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Jauna lietuviSkoji matematiné literatira, jauna ir jos terminologija. Vis délto
ji turi savo istorija, ir joje Zymiis tam tikri, kad ir trumpi, periodai.
Pirmas periodas — nuo E. Mainionio (pagal ,,Lietuviy Bibliografija* — S. GimZausko) ,,Pradzomokslio Lietuwiszko spaudraszczo ir rankraszczo su pridéjimu
skatmanio“ (Warszawoje, 1862 m.) iki pirmojo pasaulinio karo — buvo terminiJos ieSkojimo laikotarpis. E. Mainionis kartais vartojo labai keistus, neZinia kaip
sudarytus terminus, kaip antai: skaitmanys ,,skaitiavimas, aritmetika‘, prazas
»Skaitmuo“, skaitlis ,,skaitius“, vienalaké ,,vienetas“, pridendis ,,Zenklas plius,
pliusas“, iszembis ,,Zenklas minus, minusas“, uZmatas »uzdavinys“ ir pan. Ir kiti
to laikotarpio autoriai (S. Skaékauskas, J. Gailutis—P. Matulionis, Petras Néris—

V. VileiSis, A. Végélé — Thomo aritmetikos vertéjas, P. Mikolainis — graZiai iliust-

ruotos

aritmetikos

autorius, P. Maiiotas,

J. Damijonaitis ir kt.) neturéjo bendros,

Vieningos terminijos. Pirmojo pasaulinio karo metu Lietuviy Mokslo Draugijos isleistieji matematikos vadovéliai lietuviskoms pradinéms ir vidurinéms mokykloms
taip pat nesilaiké vieningos terminijos.
Pirmojo pasaulinio karo eigoje Rusijoje spartiai augo ir plétési revoliucinis
Judéjimas prie3 cara ir jo pataikiiny reakcine valdziq. Emé aiskéti, kad carizmo
pralaiméjimas suteiks Rusijos imperijoje esantioms tautoms, tad ir lietuviams,
laisve vystyti sava kultira, kurti savas mokyklas.
Tokiy likestiy skatinami, lietuviy matematikai — P. Masiotas, M. SikSnys
ir Sio straipsnio autorius, dirbe tuo metu Voronezo lietuviy karo tremtiniy mokyklose, susiriipino lietuyisky matematiniy vadovéliu ruosimu ir pasiryZo pirmiausia
sudaryti vieningg matematine terminija. Jiems tame darbe padéti mielai sutiko
musy iZymusis kalbininkas, liectuviu literatirinés kalbos ugdytojas J. Jablonskis,
mokytojaves tose patiose mokyklose. Jis paskyré pastovy laika (ketvirtadieniy
vakarus), kada minéti matematikai galéty pas ji rinktis ir konsultuotis matematinés
terminijos sudarymo klausimais.
P. Ma8iotas tik retkartiais lankési tuose pasitarimuose, hes, tapes abiejy gimnazijy (berniuky ir mergaitiy) direktorium ir labai isitraukes j literatiros
vaikams
raSyma, neturéjo laiko pasitarimams. Kai kada fizikos terminijos klausimais
ateidavo pasitarti K. Sakenis, ra¥es fizikos vadovélj vidurinéms mokykloms. Sistemingiausiai konsultacijose lankési Siy atsiminimy autorius, kuriam J. Jablonskis
duo=
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davo daugiausia darbo: referuoti kitu kalby terminy prasme ir kilme, teikti lietuviskus atitikmenis ir kt.

Nuodugniai

buvo

nagrinéjamas

skaitiaus

pavadinimo

klausimas.

Iki

to

laiko buvo vartojami terminai skaitlis, skaitliné, skaitlius ir i8 pastarojo sudarytas

veiksmaZodis — skaitliuoti. Mums, matematikams, skaitlius atrodé visai priimtinas, nes ir gyvojoje kalboje buvo panasios struktiiros Zodziu: derlius, dréblius, dieglius, perteklius. J. Yablonskis prieS ta Zodj nelabai prie8taravo, bet jokiu biidu nesutiko, kad i§ jo baty sudaromas Zodis skaitliuoti: esa, i8 veiksmaZodzio sudaryti
daiktavardj galima, bet i§ tokio dirbtinio daiktavardZio vél daryti veiksmazZodj —

neleistina; ta proga jis piktai smerké jau gana platiai paplitusius naujadarus mokytojauti, gydytojauti ir pan. J. Jablonskis pasifilé vartoti ZodZius
civoti, ir mums visiems buvo aiSku, kad tai bus geriausi terminai.

