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БИОГРАФ
ИЯ
Нютон е роден на 25 декември 1642 стар стил (4 януари 1643 нов стил) 

в Улсторп при Колстъруърт, селце близо до град Грантъм в английското 

графство Линкълншир.

1655-1661 – Учи в Кралското училище в Грантъм

1661–1665- Учи в Кеймбридж

Преподавател и професор в Кеймбридж (1667 – 1689)

1669 публикува първите си изследвания върху своя метод на флуксиите, 

станал основа за математическия анализ.

1671 Създава рефлекторен телескоп

1684 ОБОСНОВАВА ТЕОРЕТИЧНО ЗАКОНИТЕ НА КЕПЛЕР (DE MOTU 

CORPORUM IN GYRUM)

1687 ИЗЛАГА ОСНОВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА МЕХАНИКА – ЗАКОНИТЕ НА 

НЮТОН И ТЕОРИЯТА ЗА ГРАВИТАЦИЯТА

1704 ПУБЛИКУВА ИЗСЛЕДВАНИЯТА СИ В ОБЛАСТТА НА ОПТИКАТА И СВОЯТА 

ТЕОРИЯ ЗА СВЕТЛИНАТА

31 МАРТ 1727 ИСАК НЮТОН УМИРА В ЛОНДОН
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Приносите му към 
науката

Най-важният принос на Исак Нютон към 
математиката е разработването на метода на 
флуксиите, който по-късно ще се превърне 
в математически анализ.
През 1665 година Исак Нютон доказва 
обобщената биномна теорема, валидна за 
произволна степен. Той извежда метода на Нютон, 
изследва кубичните повърхнини, допринася за 
развитието на теорията на крайните разлики и 
пръв използва дробни индекси и координатна 
геометрия, за да получи решения на диофантовите 

МАТЕМАТ
ИКА



АСТРОНО
МИЯ

През 1684 година Исак Нютон 
публикува „De Motu Corporum“, 
която съдържа в начална 
форма Законите за движение. В нея 
той обосновава теоретично Закона 
на Кеплер, според който планетите 
в Слънчевата система се движат 
по елиптични орбити. Той смята 
също, че действащата върху тях 
центростремителната сила е 
пропорционална на разстоянието им 



МЕХАН
ИКАПърви закон на механиката :

Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на 
равномерно и праволинейно движение дотогава, 
докато външна сила не го изведе от това състояние.
Втори закон на механиката:
Сила, действаща на системата отвън, води до 
ускорение на системат
Трети закон на механикта:
Всяко действие има равно по големина и 
противоположно по посока противодействие.
Исак Нютон формулира и закона за всеобщото 
привличане, като използва за него латинската дума 
„gravitas“ („тегло“), от която идва и българската форма 
„гравитация“. В същата книга определя аналитично 
и скоростта на звука във въздуха, изхождайки от 
Закона на Бойл.



ОПТИ
КА

Още в средата на 1660-те години, преди да започне да 
преподава оптика, Нютон 
изследва пречупването на светлината, демонстрирайки, че 
със стъклена призма бялата светлина се разлага на 
отделни цветове, които с леща и втора призма могат отново 
да съставят бяла светлина. Като отделя оцветен лъч и го 
насочва към различни предмети, той показва, че отделните 
цветове могат да се отразяват, пречупват и разсейват, но 
винаги остават същия цвят. Изводът му е, че цветът е 
резултат на това как предметите взаимодействат с вече 
оцветената светлина, а не се поражда от самите тях.
От изследванията си върху пречупването на светлината 
Нютон прави извода, че всеки рефракторен телескоп ще 
има като недостатък дисперсията на светлината в цветове и 
изобретява рефлекторния телескоп с отражателна оптика, 
за да избегне този проблем.



Интересни 
факти №1 Не харесвал доведения си баща Нютон непрекъснато създавал 

списъци. Един от най-забележителните включвал всички грехове, които е 
извършил до 19-годишна възраст. Един от тях бил: „Заплаших майка ми и 
баща ми Смит, че ще изгоря къщата над тях”. Когато Смит предложил на 
майка му да се оженят, Исак бил само на 3 години и бил изпратен да живее 
при баба си. 
№2 Не очаквали, че ще оцелее Исак се родил 15 седмици по-рано. Майка 
му казвала, че като бебе можел да се побере в чаша. 
№3 Онова с ябълката? Не се е случвало Или поне не по начина, по който се 
разказва легендата. Вероятно знаете историята, че Нютон стоял под едно 
дърво, когато една ябълка го ударила по главата, след което той веднага 
направил заключението за гравитацията. Самият Нютон разказвал съвсем 
друга история – той си бил вкъщи и гледал през прозореца, когато видял 
как един плод пада от дървото. 
№4 Бил пелтек Други известни личности, които имали този проблем, били 
Аристотел, Мойсей, Уинстън Чърчил и Чарлз Дарвин. 



№5 Светът ще свърши не по-рано от 2060г. Исак Нютон прекарал дълги 
години в изучаването на този въпрос
№6 Бил е гений, без съмнение, но не и добър политик В годините, в 
които бил депутат в парламента, той говорил пред колегите си само 
веднъж и то, за да помоли някой да затвори прозореца. 
№7 Кучето му подпалило офиса му. При пожара изгорели 20-годишни 
проучвания Поне така казал самият Нютон. Някои историци смятат, че 
Нютон никога не е притежавал куче. Тя предполагат, че Нютон оставил 
прозореца отворен и вятърът съборил свещ, която запалила пожара. 
№8 В края на живота си Нютон претърпял нервен срив и станал 
известен с ексцентричното си поведение Но вероятно това не е по 
негова вина. През 1979г., при изследване на косата на Нютон, били 
установени големи количества живак, вероятно в резултат на всичките 
му алхимични експерименти. Но тази теория издиша, тъй като Нютон 
никога не оплешивял и не загубил зъбите си – два важни признака при 
отравяне с живак.



БЛАГОДАРЯ 
ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТ
О!!!


