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kuspo, oskuli blokalkulo~ neracionala, Due 1 inter 

la termino kiuj ne s sur miaj s j estas multaj 

kiu mi konsideras evitindaj. Trie s multa 

el miaj slipoj ka ernnet:i.s ma bona tekstojn. Ekzemploj: 

detenninanto ~ o, f'iniaj ono, co, 

vi.co. Kvare por k:elkaj malmultaj terminoj oni uzis 

m.ia slipo kun kiu,j s la di:fi:no eraraj. 

O:ni uzis mian dirinon de "variablo 11 , sed 

al'1 '.raria.nto'1 ,Por la ej multaj terminoj oni tamen uzis 

mia slipojn sen 1u ~ 

Dum la llniversala so en Londono en 1971 mi 

rakontis al l'\iar en la multaj eraroj en la mate-

matika kaj statistika oj de PIV. Li petis min prepari 

liston de korektoj por eventuala enmeto en novan eldonon 

de PIV. En .Junio ) kaj Ja:nuaro 1 mi sendis al li 

listo kun entute 130 korektoj. Kiam la dua eldono 

oni esti~ en_metinta nur 10 el 

miaj korektoj. Krome oni e:nkondukis era.ran e:n. L.1-: 

gustan di:finon, kaj en alian di:fi.non oni enkondukis sen-

kiu ne plibonigis la eraran difinon. 

En la tempo post kiam mi finis la laboron pri la 

slipoj por PIV; mi multe korespondi.s pri matematikaj 

terminoj kun matematikistoj en multaj landoj kaj en 

kelkaj okazoj mi havis parola diskutojn pri terminoj. 

Krome mi ku.timE1 :skribis miajn lekciajn :notojn ¥.aj aliajn 

:fakajn notojn en Esperanto. Pro tio kaj pro plia pripensado 

. " mi s s mian op.inion kelkaj terminoj. Tial kelkaj 



oj de la terminoj kiu mi uzis 

e multaj el tiaj novaj terrn:tno 

t e:n. I~l'C_~~tor-ta:r·o dz3 rnatematikaj terTninoj" ( 1 I 
j ' 

Mi. kompletigis a~! en. alia maniero pl s kelka 

el miaj i fruaj difinoj. Mi donis difino de kelkaj 

terminoj kiuj s en PlV sen difinoj, Mi aldonis 

kelkajn terminojn por konceptoj ne en PIV. Tamas parte 

terminoj kiu mi uzas en difinoj de terminoj jam 

en PIV. 



j terminoj en almenad 

kelkaj nacisi,j l J esta arkaikaj, 

EKV si as :k_e la t ermino 

e n1at iJ.ta J t errnir10 ju ) , Mi u.zas .Ia a EKV 

emas pri terminoj kiuj ne estas en VIV ad ter-

minoJ por kiuj en ~IV trovi s alte:rnativ81.j ~cerminoj, 

:::: 0vi tinda o 

minon por J_a ko:n_i:::;erna konc o. 

Vlena Iluatrita Vortaro. 

- parolante 

-- vidu, re:fE:r,o;ncas al alia( j) termi:no( j 



SEKCIO I, 

Pura nombro sen indiko de objekto 

v -~ au mezurunuo. 

.!'< <!.tf 

Sangu al !!12<P'!· 

akso Ansta 2 a) kaj b) per: 

akso 2 a (de e1ipso? o, parabola, cilindra surfaco~ 

konusa surface, elipsoido, loido, ) 

Simetriakso. Vd (de elipso~ 

elipsoldo) La de la o de akso 2 a) kiu estas 

i:nternc"' de la elipso ( elipsoido) 

aleatora soecimeno 
--~-~-,,,,,.,~~ 

A ,.. 

Scngu al loteca specimen_£. 

Forstreku: =aleatora specimenado). tute aleatorigita 

ek§pe..E_irnentopla~':,2 Sangu al .!2.teca eksperimento_Elano. 

EVI ~ ARKAIH.A = nedivizoro. Lau Barlow 

angla termino ;~aliquant part 11 est is 

arkaika jam en 1814. 

EVI ~ AR¥..AIKA = di vizoro. 

alto 4 Sangu la difinon al: La longo de tiu parto 

de alto J kiu trovigas inter 1.a vertico kaj la latero 

ad edro al kiu ~i ortas. 

anamor:fozo 2 :forigu. 

~~ Post ~lo~ aldonu (de kompleksa nombro) . 

. ~varangulo Forigu la :frazon post: = kvarlatero. ortangulo 

EVI = ~2£:ramo.. rektangulo EVI = ortogramo. 



a:co cie C j s:paco S esta.s 

s l~i'tlJ tri kon~ 

:familio apertoj ,:e;stas 

du o. 

'.J) La S 1{.8. j J.~3 rna 

'Trovi r'.'.) l:Lan nombron de pli konvena 

t ir~n l\:e d.i:f " t 1 d ~ ' enc0 inJer a ·u nomoroJ ne 

j_.rnl 

lekt objekto~i l1 u:nu scl=::i ot;.jekto. 

jekto,j en aro do povas esti 

estas di:finata 

kiel aro kiu ne enhavee iun elementon. 