NemaZa

galvota ir apie

vieneto

pavadinima.

skaidius, skai-

Ankstiau vartoti terminai —

vienalaké, vienuté, vienuké — mums visiems nepatiko; buvo dar pradéta vartoti,
ypaé nematematiky kalboje, vienata, tatiau mums Sis Zodis nepatiko dél archai8-

kumo (plg. senyjy lietuvisky raSty gyvatd).

Buvo

priminta,

kad lietuviy kalboje

nedideli daikty arba Siaip vienety skaitiai vadinami: dvejetas, trejetas..., tad neprieStaraus lietuviu kalbos dvasiai ir terminas vienetas. J. Jablonskis tam labai
pritaré, bet kai kas i§ pasitarimo dalyviy tai priémé rezervuotai. Matyti, kai kuriuos
matematikus veiké kity kalby praktika: jose vienetas visur vadinamas moteri8-

kos giminés Zodziu (plg. jedinica, jedynka, Einheit, unitas). Vis délto
pritarimas

vartoti termina

J. Jablonskio

vienetas nulémé.

K. Sakeniui buvo sitilyta fizikoje vartoti analogiskai sudaryta Zodi visetas (aceAeHHaA, universum), bet ne visata, kuris taip pat skamba archaiskai. J. Jablonskis
ir tam, kiek atmenu, pritaré, bet tas terminas nejéjo j véliau misy iSleistus terminu
Zodynélius ir iki Siam laikui vartojama visata.
Apie

matematiniy

veiksmy

pavadinimus

mano

buvo

referuota,

kad

ki-

tose kalbose paties matematinio veiksmo pavadinimas paprastai neatskiriamas nuo
jo konkretaus vykdymo proceso pavadinimo, kai tuo tarpu logiSkai reikéty juos
skirti, ir lietuviy kalboje lengva tai padaryti. Visy tam buvo pritarta ir priimtas sitlymas veiksmus vadinti sudétis, atimtis, daugyba, dalyba, 0 ankstiau vartotus terminus — sudéjimas, dauginimas... — palikti konkretiy veiksmy vykdymui Zyméti
(pvz., trupmeniniy skaidiy dauginimas).
Tolesni veiksmai — kélimas laipsniu ir Saknies traukimas — buvo siilyta
vadinti /aipsniuoté ir Sakniauté. Pirmajam buvo pritarta, antrasis — sutiktas labai
rezervuotai. Mat, kitose kalbose (tur biit, i8 tradicijos) veiksmo pavadinimas gretintas su fiziniu procesu — augalo Saknies traukimu. Tuo tarpu matematiniame veiksme tik ieSkomi tam tikri skaiéiai, gal nelabai vykusiai vadinami Saknimis (plg. kitokia Saknies prasme lygtyse). Nagrinéjamasis terminas véliau neprigijo, ir nueita
kity kalby

pramintais

keliais.

Rimta matematinés terminologijos sritis — veiksmuose
dalyvaujantiy
skai¢iy ir rezultaty pavadinimai. I8 prane’imo apie kity kalby praktika paai’kéjo, kad jose i8 tradicijos ar gal i§ savoti8kos inercijos yra i8likusiy net labai nelogiSky dalyky. Antai dauginimo rezultatas, vokie¢iy kalba vadinamas Produkt, rusy — npouseedexue, lenky iloczyn,

