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Początek, tabl. miedziorytnicza alegoryczna, strona tyt., 
ded. do króla, nazwiska  prenumeratorów s.1-10

Przedmowa s. I-XX

Przedmowa autora, Treść s. XXI-XXXII

Rozdz. I. O niektórych potrzebnych definicyach, twierdzeniach
i zadanich geometryi: O longimetryi s. 1-15

Rozdz. I. O niektórych potrzebnych definicyach, twierdzeniach
i zadanich geometryi: O figurach; O troykątach s. 15-29

Rozdz. I. O niektórych potrzebnych definicyach, twierdzeniach 
i zadanich geometryi: O czworobokach; O wielokątach foremnych s. 29-40

Rozdz. I. O niektórych potrzebnych definicyach, twierdzeniach 
i zadanich geometryi: O planimetryi czyli rachunku powierzchni s. 41-49

Rozdz. II. O rysowaniu, kolorowaniu i opisywaniu kart 
woiennych § 101-123 s. 50-68

Rozdz. II. O rysowaniu, kolorowaniu i opisywaniu kart 
woiennych § 124-154 s. 69-89

Rozdz. II. O rysowaniu, kolorowaniu i opisywaniu kart 
woiennych § 155-174 s. 89-98

Rozdz. II. O rysowaniu, kolorowaniu i opisywaniu kart
 woiennych: Jak kolory przygotowywać i karty iluminować s. 99-111

Rozdz. II. O rysowaniu, kolorowaniu i opisywaniu kart 
woiennych: Jak woienne karty opisywać  s. 111-117

Rozdz. III. Opisanie instrumentow do wymiarow w polu 
§ 202-217 s. 118-134

Rozdz. III. Opisanie instrumentow do wymiarow w polu
 § 218-236 s. 135-147

Rozdz. IV. O mierzeniu linii stanowiska i wyznaczaniu 
głownych punktow § 237-255 s. 148-165
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Rozdz. IV. O mierzeniu linii stanowiska i wyznaczaniu 
głownych punktow § 256-273 s. 166-180

Rozdz. V. O wymiarze  obozu i pozycyi woyska § 174-292 s. 181-199

Rozdz. V. O wymiarze  obozu i pozycyi woyska § 293-314 s. 199-219

Rozdz. V. O wymiarze  obozu i pozycyi woyska § 315-332 s. 220-237 

Rozdz. V. O wymiarze  obozu i pozycyi woyska § 333-342. s. 238-246

Rozdz. VI. O rozmiarze  bitwy, i jak iey plantę rozporządzić s. 247-260

Rozdz. VII. Rozmiar okolicy i podstępow (aproches) 
oblężoney fortecy § 360-369 s. 261-268

Rozdz. VII. Rozmiar okolicy i podstępow (aproches) 
oblężoney fortecy § 370-392 s. 269-288

Rozdz. VIII. O rozmiarze marszu woyska, od iednego 
do drugiego obozu s. 289-310

Rozdz. IX. O połączeniu odprawionych rozmiarów [...] 
§ 416-426 s. 311-322

Rozdz. IX. O połączeniu odprawionych rozmiarów [...] 
§ 427-443 s. 322-338

Rozdz. X. O rozmiarze bez instrumentów s. 339-356

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. I. Początkowe wiadomości 
o liczbach i cztery na nich działania. s.1*-17*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. II. Cztery arytmetyczne 
działania na ułomkach. s. 18*-39*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. III. Przeciwne sobie 
wielkości i cztery na nich działania. s. 40*-43*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. IV. O mnogościach 
i wyciąganiu pierwiastków... s. 44*-60*
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Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. V. Rachunek literalny s. 61*-67*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. VI. O stosunkach 
i proporcyach [cz. 1] s. 68*-84*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. VI. O stosunkach 
i proporcyach [cz. 2] s. 85*-102*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. VII. O logarytmach s. 103*-111*

Dodatki. Pierwsza część dodatków. Arytmetyka i dalsze 
rozprowadzenie geometryi. Rozdz. VIIII. Pierwsze zasady 
rozbioru matematycznego... s. 112*-120*

Dodatki. [Druga cześć dodatków]. Rozdz. II [!] Niektóre 
potrzebnieysze podania z geometryi początkowey... s. 121*-141*

Dodatki. [Druga cześć dodatków]. Rozdz. III. Trygonometrya 
płaska [cz. 1] s. 142*-157*

Dodatki. [Druga cześć dodatków]. Rozdz. III. Trygonometrya 
płaska [cz. 2] s. 158*-168*

Dodatki. [Druga cześć dodatków]. Rozdz. IV. Stereometrya.   s. 169*-186*

Dodatki. [Druga cześć dodatków]. Rozdz. V. Trygonometrya 
kulna. s.187*-206*

Druga część dodatków [kontynuacja]. Pierwsze początki 
sztuki wojennej. Taktyka. s. 207*-219*

Druga część dodatków [kontynuacja]. Pierwsze początki 
sztuki wojennej. Fortyfikacya polna s. 219*-238*

Druga część dodatków [kontynuacja]. Pierwsze początki 
sztuki wojennej. Artylerya. s. 238*-246*

Omyłki drukarskie. Tablice I-IX, A-E s. 247*-248*
s. i-xiv
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