EVI - vico el ope. Vd 

2 Vd 

~Jn bazo n. Tio s ke la ciferoj estas 0 ,,n-1 

kaj ke la koa ikata per 

5 l e!l la ~ 1 1 11 en la 

-· ~::20 en la t 3 en la 

.. 20 ~~ en la en 

la = 102 en la = 63 en 

la 

la referencon al avera_!2· 

iko eatas nomata asooieca 

en aro A se por a J elemento , b, c en la aro A 

validas la 



bildo 

"" biliono~ Miliono da milionoj duiJ_iono. Vd 

b Vd a 

Vd bi.noma EV J: 

bis EVI - bisekcanto 

de a.ngulo l~VI = EKV 

·' 2 G·ustat if' in);, Kurba sur:faco de k.o 

Vd~.2 

imala Anstata la artikolon per la ,jena teksto: 

decirnala estas dekaria no:mbrosistemo en kiu 

neentjeroj estas skribataj en la jena maniero Post la 

entjera o on metas 

oni skribas konsistantan el vico de 

cif'eroj kiu o:ni nomas de£±_r~loj, La k-a decimalo prezentas 

tiun c mult ikate per 10-k. Vd 

dekuma = Vd -aria. 

EVI "" 

dekstruma Forigu la HAT-vinjeton. 

demonstri jnas doni preferon 

al demonstri en la matematika senco sed pruvi estis pli 

multe uzata en la matematika literaturo en Esperanto. 

Aldonu: = palsu_pro _:!.~~· 

~ ( :f · 1. · r ( ) 1' , =- Ul'LCCl.Oil - x . rov1 la derivon de f(x). 



f' ,..,,_ 11 
s al nul, se tiu limeso 

j argument;o j 

j kiam 

f'u:nkci 1rovi la malderivon 

de" ita f"unkci kiss darivo 

i•·u_nkcio do la elementoj de kvadrata 

ma tri co. Tiu. iun:!:.:cio s unike determinata per la .je:na 

dif' 

adi ias a1:Lan determinanto restas s 

e 011i:.. i:n_ t de la matrico, la 

daterminanto es as mul { ~) Se cni mu.lt 
\ ~.;I / 

cin:n eleme11t:o:n de unu vertik;';\ 0 de la rnatrico per la sama 

nombro, !a determinan.tc e:stas rrn.11 ti ta per la sama 

nornbro. ( I \ -
"-i·} La determinanto de la matricunito estas l' 

(de s o de rekt kiu 

lcunliga s du nena ve:ict:lco de la 

c;roj) La diferenco A-B de du aroj 

A kaJ B es as ~ta aro de f't, •' 0 

CUIJ elementoj kiuj estas en A ka.j 

ne esta.s en B, 

2 s al derivo. d~ferenciala ---
ka.ik:ulo, dif'erenciala ekvacio 

al 

s 



de la angulo ekde la pozit~va abscisoakso a1 la rekto. 

La anguloj inter 

l ~ '!ebtn~0 .. k .. B. 1- n~~~tivaJ" koordinatakBQj. ~ fi. ~'-'- _ -• .'CO. ~U<:.d, • • 

kon:Lh:o Pola de :fokuso, Vd ~· 

Kurbo tra kiu pasas 

3iu naskanta rek~o de la surface. Vd 

EJ<. Du aroj esb~'" nomataj disaj se 

ilia komuna o estas malplena. 

Vd 

d=!:~~-c~ EKV Multip.liko estas distributa ri.late 

el adicio en aro A se por a j elementoj a b, c en A 

validas la reguloj: a(b+c)=ab+ac kej (b+c)a=ba+ca. 

par to duoniganto 

·vertico de la , kiu duonas la on, duonanto 

ebeno Surfaco kiu enhavas rekton, kiu havas 

kun du komuna punktoj:n, 

:E:bena plu:rangulo limanta la plur-

edron. Salido limata 8e 8iuj flankoj de edroj. 

Se oni volas indiki la nombron de edroj de pluredro~ oni 

anatata~igas la silabon per tiu nombro: kvaredro~ 



matE:matikaj es 

taj per la 

citai 2 f pn difinol Kiu difinas konc \ ..e ; 
011 pere 

de alia am difinitaj konc j. Vd ca. 

tanc a la eksponento estas la 

n.ornbro per kiu 

Ek.-vacio k.iu ega s al 

nul p0linomon de grado n. 

estas inonimo 

de matematiko 

La lokuso de iuj OJ P en ebeno par 

.kiuj estas konEitanta l<:, sumo de la distancoj de .la 0 

P al du :f.iksa,j oj t':!n la ebe:no. Tiuj du fiksaj punktoj 

de la () c 

j eben j sekca3oj estas 

etendi 6 ~VI 

:fi:nia Nombro kiu s inter du entjeroj. 

ne:finia Nornbro kies absoluta valoro 

entjeron. 