ir tie terminai

i8 esmés nieko nepasako,

kurio

gi tai veiksmo rezultatai, nes taip galima pavadinti ir daugybos, ir bet kurio kito
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veiksmo iSdavas. Dalijimo rezultatas voki8kai Quotient, lotyniskos kilmés Zodis,
kuris vokietiui nieko nepasako apie tai, kuriuo veiksmu tas skaigius gautas; lenki8kai dalmuo vadinamas iloraz, bet tuo vardu galéty biti pavadintas ir daugiklis, kuris taip pat reiSkia, kiek karty (ile razy) turi biti padaugintas (arba paimtas) duotasis skai¢ius. Daugiklis ir daliklis tose kalbose vadinami taip, kaip kad ankstyvesniuose lietuviSkuose leidiniuose raSyta: daugintojas, dalytojas (tai reiSkia ne tam
tikra skaiéiu, bet Zmogu, atliekantj dauginimo arba dalijimo veiksmus).
Misy buvo nusistatyta grieZtai vengti tokiy nelogiskumy, veiksmuose dalyvaujanGius skaitius vadinti kiek galima trumpesnémis daiktavardinémis formomis (pvz.,
démuo, démenys ne dedamieji, sudedamieji); skaitius, kuriais dauginama arba dalijama, traktuoti kaip savoti’kus jrankius ir jy pavadinimus sudaryti pagal gyvosios kalbos formas (pyz., adiklis, kabiklis), bitent: daugiklis, daliklis ir analogiSkai
trupmenose — skaitiklis, vardiklis. Tad ir dauginimo rezultata buvo nutarta vadinti sandauga.
NemaZa ripesciy mums sudaré klausimas apie prielinksniy vartojima, nusakant
daugybos ir dalybos veiksmus. Ankstiau sakyta: dauginti, dalyti ant 5 arba —
dauginti, dalyti penkiais. Buvo aisku, kad pirmoji konstrukcija lietuviu kalbai
visai netinka. Antroji konstrukcija taisyklinga ir galéty biti vartojama, kai daugiklis arba daliklis yra konkretis sveikieji teigiamieji skaitiai, tatiau bendresniais
atvejais ir raidiniy skaitiu veiksmuose ji nepatogi, nes tekty kiekviena karta pridurti ,,...skaiciumi“ ir t.t.
J.
Ji moka
dinasi,
rodo“.

Jablonskis priminé gyvosios kalbos posakius padalyti, ismatuoti if akies:
isvirti pietus i§ knygos, atseit ,,kaip akis rodo“, ,,kaip knygos rodo“. Vapasirinktina konstrukeija padauginti ix daugiklio, ty. ,kaip daugiklis
Visi labai apsidziaugéme tokiu pasiiilymu.
J. Jablonskio siiilymas vartoti prielinksnj ix ir dalybos atveju nesukélé matematikams entuziazmo. Mano buvo nurodyta, jog prielinksnio i¥ vartojimas triju
skirtingu veiksmy atvejais bus nepatogus ne tiktai kalbos stiliaus poZiiriu, bet ap-

sunkins ir matematine kalba suprasti, teks daZnai vartoti dalytis if skaiciaus ir pan.
Buvo atkreiptas démesys j tai, kad dalyboje slypi du gana skirtingi veiksmo ai8kinimo ir atlikimo poZidriu atvejai: a) dalijimas lygiomis dalimis ir b) dalijimas pagal talpuma (talpos dalyba). Pirmuoju (a) atveju natiralu vartoti prielinksni j (pvz.,
dalyti j 5 dalis), o antruoju (b) — prielinksni po (pvz., 35 kg padalyti, iSdalyti po 5 kg).
Konkretiy, ypaé ivardytiniy, matiniy skaitiy atveju pagal veiksmo esme reikia naudoti ta arba kita prielinksni, o bendriniu, raidiniu skaigiy atveju geriau tinka prielinksnis po. Todél ir sitliau tokiy bendry veiksmy atvejams taikyti prielinksnj po,
bet ne i. J. Jablonskio autoritetas nusvéré, bet man ir dabar atrodo, kad biitu buve
geriau palikus prielinksnj po.
Nauji lietuviSki algebros terminai (teigiamieji, neigiamieji skaidiai ir kt.), kiek
atsimenu, buvo M. SikSnio pasiiilyti ir greitai visy misy priimti. NemaZa galvota
ir net gintytasi dél /ygties. To termino ankstyvesniuose lietuvikuose raxtuose nebuvo.
Kity kalby pavyzdziu pirSosi terminai Jygybé, lyginys; buvo iSkile terminai /ygmé,
lygmuo. Atrodé, kad tinkamiausias terminas bus /ygtis. J. Jablonskis gana grieZtai
prieSinosi vienaskaitos formai ir siiilé /ygtys. Jis aiskino, kad Sia turima reikalo su
bitina dviejy daliy saveika, lygiateisiskumu, pusiausvyra ir tokiais atvejais gyvojoje kalboje vartojami daugiskaitiniai daiktavardziai, kaip antai: rogés, Zirklés, Zio197

