовом оснивачу
приписују се поједини изуми научне
вредности попут чаше умерености која
ради по хидрауличким принципима.
Користила се као дисциплинска мера и
показатељ да је умереност битна.



 Питагорејци су учествовали у малом

рату између Кротона и Сибариса.

Након победе Кротона, мали број

млађих чланова је успело да се спасе.

Они који су преживели су наставили са

изучавањем наука као у Питагорејском

друштву, али одвојено. Са смрћу

Питагоре и већине чланова, пало је и

Питагорејско друштво.



Питагорејци славе излазак сунца



Научи дете и неће бити потребно да кажњаваш одраслог човека.

Питагорине 

изреке


