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 Prieš daugiau nei 2000 metų, dar visai ne mūsų eroje, jau 
egzistavo nemažai senovinių miestų ir valstybių. Vienas iš turtingesnių to 
meto miestų buvo Aleksandrija, jis priklausė Egipto valstybei. Šioje valstybėje 
buvo daug gabių žmonių, kurie jau tada suvokė mokslo reikšmę ne tik jų 
pačių gyvenimams, tačiau ir ateities kartoms. Maždaug 200-300 metų prieš 

Kristų Aleksandrijoje gyveno ir jaunas matematikas su savo mama, tėčiu ir  

 



 

 

 

piktuoju broliu. Matematikas Euklidas Aleksandrietis, pramintas geometrijos 
tėvu,yra šios pamokančios istorijos pagrindinis herojus. 

 

 

 Jaunasis Euklidas buvo kilęs iš blogai gyvenančios šeimos, todėl 
negalėjo eiti į jokią mokyklą. Nepaisant to, vaikinas buvo labai protingas. 
Kiekvieną dieną paslapčiomis jis bėgdavo į visai netoli jo namų esančią 
akademiją, kurioje klausydavosi įvairių pamokų. Nors vaikiną traukė visi 
mokslai, labiausiai jam patiko skaičiai – matematika. Vieną gražų rytą 
vaikinas vėl paslapčiomis išbėgo iš namų klausytis pamokų. Grįžęs namo 
vaikinas suprato, kad daugiau tokia neteisybė tęstis nebegali. Jis privalo 
sukurti knygą, kuri padėtų ir 
neturtingų šeimų vaikams 
mokytis matematikos! 
Rašydamas pirmuosius 
knygos puslapius, vaikinas 
suprato, kad tik žinoti 
skaičius, jų daugybą, sudėtį, 
atimtį ir dalybą žmogui 
neužtenka. Ir kaip tik tada jis 
sugalvojo: 

- Juk aplink mane tiek 
daug įvairių daiktų, 
formų, turėčiau aprašyti 
bent vieną iš jų. 

 Kaip tarė, taip ir 
padarė. Euklidas aprašęs 
skaičius ėmėsi formų 
aprašymo. Nežinodamas nuo 
ko pradėti vaikinas pažvelgė 
pro langą. Tolumoje buvo 
matyti geltonos didelės 
Aleksandrijos piramidės. Jis 
nusprendė aprašyti būtent 
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jas. Visos piramidžių sienos buvo plokštumos dalys, kurias riboja trys ne 

vienoje tiesėje esančius taškus jungiančios atkarpos,  todėl Euklidas tokias 
figūras kaip piramidės sienos, nusprendė pavadinti TRIKAMPIAIS. Jis 
nustatė, kad trikampis turi turėti apibrėžtus elementus. Tai buvo A, B, C – 
viršūnės, AB, BC, AC – kraštinės, kampai A, B ir C. 

Vėliau Euklidas sugalvojo sukurti skirtingas trikampių rūšis. Jie buvo skirstomi 
dviem būdais: pagal kraštinių ilgius – įvairiakraštis, lygiašonis, lygiakraštis, o 
pagal kampų dydžius – smailusis, statusis ir bukasis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vieną naktį užmigęs Euklidas susapnavo sapną. Sėdėjo jis savo 
minkštoje lovoje ir galvojo,  o tuo metu kitame kambaryje išgirdo šnaresį. 
Nuėjęs į kambarį vaikinas tiesiog negalėjo patikėti tuo, ką mato. Atgijo visi jo 
surašyti trikampiai. Ir jie galėjo kalbėti. Pamatę Euklidą, trikampiai visai 
nenustebo, atvirkščiai, sutiko jį su didžiuliu džiaugsmu. Kiekvienas trikampis 
norėjo papasakoti vis kažką naujo ir negirdėto apie save, todėl nenustodami 
kalbėjo. Įvairiakraštis trikampis sakė, kad visos jo kraštinės yra skirtingo ilgio. 
Lygiašonis pasakė, kad jis toks, nes dvi jo kraštinės yra vienodo ilgio, 
lygiakraštis teigė, kad visos jo kraštinės vienodo ilgio. Galiausiai prakalbo 
smailusis trikampis. Jis pasakė, kad yra vadinamas smailiuojų, nes visi jo 
kampai yra smailūs, todėl kiekvienas iš jų mažensnis nei 90° (laipsnių). 
Atbėgęs statusis trikampis išdavė, kad jo pagrindinė savybė – status vienas 
kampas, jis lygus 90° (laipsnių). Na, o paskutinis bukasis trikampis išdavė, 
kad vienas jo kampas yra bukas, todėl jis ir vadinamas bukuoju trikampiu. 
Vėliau visi trikampiai išdavė TRIKAMPIO KAMPŲ SAVYBĘ -  visų trijų vidinių 
trikampio kampų suma yra lygi 180° (laipsnių), taip pat papildė Euklido žinias 
papasakodami apie PRIEKAMPĮ. Priekampis – dar vienas matematinis 
kampas, gretimas su trikampio ar daugiakampio kampu. Papasakoję visas 
paslaptis-savybes, trikampiai liepė Euklidui papasakoti šias žinias visiems. 

 Naktį pabudęs vaikinas visas išgirstas žinias ir sugalvotus 
uždavinius susijusius su trikampiais  kruopščiai surašė ant lapo ir paliko šalia 
lovos. Ryte atsibudęs jis lapo šalia lovos nerado... Vaikinas svarstė: 

- Kurgi dingo mano užrašai? Kaip jie galėjo taip nepastebimai dingti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKAMPIS 



 

 

 

 

Euklidas nusiminė. Jis suvokė, kad neradus lapo, dings ir visos sapne girdėtos 
žinios, o pasaulis ir toliau nieko nežinos apie trikampius, jų savybes... Gerai, kad bent 
uždavinius jis atsiminė: 
1) Kokia yra sapne matyto pradinio trikampio rūšis pagal kraštinių ilgius, jei perkirpus 
trikampį simetriškai į dvi lygias dalis gauname du stačius trikampius? 

2) Kokios rūšies yra sapne matytas trikampis, kurio vienas kampas buvo 120 laipsnių? 

3) Kiek pro Euklido langą matyta geometrinė figūra turi kraštinių, viršūnių? 

Liūdėdamas Euklidas suprato, kad paimti jo užrašus galėjo tik jo piktasis 
brolis, kuris visą gyvenimą troško garbės ir pripažinimo. Brolio Euklidas ieškojo visą dieną, 
tačiau nei namuose, nei mieste jo nerado. Artėjant vakarui Euklidas pagalvojo, kad brolis 
gali būti akademijoje. Nubėgęs į akademiją Euklidas rado piktąjį brolį pasakojant apie 
trikampius mokytojams kaip savo sugalvotus kūrinius. Supykęs Euklidas pribėgo prie 
brolio, atėmė lapą ir parodė, kad pačiame jo gale užrašytas 
Euklido, o ne jo brolio vardas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brolio melas buvo atskleistas. Mokytojai sužinojo, jog trikampiai, jų savybės 
yra Euklido nuopelnas. Akademijos direktorius liepė Euklidui pasakoti apie geometrijos 
mokslą visam pasauliui. Galiausiai žinios apie trikampius paplito po visus miestus. 
Euklidas suprato , kad svarbu siekti užsibrėžtų tikslų, nes tik tada tave lydės sekmė. 

  

 