tys. Teko daug itikinéti J. Jablonski, kad matematikams svarbu turéti ta savoka
iSreikSta vienaskaita, kad biity aiSku, jog turima reikalo ne su keletu, bet su viena

lygtimi. J. Jablonskis nusileido, ir buvo priimtas terminas /ygtis.
Kiti aritmetikos bei algebros terminai (pvz., trupmenos, ju bendravardinimas,
proporcijos, logaritmai ir kt.) nesudaré didesniy sunkumy ir nekélé ginty. Ty darby
rezultatus paruo%ti spaudai isipareigojo M. SikSnys?.
Siy atsiminimy autoriui teko daug padirbéti ir geometrijos bei trigonometrijos
terminologijos srityje. Vienas pirmyjy klausimy buvo linijy pavadinimas. Buvo
aisku, kad, palikus terminus tiesioji, kreivoji, statmenoji, susidarys daug nepatogumy kalbos poZiiriu ir neaiskumy matematine prasme. Buyo jautiamas reikalas
vadinti tuos objektus ne biidvardine forma, bet trumpesniais daiktavardziais. Mano buvo pasililyta kreivé, tiesé, statmuo. Visi tam pritaré, nors tai buvo Zodziai ne
i§ gyvosios kalbos paimti.
Gintytasi dél lietiamosios pavadinimo. Bidvardiné tos tiesés pavadinimo
forma galéjo sukelti nemazZa neaiskumy ir net dviprasmybiu: ar tai yra tiesé, kuri
ka lietia, ar kurig kas lietia. Pagal tiesé, kreivé pasiiiliau lietiamaja pavadinti liesné,
kaip kad gyvoje kalboje sakoma: réksné, désné (vista). Isigilines i tos tiesés esme
Gi, bet ne ja kas lietia), J. Jablonskis nusprendé, kad tinkamiausia bus vadinti ja
lietéja, tuomi pabréZiant tam tikra jos aktyvuma. I8 analogijos kertamoji pavadinta kirtéja.
Apskritimui ir jo spinduliui pavadinti iki tol buvo vartojami ZodZiai ratas ir
stipinas, A, JakStas-Dambrauskas vartojo terminq ratilas. Greitai buvo priimti,
todos, J. Jablonskio pasiiilyti terminai apskritimas ir spindulys, bet leista vartoti
ir radiusas. J. Jablonskio siiilymu, buvo priimtas ir terminas skritulys ,,apskritimo
apréZtoji figira“.
Kiek atsimenu, terminas plokstuma ginty nesukélé. Man jis i8 pat pradZios atrodé ne visai tinkamas. PlokStuma turéty reikSti bet kokio pavirgiaus plokséiaja
dali (pyz., kalnuotame kraSte tam tikra apréZta lyguma, i8lankstytame stoge ploksGiaja dali — aikStele ir pan.). Pavadinti begalinj plok&tiaji pavirsiy plokstuma taip
pat netikslu, kaip pavadinti tiese — tiesuma, kreive — kreivuma. Man rodési, kad
reikia termino, kuris reikSty ne pavirSiaus savybe, pobidj, bet pati begalinj
pavirsiu; tokiu ZodZiu-terminu galéty biti (terminus technicus) ploksmé, plokstis.
Ir gyvojoje kalboje yra apstiai tokios darybos Zodziy, reiSkianéiy tam tikras apibendrintas savokas, pvz.: tékmé, gelmé, kilmé ir pan. Kai kas i8 matematiky termina
ploksmé iki Siol vartoja, i8 jo lengvai sudaro bidvardj ploksminis (vietoje plokstuminis), it tai jokiy neaiSkumy nesukelia.
Trigonometrijos terminy tvarkymas nesudaré dideliy sunkumy. Pagrindu buvo
padéti internacionaliniai terminai, skirtingy nuomoniy buvo tiktai apie ju lietuvi8kas galiines ir linksniavima. Buvo siilyta ZodzZius sinus, cosinus laikyti ir lietuviy

