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Plan prezentacji 

1. Czym jest cyrkiel proporcjonalny? 

2. Pochodzenie cyrkla 

3. Budowa narzędzia 

4. Rodzaje linii 

5. Cyrkle: 

1. Wrocławski 

2. Krakowski 

6. Zastosowanie cyrkla 



Cyrkiel proporcjonalny 

Instrument składa się   
z dwóch ramion 
połączonych zawiasem, 
posiadający siedem 
proporcjonalnych linii 
zmierzających do nóg 
kompasu. 



• Za twórcę narzędzia uważa się 
Galileusza, stąd zamiennie używa się 
nazwy cyrkiel Galileusza lub  cyrkiel 
proporcjonalny. 

• Przyrząd powstał w Padwie w XVI wieku. 

• Służył do wykonywania obliczeń 
arytmetycznych i geometrycznych. 

• Wykorzystywany był w celach 
militarnych, w architekturze, kartografii i 
astronomii.  

 



Elementy cyrkla 

1. ramiona 

2. ćwiartka koła 

3. linia pionizująca 

4. nakrętki motylkowe 
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Rodzaje linii 

1. arytmetyczna 

2. geometryczna 

3. stereometryczna 

4. metaliczna 

5. poligraficzna 

6. czworokątowa (tetragoniczna) 

7. dodawania 



Cyrkle wrocławskie 

W Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego    
znajduję się dwa cyrkle: 

1. Cyrkiel rzymskiego rzemieślnika i twórcy 
wielu instrumentów astronomicznych 
Joannesa Macariusa Mirandolanus z 1665 r. 

2. Osiemnastowieczny cyrkiel francuskiego 
wytwórcy  instrumentów mierniczych 
Noela Simona Carochez z Paryża. 

 



Cyrkle wrocławskie   





Cyrkiel krakowski 

• W Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego znajduje się 
cyrkiel niemieckiego 
matematyka i astronoma 
Johannesa Keplera. 

• Datę powstania szacuje się na 
przełom XVI i XVII wieku. 



Ciekawostka 

Kroczek (część składowa cyrkla) został odkryty na 
terenie dziedzińca gmachu Collegium Novum UJ 
podczas wykopalisk Instytutu Archeologii 
prowadzonych pod kierunkiem Dariusza Niemca.  

 

 

 



Zastosowanie cyrkla 



Linia arytmetyczna 

Dzięki tej linii można podzielić dany odcinek na dowolną liczbę równych 
części. Zastosowanie w urbanistyce, architekturze, geometrii. 
 
 
 
 
 
Link do symulacji: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/simula/edivli
nea.swf 

Podział odcinka 



Linia geometryczna 
Wyciąganie pierwiastka kwadratowego 

Dzięki tej linii można obliczyć pierwiastek kwadratowy z danej liczby. 
Zastosowanie w wojskowości, arytmetyce, geometrii. Dowódca mógł 
łatwo ustawić żołnierzy w bojowy szyk kwadratowy. 
 
 
 
 
Link do symulacji: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/simula/eeser
citi.swf 



Linia stereometryczna 
Sumowanie objętości brył 

Dzięki tej linii można wyznaczyć długość krawędzi bryły, której kubatura 
będzie równa sumie objętości kilku mniejszych brył podobnych o danych 
długościach krawędzi. Zastosowanie w architekturze, handlu, geometrii. 
 
 
 
 
Link do symulacji: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/simula/esom
mavolumi.swf 



Linia metaliczna 
Kalibracja pocisku 

    Dzięki tej linii (oraz linii stereometrycznej) można skalibrować pocisk 
np. wykonany z ołowiu w stosunku do wykonanego z kamienia, aby po 
wystrzeleniu z armaty obie kule wylądowały w tym samym miejscu. 
 
 
 
 
Link do symulacji: 
http://brunelleschi.imss.fi.it/esplora/compasso/dswmedia/simula/ecalib
ri.swf 



Źródła 

• http://www.academia.edu/5495043/KRAKOWSKI_CYRKIEL_Z_EPOKI_GALILEUSZA 
 

• http://www.museogalileo.it/ 
 

• zasoby Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

http://www.academia.edu/5495043/KRAKOWSKI_CYRKIEL_Z_EPOKI_GALILEUSZA
http://www.museogalileo.it/
http://www.museogalileo.it/


Dziękujemy za uwagę! 