:foku o 2 Vd 

nombro, 

.~ 

frekve:nco 2 s f"rekvenca ortangularo al :frekvenca 

t-::k:vacio kiu enhavas nel<:onatan 

k.un la nekonata :funkcio enhavas u:nu a-•l plurajn derivojn. 



Ekz 

:f(x+y) :f' y) po:f' l< reela x ka j u reela y. 

efrtas le, ti tolo de japan.a matema t:Lka 

revuo kiu aperas ekde 1958. 

Mapo kie la argum12-ntaro estas klaso 

de funkcioj kaj kie la bildoj estas realoj a~ eksaj 

nombroj. Plj ~enera1e funkcionalo estas mapo el abstrakta 

spac al la aro de reeloj ad al la aro de eksaj nombroj. 

distri-

buo kun denso kiu egalas: al konstanto multiplikata 

per eksp(~ 2v 
1 2 

( Y>a ) , kie A k' s e , ie a 

estas la eks kaj v estas la variance de la distribuo. 

g_eomet:rio: La ordinara geometrio 

en du au tri dimensioj Geornetrio bazi ta sur la aksiomoj 

eksplici t e formuli ta j de E,'t:lklido ka j alia j aksiomoj implici ta j 

en lia geometric. 

por de3egnado de p:icojekcioj de tridimensiaj f'iguroj en 

du ebenojn nomata ka j vertikala ebeno, 

tiel ke la ebenaj pro,jekcioj unike detenni:nas la tridimensian 

f'iguron. a.nali 
;/'; L~ 

Sangu al alg_eb~ geometrio EKV 

La parto cie la geometrio en kiu oni uzas algebra metodojn 

por solvi geometria prob1emojn. geometria vico Vd vico. 

Vd nombro. 

2 MALNECESA 

La sumo de la eksponentoj 

I 

de la variabloj aperantajrn la termo. grado de polinomo 

La maksimuma grado de la termoj de la polinomo. 

harmona 1meznombro Vd nombro 



Matrico kiu estas egala al la transpozo 

de la kon d_e s i rnern ~ 

La lok.uso de ciuj 

~1aJ ke estas konstanta la diferenco inter la distancoj 

de P al du fiksaj oj en la ebeno E. Tiuj du fiksaj oj 

estas nomataj la de .la l:d lo. 

Konikoido poaedanta simetriakson tian 

ke iu ebeno tra tiu simetriakso :<:H~k(:us la konikoidon en 

a .. l 

implici.ta al 

Aldonu: 

eco k.:Lu havas .la objekto kaj kiuj 1:mi.ke di.:finas 

Vd 

II Erara karakterizo de 1a diversaj konc oj 

sub IT. Ne tema.'3 i:fero au :nombro, neniam 

temas pri propor io. Nombro ai'I litero skribita 

dekstre de kaj sube de alia cef'a li taro, Ekz 

.al 

~do, 



s f' 

la integ-ralc• estas tiu areo kun nega ti\ra s 

estas :nula <S'n la inter",1alo la inte.:gra1o estas nula. Se 

int0gralo es as djfi~ata psr la eco ke la integralo aur 

la intervelo (a,b) estas la sumo de la integraloj sur 

disaj subintervaloj k1 .. es kur1a;)o estas la intervalo (a~b). 

i 

postulu.s ke:l.ka 

fu:nkcio de x, 

ka,j eatu 

2 l''origu ~ 

a1dona konc 

Zc l~Stll Vv-~ 
.JL 

al kloza inter-

B.l 

al variablo 

de la konc 0 

ne en PIV, 

V la 
z 

j de V 9 

, D Ja parcialaj diferencialaj operatoroj. 
z 

"' . ,, 
.t iam . .1.a kirlo de la vektoro o~i 

--..D ~l 
z z y v x v 

){ 

EKV Aro k~es komplemento estes aperto. 

oido~ cilindro~ konuso) 

Parto de la sfero (elipsoido, cilindro 9 konuso) entenata 

inter 1a aurfaco de la sfero (e oido; cilindro~ konuso) 

kaj du duonebenoJ kiuj eliras el la same diametro (akso) 

de la s.fe:ro ( el 
' 

oido, cilin.dro, konuso) ,, 



2 al 

de aro A ::;,n 

spa o S etas Ja diferenco 

La projekcio de la vektoro 

eur rekto paralela al koordinatakso. Vd 

EKV Lk1 aro de j 

elementoj kiuj a a:co v::n la lio. 

al 

EKV Muli~ 

a j slementoj a kaj b en A validas ab=ba . 

Est .la de. 