kalboje

vardininkais

ir atitinkamai

linksniuoti:

sinus, sinaus, sinui ir t.t. Rodos,

J. Jablonskio buvo nulemta, kad reikia lietuvinti ju vardininkus, t.y. ra8yti sinuSas, cosinusas. Tada buvo pareikSta, kad tangens, cotangens, sekans reikia vadinti:
tangensas, contangensas, 0 ne tangentas, cotangentas..., kaip kad reikalavo J. Jablonskis, remdamasis désniu, kad lietuviSkas vardininko galiines reikia segti prie svetimos kalbos ZodZio kilmininko kamieno. Nepadéjo ir gyvosios kalbos pavyzdiZiai,
1 Zr. M. Sik8nys, Aritmetikos ir algebros terminy Zodynélis, Kaunas, 1919, 47 p.
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\

kur svetimos

kilmés

vardai

Felix,

Clemens,

Alphons sulietuvinti

Alfonsas, Klemensas), nekreipta démesio ir j tai, kad pagal
tangentui désni gal reikéty vartoti ir terminus sinas, cosinas.

(plg.

taikyta

Feliksas,

tangentui,

co-

Geometrijos ir trigonometrijos terminus paruosti spaudai buvo pavesta Sio
straipsnio autoriui, ir jie buvo netrukus iSspausdinti?.
I pasitarimus pas J. Jablonski viena kita karta buvo atsilankes ir K. Sakenis
specialiai fizikos terminy klausimais, ir mes juos svarstydavome. Atsimenu, nemaza
ginéy sukélé jo pateiktas terminas svytuoklé (rus. masmauk). Buvo atkreiptas dé-

mesys j tai, kad Syytuoklés vardas sukelia tam tikrus 8viesos reiSkinius, Svytéjimo vaizdinius (plg. Zodi Svyturys). Grynosios mechanikos svyruojantj prietaisa tinkamiausia
baty

vadinti svyyruokle. Vis délto,

kiek atsimenu,

pusén, ir tas terminas jsigaléjo vadovéliuose.

J.

Jablonskis

Gyvai buvo svarstomi K. Sakenio i&keltieji cheminiy

pakrypo

elementy

Sakenio

pavadinimo

Klausimai. Jis mégino daugeli jy lietuvinti, bet buvo nusistatyta déti pagrindu plaGiai vartojamus tarptautinius terminus, darant iSimtj tiktai vienam kitam elementui,
kurie praktikos (technikos, fiziologijos, higienos) sumetimais turéty biti pladiai
i8populiarinti. Pirmoji isimtis — elementas O (oxygenium). K. Sakenio buvo suminéti anksciau vartoti pavadinimai: rigStadarys, riigstagamys, riikstinys. Pats

K. Sakenis, jei neklystu, sitlé vadinti ragdariu ar kazkaip panasiai. J. Jablonskis
paklausé, kokios yra bidingiausios to elemento cheminés savybés. Bent kiek daugiau nusimanydamas apie pagrindinius cheminius junginius, paaiskinau, jog to elemento dalyvavimas rigStyse nebitinas, nes yra rig8tiu, j kuriy sudéti jis nejeina (pvz.,

HCl); bidingiausia to elemento savybé yra ta, kad juomi dega kiti elementai, ir
todél jo pavadinimas tinkamiausia bity sieti su degimo vardu. J. Jablonskis greitai
susiorientavo, priminé pavyzdZius gelwonis — yra tai, kuomi geliama, gyvuonis —
tam tikra kino vieta, kuria daugiausia jau¢iama, todél elementa O (oxygenium)
tinkamiausia pavadinti deguonimi. Visiems mums buvyo aisku, kad tai bus tinkamiausias terminas. Rodos, tas pats K. Sakenis is analogijos azota pasiilé vadinti
gesuonimi, nes jis degima gesina. Pritarimo tam nebuvo, nes azotas ne kiekvienq de-

gima gesina, Antram daZnam elementui H (hydrogenium) J. Jablonskis suteiké
vandenilio varda, kuris greitai ir prigijo.
Matematinés terminijos klausimai yél iSkilo, grjzus i8 Voronezo j Lietuva.
Misy pirmoje aukStojoje mokykloje — AukStuosiuose Kursuose — buvo plaégiai
déstoma aukStoji matematika, reikalavusi daugelio naujy matematiniy terminu. I§
pradzios 3-4 metus tais reikalais teko riipintis beyeik man

su J. Jablonskiu.

