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küsimused
”1. Nimeta mõni kuulus matemaatik, kellest koolis juttu oli!”
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korral a2 + b2 = c2.”



Kui pidada tänaval kinni suvaline möödakäija ja küsida temalt
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korral a2 + b2 = c2.”
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Pythagorase teoreemiga kõrvuti on alati eksisteerinud ka ülesanne
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küsimused
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e.m.a., on leitud täisarvukolmikud (3, 4, 5) ja (5, 12, 13). Esimest neist
kasutati tõenäoliselt ehitustel täisnurkade konstrueerimiseks.
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e.m.a., on leitud täisarvukolmikud (3, 4, 5) ja (5, 12, 13). Esimest neist
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Hiinas ajavahemikust 1046 e.m.a. – 256 e.m.a. pärit materjalide põhjal
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nimelisest linnast tulnud kaupmees Mnesarchus, kes hakkas hiljem
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Samoselt.

Vanuses umbes 18 aastat asus Pythagoras õppima Lesbose saarele, kus
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Peagi siirdus Pythagoras (Egiptuses õppinud Thalese soovitusel)
Egiptusesse, et sealsete preestrite juures oma teadmisi täiendada.
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Edasise osas lahknevad ajaloolaste arvamused suurel määral.
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Edasise osas lahknevad ajaloolaste arvamused suurel määral.
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Pythagorasel Babülonist reisida Indiasse, kus ta puutus kokku
Zoroastri/Zarathustra preestritega ning õppis sealses sektis preestrite
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kindlalt väita, kuid just sellest Samosele naasnud Pythagorasest sai
pütagoorlaste kooli/sekti looja ning meile tuntud filosoof ja matemaatik.
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juures.

Aastate pärast saabus pärast pikka välismaal veedetud aega Samosele
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Võimalik, et see kool jõudis ka aasta või paar
tegutseda, enne kui see kohalike vastumeelsuse tõttu laiali aeti ning
Pythagoras suundus elama Crotoni linna Lõuna-Itaalias.
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pütagoorlaste kooli/sekti looja ning meile tuntud filosoof ja matemaatik.
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tegutseda, enne kui see kohalike vastumeelsuse tõttu laiali aeti ning
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Crotonis lõi Pythagoras (umbes aastal 520 e.m.a.) sektilaadse kooli, mis
muutus religioosseks ja filosoofiliseks vennaskonnaks.

Vennaskonna
liikmeid hakati rahva seas kutsuma pütagoorlasteks ning seda
vennaskonda austati eelkõige nende õpetuse kohta inimhingest ja kõige
ettemääratusest sünniaegade ja tähtkujusid kirjeldavate täisarvude
suhete kaudu.
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Crotonis lõi Pythagoras (umbes aastal 520 e.m.a.) sektilaadse kooli, mis
muutus religioosseks ja filosoofiliseks vennaskonnaks. Vennaskonna
liikmeid hakati rahva seas kutsuma pütagoorlasteks ning seda
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Teadmisi edastati saladuse hoidmise nimel vaid suuliselt, liikmed pidid
andma vande, et nad tulemusi väljapoole vennaskonda ei levita.

Kõik
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vennaskonda austati eelkõige nende õpetuse kohta inimhingest ja kõige
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Teadmisi edastati saladuse hoidmise nimel vaid suuliselt, liikmed pidid
andma vande, et nad tulemusi väljapoole vennaskonda ei levita. Kõik
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ning rahvas kaotas usu sellesse, et pütagoorlased suudaksid kõike
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maailmas toimuvat täisarvude ja nende suhete kaudu seletada;
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Arvuteooria populaarsuse
suurendamiseks hakkas Fermat korraldama võistlusi, kus andis
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Selle märkuse tulemusena sõnastati hiljem Fermat’ suur teoreem:
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täisarvulisi lahendeid.”
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Selle märkuse tulemusena sõnastati hiljem Fermat’ suur teoreem:
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erijuhul n = 4, mille kohta on Fermat’ tõestus leitud.

Järgneva kolme ja poole sajandi jooksul sai Fermat’ suurest teoreemist
tulemus, mida alguses üsna aktiivselt tõestada püüti, kuid peale mitut
sajandit katsetamist tekkis selle teoreemi tõestusega tegelejatele
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erijuhul n = 4, mille kohta on Fermat’ tõestus leitud.
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täisarvulisi lahendeid.”

Fermat’ originaalset tõestust sellele teoreemile ei ole senini õnnestunud
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Ülikooli jumalikkuse professori Maurice Frank Wilesi ja Patricia Mowlli
perre.

Peale kooliaastaid Cambridge’is sai ta 1974. aastal bakalaureusekraadi
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(sir) Andrew Wiles (sündinud 11.04.1953)

Andrew Wiles sündis Cambridge’is anglikaani preestri, hilisema Oxfordi
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Tema töökohtadeks on aastate jooksul olnud Princetoni
Rakendusuuringute Instituut, Princetoni Ülikool, Pariisi Kõrgemate
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elliptiline kõver on modulaarne) tõesus, siis on selle abil võimalik ka
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elliptiline kõver on modulaarne) tõesus, siis on selle abil võimalik ka
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lõppjäreldusena tõestati ka Fermat’ suur teoreem.
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ühel erijuhul mõningaid ebakorrektsusi.
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