Forstrekt:i,: Alia 

parto hava 

Alia matrico kies elementoj 

estas 1 j de Ia re j elementoj en la unua 

matric al Hermita 

zo de la de la matrico. 

lo i ol 

La lok:us de unu f'ino de segmento S de 

konf~tanta situanta en rekto kiu rotacias en ebeno 

cirk.:d:i _fiksa punkto P kLam la alia fino de la s 0 s 

t s sur :fiksa rekto kiu ne enharvas J_a punkton P. 



a de re kt o k:lu 

al donita eheno ka kiu ;1,1k.cas dc:ni tan rekton kaj doni tan 

kurbon. 

1 

konu o 

1 s a du 0 

ta volumenuniton el 

E:KV La aro de uj el.e-

mentoj kiuj 

familio. 

2 Kmm.xn.a o de du ,j d.e kurbo kiuj 

havas komu:nsn t on <:;,:a la o ke. j kiu. j si tuas 

sur la same flanko de l noi:·'n'ialo en. la o, 

kvadrat;:) al 

2 Adj (cJkti VO eat areuniton el to. 

Ekz estas la areo de kvad:eato kies 

&iu latero havas la de unu metro. kvadrata 1 

(pp ekvacio) Forstreku: da. 

kvintilio:rwz ""' 1 Vd 



h 

1 s va an to al 

A 

1 2 s 

linia Forstreku io. Fo:rst:reku 

.linia rila tumo, 

1 la M_,l\'T eton. 

Tot cimeno elektata tiamaniere ke 

8iu opo de donita nombro de elementoj de la cio., 

havas la saman esti elektata. 

l E;k.speriment en kiu 

". k ClU ELS a traktaj<:} e.stas kunl ta kun a 

objekto en loteca maniero. 

mantelo 6 Kurba surfaco de cilindro au konuso. 

Vd 

2 de aro A al aro B estas rilato inter 

la elementoj de A kaj la elementoj de B~ tia ke al 

elemento x de A re u..:•u.•JaS t.mu kaj nur unu elemento l<"'(x) 

de B. x estas nomata 

la bildo de x. A estas nomata 

kaj B estaa nomata la de la mapo. La aro de 8iuj 

elementoj en B kiuj estas bildoj de elementoj en A estas 

nomata la bildaro de la mapo. !!!a pi. Ni dira s ke F' ma pas 

la aron A en la aron B. intermapo, :forstreku. 

2 Aro de no111broj au aliaj elementoj arangitaj 

ortograme en (horizontalaj linioj) kaj verti-

kaloj (vert j linioj). 



a 

ct 2:r.~ 

am_! 

Kiam m=n, ia matricn estas nomata 

mat EK Kvadrata matrico tia ciu 

lrn j s m_a. 1 s a raa J ., 

E;VI = 

du lo A soluta valoro Vd a 6. _m_o_d_u_l_o _2 

Vd 

Pozit1va entjero. 

Reelo anl 

La nombri 1 

'l rovi la nmnbron de. al indicnombro. 

Vd al iu. 

al La inverso 

de la ari mo ae la inversoj de la unuopaj nombroj. 

Vd 

2. 

Aldonu: 

Tiu nombro (grando) 

mu1t ikita per pozitiva ent,jero. obli Multipliki per 

pozitiva entjero, l:"origu 

-oi -oi ne estas sufikso en la matematiko. 

La rilato inter :\.~o kaj X-oido en la matematiko montras 



tre variadon inter la diversaj \-oj. Tiel aiuj 

matematikaj terminoj s per ~. devas esti 

konsiderataj kiel a aj radikoj, ne kiel derivitaj vortoj. 

Tiu nombro ) 

dividita per pozitiva entjero. Divizoro estas ono kiu 

estas entjero. Dividi 

per pozitiva entjero. 'Id duoni. Tut e f'orstreku en PIV: 

En opo la vicordo de la elementoj estaa indif-

erenta Sekve du no~opoj (a 1 , a 2 , 

} estas diversaj se kaj nur se la dua 

no~opo ne estas p•armuta:Jo de la unua no-opo. Se la elementoj 

de no-opo eiuj estas diversaj kaj se k malplias al n, 

la :nombro de di versa j ko~opo ,j el la no-opo estas 

:faktorialo, 

ordo 8 Nombro indikanta 

kiomfoje oni derivis la funkcion. ordo de diferenciala 

La plej alta ordo de iu derivo en la diferenciala 

ekvacio. 
\ E:Ky_,-

ortepiJ2edO'( Paralelepipedo kies ciuj edroj estas 

ortogramoj, 

lelogramo kies anguloj estas ortaj. 

i Ni diras ke cirklo C oskulas kurbon K en. .,;;,.,.;, __ _ 
o P se C estas la limeso, kiam la o Q sur K 

alproksimiias al P, de cirklo kiu s K en P kaj Q. 

ova lo 9 :forstrek"-ti. Ova.lo ne e:stas ma tema tika koncepto. 



olo La so d.e oj P tiaj ke la 

distanco de P al fiksa egalas la distancon de P 

al fiksa rekto. La fiksa de 

lo, kaj la fiksa rekto estas nomata 

de la 

Konikoido posedanta simetriakson tian 

ke "' ' ClU el1eno tra t:iu sim1"?triakso sakcas la konikoidon 

en parabo1o. 