Bet kurios mokslinés terminijos

pagrindiniai désniai:
a) giminingy savoky

lietuvinimo

vienam, konsultuojantis

klausimais jo buvo

pavadinimo pagrindu déti

Zodzio forma (pvz., daiktavardj) ir visas kitas formas

aprobuoti

du

viena kurig svetimos kalbos
yesti i8 jos pagal misy

kal-

bos désnius, pavyzdZiui, paémus graiky kalbos Zodj analizis, toliau sudaryti formas
analizinis, analiziskas, bet ne analitinis, analitiskas, kurios bitty sudarytos jau i8 bidvardZio formos;

b) imti svetimos kalbos termina jo originalia forma, jei ji nepriestarauja misu

kalbos tarimui.

PavyzdZiui, visai lietuvi8kai skambanéius graikiskus

terminus

ana-

* Zr. Z. Zemaitis, Geometrijos ir trigonometrijos terminy rinkinélis, Kaunas, 1920, 99 p.
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lizis, sintezis néra jokio pagrindo savintis jau dusyk (pranciizy ir vokietiy) ixkraipyta forma (plg. analizé, sintezé) ir juos linksniuoti taip: analizé, analizés, analizei...,
kai galima ta Zodj puikiai linksniuoti pagal jo originalia pagrindine forma, iSlaikant
ir graiky kalbos kirti, pvz.: analizis, analizio...; arba, norint iSlaikyti ir graikiska Zodzio lyti, linksniuoti pagal lietuvi8ka Zodj pilnatis: analizis, analizies, analiziai ir t.t.
Panasiai reikéjo pasielgti ir su ZodZiais minuta, sekunda, tertia, kvarta, kvinta ir kt.,
nepakeitus jy i minuté, sekundé, tercé, kvarté ir kt.
Galime priminti ir kita paplitusi bei misy kalbininky facitu consensu priimta lotyny kalbos terminy iSkraipymo pavyzdi.
Viduriniais amZiais ir naujyju amZiy pradzioje Europos mokslininky buvo plaGiai_vartojamos SeSiasdeSimtainés trupmenos, vadintos filosofinémis (fractiones

philosophicae), atkeliavusios i§ Asirijos-Babilonijos.

Jose

pirmoji

trupmena

(éa)

vadinta prima pars minuta (pirmoji sumazZintoji dalis), trumpai sakyta — minuta;
antroji trupmena (&) — secunda; tolesnés: tertia, quarta, quinta ir t.t. Tie trupmeny pavadinimai iSliko iki misy dieny ir kampu matavimuose. Tad geriau bity
buve palikus originalias formas minuta, sekunda..., 0 ne antrines, i vokietiy kalbos
paimtas minuté, sekundé ir t.t. Ir jeigu jau tai buvo padaryta, tai reikéty nuosekliai

vartoti ir formas tercija, kvarté, kvinté,... oktavé...

Matematikos terminy Klausimais man teko kreiptis ir j Valstybine terminologijos komisija, kuri buvo sudaryta 1921 m. ir kurios sudétyje veiké matematikos
terminy komisijélé. I jq iéjo Pranas Maiiotas, A. JakStas-Dambrauskas, dailininkas Adomas Varnas, Antanas Kaunas ir, be to, rodos, du jauni kalbininkai. Apie
1923—1924 m. bent du kartu kreipiausi i P. MaSiota, pratydamas, kad komisijélé pareikSty savo nuomone apie universitete vartojamus ir naujai kuriamus terminus. P. MaSiotas organizavo pasitarimus. Juose pats P. Maiiotas laikési pasyviai,
A.