EKV '/d 

t,,;iALi'JECESA En kelka j libro j di:fina ta 

~ en a.Iiaj libroj kiel kalkulado de 

ol, ol, ktp. 

E:sti pli ma ol, mallonga ol~ ktp. 

nlu AJdonu 
~ 

( on de rekto~ on de 

ebeno) Est on de la rekto ( ebeno). 

Vd 

Vd 

au nombra e kun pluraj 

termoj ku.nl taj per la signoj kaj minus. 

Por ~ndiki la nombron de termoj oni anetat 

per tiu nombro: 



20--

Lasu. la 

so. 

Povas esti cio de homoj, bestoj, oj, bienoj~ 

fabrikoj, butikoj, ktp. 

l~rara ta 

Du ~1ntjeroj estas nomata i 

se ili ne havas kornrunan divizoron krom la nombro 1, 

Aldonu .Projekcio kies 

projekcicentro estas transfinia 

eton., 

ne ekzistas. 

Se oni ne jam demonstris iun aserton 9 ne estas teoremo. 

(en .la artikolo 

kiu ne estas racionala. 

Aldonu o en polusa 

koordinatsistemo) La distanco inter la pu.nkto kaj la 

poluso de la koordinatsietemo. 

4 = 

EVI = £~.JJ~C?.. 

reala 4 EVI - reela. 

Pozitiva au negativa nombro 

a1'1 nul" 

Kvoeiento de du :nombroj au du. samspecaj grandoj. 

reprezentas la usonan prononcon de A ratio) 

~ Rekta linio 



de la arkoo 

rilato 2 S al termino. rilatumo EVI 

MALNECESA 

senco 2 al 1 = .signumo. 

I.;; "' C.:1 al sencumo l• 2 Difinoj sub 

senco ~w 4 . ·---· 
EKV :ca s de reelo x estas 1 kiam 

x estas pozitiva, -1 kiam x estas negative, 0 kiam X=O 

s.inuso Forstreku. la 0 post la mallongigo sin. 

~kolio MALNECESA ~ AHKAIKA" 

4 Aro kiu enhavas eiu aliajn arojn konsider~ 

ata en la koncerna kuntekst1.:; 

E1ementa tridimensia geometric. 

streci~ 

~ numeratoro. malsl.!_Pro de frakcio 

= d eI1on1ina t o:ro @ 

surf'<:itco Dudime:nsi.a kontinua aro de punktoj. 

La limo inter la solido kaj la spaco 

ekster la solido, 

2 al tran.spozi. transponato de 

matri 
-' A 

Sang-u al .tra:n~2ozo de ma trico. 

EKV Alie matrico kiun oni 

ricevas kiam oni anstatadigas 8iun horizontalon per la 

responda vertikalo. 



trili 
z. 

i""" aldonu: 

per ebeno kiu ne sekcas la bazon de la 

1 Kondukanta al ununura rezulto, 

o 2 En algebra strukturo lam multipliko, uni to 
~·~--

u eatas elernento tia ke ua=BU=a por elemento a en la 

strukturo, 

val 4 9 

Vd :funkcio 1, 

varianto 2 EVl = 
-~---~-

Vd 

4 Aro de nombroj a~ alispecaj termoj ordigitaj 

en linio. Vico kun k termoj. Du ko-·vicoj 

S5 kaj nurse a. POT' ciu i. K:tam la <'.O!Lementoj de no-opo 
1 

ciuj estas diversaj kaj k malplias al n$ la nombro de 

diversaj ko-vicoj el la n-opo estas n n-1 ( n--k+ 1 ) • 

volumeno Kvante mezuro de la spaco ta de korpo. 

Korektoj al la tekat~o _de Plato XVIII-'_E· 1264 kaj 126_2 

£:£_tangulo al ortogramo, al edro. 

Sur la bildopago~ al cot_g al l!otg. 



SEKCJ:O II. N UTOJ PH I h t<:LtCAJ 

N o~a:r'ia sistemo 

Bricard (1 5) enkondukis la termonon 

s al 

la jenaj du kialoj: 

( 1 ) estas relative internacia f'inaJo por la 

konc o, En la mi trovis la terminojn 

binary, ternary, quaternary~ 

En la :fra:nca l formojn kun la 

:finaJo en la germana kun la fina:Jo -ar, en la lingvoj 

hispana 9 itala kaj la k:un la f'inajo (en la 

vira \ genro} kaj ia_ (en la ina genro) . La su:fikso -aria 

kiun mi enkondukis do s al la finaJoj en la lingvoj 

A, H ~ I Pt, kaj havas apogon de similaj finaJoj en la 

la lingvoj F kaj G. 