JakStas-Dambrauskas

siilé

savus,

kartais

net

keistus

terminus.

Kalbininkai’

buvo nejsigiling i matematikos dalykus ir nedaug ka galéjo padéti, terminus svarstant. Todél matematikos terminologijos srityje, burzZuazijai valdant, beveik nieko
nepadaryta.
Tarybinés

santvarkos metais terminologinis darbas buvo

Zymiai

i§pléstas ir

suintensyvintas. Mokslo jstaigose atkreiptas démesys j atskiry mokslo, technikos ir

kity sri¢iy terminy Zodyny sudaryma bei i8leidima. Jau i8éjo teisés, geologijos-geografijos, chemijos, fizikos, melioracijos, tekstilés, sporto terminy Zodynai. Parengti
arba rengiami spaudai botanikos, ekonomikos, mi8kininkystés, medicinos ir kiti
Zodynai. 1954 m. buvo pradétas ir matematikos terminy svarstymas, kuriame dalyvavo Lietuviy kalbos ir literatiros instituto Terminologijos komisija (J. Kruopas,
V. Bartusevitius, B. Vosylyté) ir Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universi-

teto matematikai: Z. Zemaitis, J. Kubilius, P. Katilius, G. Zilinskas, V. Statule-

vitius, V. Paulauskas,

K.

Grincevitius.

Pasitarimuose

buvo

apsvarstyti

ir priimti

elementarinés matematikos vadovéliy vartojami terminai. Daugiausia ginty sukélé
terminai lieciamoji (lietéja...), plokstuma (ploksmé...), sintezis (sintezé...) ir kt.
Matematikai jsipareigojo toliau kaupti aukStosios matematikos terminy kartoteka,
kad ateityje biity galima sudaryti didelj matematikos terminy Zodyna, apimanti visu
matematikos Saky terminija. Sis darbas intensyviai dirbamas iki Siol.
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Kaip matome, tarybinés santvarkos metais rimtai susirdpinta misy matematine terminija ir daug padaryta, suvienodinant ja vadovéliuose ir kitoje matematinéje literatiroje, skirtoje platesnei visuomenei. Siuo metu daugiau ripestiy kelia
terminija, susijusi su naujais, labai sparéiai augantiais matematiniais mokslais. Gerai biitu, kad Lietuviy kalbos ir literatiros instituto Terminologijos komisija ir
respublikos matematikai testy terminologini darba ir sudaryty tokia matematine
terminija, kuri: a) padéty studijuojantiems moderniuosius matematikos mokslus
teisingiausiai suprasti naujas, kartais labai sudétingas savokas ir mintis; b) leisty
ir bent kick tolesniy specialybiy Zmonéms gauti teisinga supratima apie moderniau
siy matematikos Saky esme ir pasiekimus.
Kartu reikéty dar sykj perZitréti jau vartojamus terminus ir tuos ju, kurie neatitinka logiskumo, tikslumo, nuoseklumo ar turi kity trikumy, pakeisti geresniais.

K HCTOPHH

JIMTOBCKOM MATEMATHYECKOA

TEPMHHOJIO‘HH

3. KKEMAMTHC
Peswme

CpasautenbHo Monoqaa mHTOBCKaa MaTemaTHueckaa “MTepatypa

MpotomKUTeTbHOe Bpe-

Ma BECbMa HYKJatacb B eMHHO!, OOueNpu3HaHHolt TepmaHOnOTHH. YetpaHuts
stot HexocTatoK
B3ATHCb AMTOBUBI MaTemaTuKu M. IIInkmunc n 3. Kemaiituc, oryactu
u I. Maumorac, Bo speMa TepBoli muposoi Bolin: pa6oTapie B AWTOBCKHX 6exXeHCKHX WKOax
B Trop. Boponexe.