La~l PIV dekumi s ribelantan trupon~ 

ekzekutante c:iun deka:n soldaton en la vicoj". 1-'ro tiu 

abomena dua si mi malemas uzi la vorton dekuma pri 

nombrosist emo ., 

Biliono ~ trili~no ~ kvadriliono~!c..._rintiliono 

La·u PIV el tiuj vortoj havas du tute diversejn 
~1~ 

signi:fojn, ur~ la 11 angla-germana sistemo 11 kaj alian lau 

la 11 usona -1~ranca-i ta la 11 sistemo. La vortoj kompreneble 

estas neuzeblaj en E~peranto se oni ne decidas favore al 

unu el la sistemoj 

Mi uzos la mallongigon AG-sistemo por la "angla-

germana aistemo 1'. 



h 

Ciuj kva en Pl V. 

Tio povas doni la §On. J;:e Zamenhof· do:rd ambat'i. 

al el la J',:var vor-toj .• E:fektive :lame:nJ:HJ:f don.is al 

el la t ermin.o ,j s ifon la~ la AG-sistemo. 

s sian sis emon kaj trans-

iris al la AG-sistemo. La~ 1etero kiun mi ri evis de 

itala matematikisto ankaa en la itala ou.i uzas 

011.i do devas diri nur '1u:;:4ona sistemo". En. 1a hispana 

lingvo oni uzas la AG-sistemon. Tiu sistemo do povas 

esti nomata la AFGHI-sistemo. 

Belinfante serion tri-

iliono, 

( 19 ) ka.] PIV (1 ) • Mi s ~la formo 

de Beli:n:fante s ne konsil.inde ma i la 

Zamenhof a formo kaj mi don.is :Llin kun la s j 

kiu Zamenhof donis al ili. 

Mi enkon~1kis la terminon 

Tio s s ke mi kiel substantivan radikon 

en la matematiko. Tio estas nature, estas la koncepto 

derivo ki.un :ni unue di:finas, kaj havas unikan 

matematikan s t dum havas plurajn matematikajn 

jn. 

Simile estas kiun ni unue difinas, 

i~tet?;:,ri estas difinata aur la ba.zo de integralo 9 kaj 

integri havas jn matematika Tialt se 



ni volas havi nur um1 radikon, le radiko devas esti 

ne ni diri. ans ta ta'l1_ 

Similaj konsideroj igas nin konjugo de kom~ 

estas 

termino 

kun la li ternornoj de la J?unda.mento, Diversaj adtoroj 

notis ke en la matematiko oni bezonas 1iternomojn pli 

facile distingebla en parolo, kaj s diversaj 

proponoj por liternomoj kun tiu celo. El la propo:noj 

kiujn mi vidis, la plej dist estas tiu de Cool 

( 1 preferindaj liternomoj tamen 

ne estas f'indisk:JJ.tita, kaj mi zore uzas la ordinarajn 

liter:nomo 

da'l'l.bc" tiu termino t sen Verax (1910) kun 

la pli speciala signifo de 11 sf'erdallbo 11 • Gi trovigas en 

f 
"Grand diction.11aire Esperant ia 11 de Waringhien 

kun la :franca t:raduko :f~~ ka,j tiu :franca vorto havas 

la pli generalan geometrian signif'on. 

oblo ono. Miaj difinoj akordas kun Bricard (1905). 



II~ 

EN 1-'IV Ki\.J }':;f\ SEKCIO 

abako J absciso, abso1uta 6, abs lute 2 abstrakta 

nombro, adicii adiciato 1 afina 1 1 (akordo : malakordaj 

ekvacioj~ akso 2 a) b) ) , aksi omo 2, aku.ta 1 ~ malaku ta l , 

aleato:ca aleatora specimeno, aleatora s o~ tute alea-

t ta eks loteca meno, loteca 

eksperiment a ekvacio 

nombro, a geometric; alikvant , nedivizoro, ali~-

kvoto, divizoro, alto 2 J, 4 1 a J_ t erna j j, ampleks 

analitiko 1 analizatoro, anamorfozo 0 

kvarangulo, lo, tria:ngulo ortangulo~ rekt8!ngulo, 

ortogramo, aperto apotemo~ a imi~ a 

aproksimato, aro 2 1 ma ena aro, JO vico el opo, 

areo J, argumento 2,J, -aria, no~aria nombrcsistemo, 

dekaria, duaria, triaria, aritmo aritmetiko 1 arko 1, 

sinusarko, arl-;:_uso 9 asimptoto ~ asocieca ~ barita 

funkcio, bare J, supera baro 1 suba baro, bazo 5 1 6 1 bi

kvadrata, bil.do 6; biliono, duiliono~ binara J~ binomo~ 

dutermo, binoma, dun.mniala ~ bisekci duoni, bisekcanto 

duonanto, ce1aro, centro 1, 2, samcentra 1 ortocentro, 

cikloido, cilindro 1~ cilindra surfaco, cirklo 1, 2, 

eefcirklo, cirkonferenco, 5ena frakci da~bo 2, decimala, 

decimala komo decimala nombrosistemo, decimala frakcio 

decimalo, dekuma, dekaria s dekaedr'O 9 dekstruma 1 demonstri 1, 

denominatoro, malsupro de frakcio, derivoi parciala derivo, 

deriva3o, derivi 2, malderivi, malderivo, malderivaJo, 



v~a1~ia.r1cn 

lo, d~ametro 1, 2, diedro, duedro, diferenco 2, 

diferencii, diferencialo 1 1 2 1 dimensio 2 1 Diofanta, 

direkta t o, direktaj anguloj direktanto 9 direktrico, 

disaj aroj? disfokuseco, sf·erdisko, diskreta l.~ 1 5 ~ diskri--

minanto, :fr.ekvenc"-1 distribuo ~ e.kumula :frek1re:nca di.stribuo, 

akumula blodistribuo, absolute kontinua: probablo~ 

distribuo, distributa, dividi ) 1 

divido 2, dividanto, dividato, divizoro, divizori, divi-

zorebla, dodekaedro dekduedro 1 donitaJo donato, duilo, 

duonanto 1 o, duuma, du.aria, 

du.ala 2, e, el:';eno, edro ~ , kvaredro, kvined:ro, 

sesedro, egalajo, kontrauegala, ego 1, 

ekarto 1~ ekspekto, eksplicita 2, eksponencialo eksponento, 

ekstrapoli, ekvacio~ ekvacio de la noa ekvivalentaj 

iekvacioj~ neakordaj ekvacioj ekvacjaro, plursolva, unu-

solva, sensolva, solvohava~ ekvivalento 1, ekzaktaj sciencoj~ 

elimini 2, elipso 2, :fokuso, elipsoido~ entjero~ envelopo, 

cikloido, etandi 6 1 evoluto, evolvento, faktoro ), 

faktorialo, fina 2 1 finite 2, senfina, finia, finio, 

nefinia~ nefiniiganto, :flukso 2 f'okuso 2, disfokuseco, 

f'rakcio 1 , nenorma f'rakcio ~ miksa f'rakcio, frakcia nombro, 

cenfrakcio frekvenc:o 2, f'rekvenca ortangularo, :frekvenca 

ortogramaro 9 frekvenca plurlatero funkcio J, sendependa 

variablo, dependa variablo; unusenca f'unkcioy plursenca 

f'unkcio~ funkciala ekvacio, f'unkcionalo, Gausa distribuo, 

generi 2, generanto 1 2~ 3, geometrio, Eiikl.ida geometrio, 



priskriba geometrio, 

geometria vico, Os graduso, 

harmona kunulo ~ harmona meznombro ., harmo:r1a ~.,;"ico; heksaed:ro, 

sesedro. heksagono, aesangulo, helico 1, heli oido, hemi-

sfero 4, heptagono, s liermita matrico, olo 1~ 

J_oido, cikloldo, tenuzo 2~ homo~ 

loga 1, 2 1 homotetia, horizontalo de matrico, i, identa3o, 

ikosaedro, dudek:edro, ikso J; i II, 

, pure ci ta di:fino ca 

difino, indico II.l, radika indico vivkosta indico, 

indicnombro, inf'imo ~ in.f'ini to, in:fini ezimo 1, in:fini-· 

tezima 1, infinitezima kallculo ~ int int 

integrate, integralato, int la, integralhava, 

int , ladfaktora integra1ado, integra1o, int 

intervalo 2, :fermita i:ntervalo kloza intervalo~ mal

f'ermita intervalo, aperta intervalo~ klasintervalo, in-

1 • 

variar1to ~ inversa operacio, ini_rerso 2 ~ ipstlono 1 iteracio~ 

izocela ~ simetria 9 izomorf'a j 2, kalkuli 3, L~, kal:k:ulo 2, 

kaloto 1 ~ 2 ~ karakteristik.o ~ lmrdinala nombro) kardioido 9 

Kartezia 2, Karteziaj koordinatoj, ortaj Karteziaj koordinatoj, 

Kartezia koordinatsistemot kateto; kirlo 2, klozo 9 ko-

e:ficiento 1 koinc:idi 2, ko , sferkojno 1 kombina~o~ 

kombinacio, opo el opo, kombinatoriko, a 2 9 kom~ 