Ouu noctasanu ce6e ners — KpuTuueckn NepecmotpeTs Ouistttyio B ynoTpe6ne
HHH BecbMa HeCoBeplCHHY!0 TEPMHHONOFHIO, H, NO Mepe BO3MOXKHOCTH, co3ZaTb MOrHuecKH
o60cHoBaHHy10,
CooTBeTCTBYIOULyIO AYXY JMTOBCKOTO s3bIKa. CyUlecTBeHHy!0 NOMOMIb KOANeKTHB
Y OKa3a1 B
STOM Jede BbI,aiomulica muTOBCKHi AMErBHcT MW. A6noNcKHC. Koanextusy mpuuaoch
Hemano
NopaGoTath MpH yCTaHOBJeHHM UpaBHaAbHEIX HaMMeHOBaHUil MaTemaTHuecKHX
Jelictsuii, yyac-

TBYIOUMX

B HHX YHCeT

H pesyabTaToB

JelicrBuii.

pexuue

Tepmunet Onin

co3qanE

Gonbuelt

ACTbIO MYTEM JOCTOBHOTO MepeBOa TepMHHOB C APYTHX ASEIROB, B KOTOPBIX
OHH YacTO COKH-

‘MCb HCTOpHYeCKH, NO TpalHuHH, HO He Bcerza ObIIH JOrMYecKH OGOCHOBAHE
I. Tax, Hamp.: a) pe-

SyabTaT YMHoxKeHHsA Mo-HeMeuKH Ha3. Produkt, mo-noacKH — iloczyn,
Nlo-pyccKH — npouseedenue. tH HaHMeHOBaHHA No CymecTBY He CBA3AaHEI C HasBaHHeM camoro
JelicTBHa: Tak MoTYT ObIT Ha3BAHBI HM PesybTAaTI MOGoTO ApyToro BEINOAHEHHOTO, TIpowsbex
enHoro JeiictBus;
6) tormueckoe onpesenenne jelictRUA B ApyTHX s3b1Kax SBYYHT TAK Ke, KaK
H Ha3BaHHe Mpouecca
KOHKPCTHOFO BLITIOJHEHHS €FO; B) HAHMeHOBAHHA YHCen, Ha KOTOPbIe YMHOXKAIO
TCA HAN JenATCH
Apyrue 4icqa, Ha APyTHX ASbIKAX COBMaaloT c HAHMeHOBaHHeEM BH TOAHHT
Aeel eiictBHii,
B TO Bp€MA Kak MO CYIIeCTBY JOMKHBI HOCHTb Ha3BaHHA, CBOIiCTBeHHEIE HHCTp
yMeHTam Jelic-

TBH,

H T.m.

BpillienouMeronaHubie MaTemaTHKH, npH apTopHtetHolt nomomu H. A6n0xcKac
a, yctanoBHI MATEMATHYECKYIO TePMUHONOTMIO, CBOOOTHY!O OT YNOMAHYTHIX HefocTaTK
OB.
K koaanextupy o6pamastcs 3a copetom 1 npenozanatess (pusHKH To
Bonpocy TepmHHOn0THH (bH3HKH H XHMHH,

H OHH OcHOBaTeTBHO o6cyanaquc.

Tax, Hanp., Obit noctaszex BoMpoc,

kak lenecoo6pasxo Obi10 Obl HasBaTD xHMMYeCcKHH snement O (oxygenium
). Ha apyrux espoNelickHX A3bIKax HasBaHHe ero cBASEIBaeTCH C NpeACTaBAeHHEM KHCIOTHI.
Mexay tem 61110 o6paMICHO BHUMAHHE HA TO, YTO KHCJOPO) He ABUeTCA HENpeMeHHEIM HHTPeAHEH
TOM BCAKOli KHCAOTHE
(uanp., HCI ne cogepxut O). Xapaxtepuuim xe crofictsom ero ABAACTCA
TO, YTOB HEM, NpH NoMOULH €To TOpAT ApyrHe Tea, H MosTOMy HasBaHHe ero (no AMT. deguonis)
6x10 co3MaHO Ha

Gaze cnopa degti ,,ropeth‘*.

Pesyabrarst paoT KosektTuga ony6amKosaan B 1920 r.ero uenbt
M. [laKmune wn 3. )KeMaliTHc B BHJe ABYX TepMHHosOrHuecKHX cuoRapeli. VcravoBaeHHaa
UMH TepMHHOOrHsA Bona
BO BceoSijee ynoTpeGleHHe B AHTOBCKOl MatemaTHecKoil auTepatype.
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