plekso 2$ komplemento J, komplementa Jj komuna3o~ komun~ 

onaj, komuta, (koni}: nekonato 2, kongrui 2, J, kongrua~ 

koniko, konikoido, konjugi~ 

konjugito Hermita konjugo, 

to~ konjugo 9 Hermite

taj diametroj, konjugaj 

diametroj konka:va ~ konkoido 0 konkreta 2~ konoido~ 



kontinua 2, nekontinuiganto, konuso I, paraleltrunkita 

konuso, rotacia konuso, konusa ·1, konusa surfaco, konveksa 2, 

konvergi 2 J, koordinato, koordinataro, koordinatsistemo, 

kordo J, korolario, kosekanto, kosinuso, kotangento, 

kubo 1, J, kuba 2, J, kuna:Jo, kurbo ·1, kuspo 2, kuspego, 

kvadranto, kvadrato 1, 2, kvadrata 2, J, 4, kvadratigi 2~ 

kvadrati, kvadriliono, kvariliono, kvanto 2, kvintiliono, 

kviniliono, kvociento~ kruckvociento, latero 1, 2, J, 

plurlatero, lemo 1, lemniskato, limeso, lineara 1, 2, 

linio 1, livuma 1, logaritmo, kontraulogaritmo, lokaro, 

lokuso 1, loteca specimeno, loteca eksperimentoplano, 

lozango 4j maksimumo, maksimumiganto; malplena aro, 

rnantelo, mantiso, mapo 2, mapi 2, matematiko, matrico 5, 

kvadrata matrico, matricunito, rnediano 1, 2, membro 5 

(de ekvacio), rnetriko 2, mezanto, minimumo~ minimumiganto, 

minus, minuto J, modo J, modulo 1, 5, monomo, multipliki, 

multiplikanto, multiplikato, naski J, naskanto, natura 

nombro, negativa J, nombro 1, nombri, indeksnombro, mez

nombro, aritmetika meznombro, geometria meznombro, harmona 

meznombro, -nomial, plurnomialo, plurnomiala distribuo, 

normo 5, normigi 2, normumi, normala 2, J, normalo 2, 

nuliganto, numerebla, numeratoro. · supro de frakcio, oblo, 

obli. obligi, obtuza 1,transobtuza, ofteco, plejoftanto, 

-oid/ 1, oktaedro, okedro, ono, oni, opo, no-opo, k-opo 

el no-opo, operatoro, ordo 8, ordinato, origino J, orta, 

orto, ortanto, mezortanto, ortepipedo, ortogramo, oskuli, 

ovalo, para 2, nepara, parabola, fokuso, direktrico, 







paraboloido, para1ele 1 1 peralelo kontra~paralelaj, 

paralel ~ paral 

pentagono, o, periferia 1, perimetro, 

permuti~ permuta:Jo~ permuto~ 2, piedo 7, 

piramido 2 1 planimetrio, p1ii al, ma1p1ii al, pluigi plur-

, pluri.lo lo~ ermo, 

plus 1 1 2, poli, polajro, poliedro~ I po 3 

plurangulo 1 polinomo, poluso 2, 5, 6; polusa akso, polusa 

koordinatsistemo, populacio~ potenco 6, ?, potenci 2, 

potencato, potencialo 2, pozitiva 4, prezindico, prime 1 1 

primaj inter si~ prismo probablo~ akumula lodistribuo, 

probablod.enso~ produto, o, projekcio projekci-

centro~ para1elprojekcio? orta projekcio 9 projektivat 

projektiva geometrio, projektiva transf'ormo proksimuma.do~ 

proporcio 4t w propozic:io 3, 

pruvi 1~ punkto 4~ racionala 2 neracionala" radio 

radiano radiko 4~ radiki. 2~ radikato¥ radikilo~ radik-

indico~ radikalo J, radiuso vektorrad1uao, raporto 4, 

ratio, reala 4, reciproko~ reelo~ reela nombro~ reflekto 2~ 

rejso, regula plurlatero~ reg-u.la pluredro, rekta 5~ rekto, 

rektifi, rektifiki 2, resto de divido~ 2 ~ :rilato 

4, s~ 6, rilatumo, rivoluo~ rivolua surfaco, rivolua 

solido, rombo, romboedro~ sago 2~ samplo~ (scienco 2): 

la ekzaktaj sciencoj, segmento 1~ sekanto 1~ 2, sekci 2, 

sekcanto~ intersekci~ sektoro 1, 2, senco 2, J. 4, sencumo, 

serio J, s:fero, sf'era sur:faco, sfera pl.urangulo sferoido, 

signo 4, signumo, radiksigno, sig:n:i:fika, simetria 2~ 

simetricentro, simetriakso~ simetriebeno, simetria triangulo, 



s:imila 3~ sinus 

'21ksterskrib:L enskribi 3~ 

statistiko 1~ stelo 3, 

ereometrio, stokasta, stokasta 

J gtokastiko~ streko 2, 

subtrahi, subtrahata~ ma i. sumo 1~ emento )g 

supra de frakcio malsupro de frakcio 1 supremo, surraco 1, 

0 i t ebeno, 

termo 1~ tetraedro, 

to po toro 1, transcenda transl.acio 1 ~ 

tri trilionor. t;riilionor trinomo~ triterrno~ 

trinoma 1 tri:nomiala ~ tru.1?.ko ~ i..:tndo:ro ~ u:nika 3, uni to 2,, 

matrieu:ni to, valoro 1.i 9 vario 1 ~ variable~ ,15 

1.rariablo ~ variablo variance, varianto 2~ vektoro 2 1 

vertico 2, 3 ertikalo de matrico, vico 4 1 ko-vico, 

ko~vico el no~opo, vinkul<J 1~ V"olumeno, (volvi): elvolvi J~ 

elvolvaJo, zono J. 
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