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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Zlato sa skúša ohňom, talent matematikou.
Luca Pacioli

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
až v takomto pokročilom čase sa k vám dostáva 4. číslo časopisu MATMIX. Dúfame,
že nám aj napriek pokročilému času ostanete verní. Ako bonus vám spolu s týmto
časopisom posielame aj prvé číslo časopisu Mladý vedec.
V prípade záujmu o objednávanie časopisu nám stačí poslať e-mail na adresu
matmix@matmix.sk s vašimi kontaktnými údajmi. Predplatné časopisu na budúci
školský rok je 3 eurá – počas školského roka 2010/2011 vyjdú tri čísla časopisu.
Tým, ktorí toto predplatné už zaplatili, zasielame zároveň aj 1. číslo 16. ročníka
časopisu.
V tretej sérii korešpondenčnej súťaže sa úlohám v kategórii π a úlohám 8 až 10
v kategórii A nikto z vás nevenoval, takže ostávajú opäť nevyriešené a presúvame ich
do 1. série nasledujúceho ročníka korešpondenčnej súťaže. Absolútnou víťazkou
15. ročníka korešpondenčnej súťaže sa v školskom roku 2009/2010 stala Martina
Papcúnová zo Svitu. V kategórii A zvíťazila Eva Vidličková z Trnavy, v kategórii B
Ivana Golhová zo Šurian, v kategórii C Mária Ševčovičová z Trnavy a v kategórii
Z Martina Papcúnová zo Svitu. Víťazom blahoželáme a posielame im diplomy.
Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Martin Hriňák

Hermann Minkowski – iný pohľad na priestor a čas
Nečakaná predstava
Známym sa stal aj preto, že vytvoril nový pohľad na priestor
a čas, čím položil matematické základy teórie relativity.
Usúdil, že fyzikálne predstavy Lorentza i Einsteina možno
lepšie pochopiť v neeuklidovskom viacrozmernom priestore.
Ponúkol predstavu, že priestor a čas nie sú zvláštne od seba
nezávislé entity, ale sú spojitým štvorrozmerným časopriestorom. Tieto predstavy využil aj Albert Einstein vo svojej
teórii relativity. Nemecký matematik Hermann Minkowski
(22. 6. 1864 – 12. 1. 1909) tak umožnil názornú interpretáciu
Lorentzových transformácií a kinematických javov špeciálnej teórie relativity.
Priestor a čas jednotlivo budú v budúcnosti odsúdené na zmiznutie do tieňov a len
spojenie oboch si zachová skutočne nezávislú existenciu.
Životný osud
Bol druhým synom nemeckej židovskej rodiny žijúcej v Rusku. Do východopruského
Königsbergu sa vrátili v roku 1872. Tu mladý Hermann absolvoval všetky stupne
škôl aj univerzitu. Tri semestre absolvoval (1882 – 83) v Berlíne, kde sa spoznal
s Dávidom Hilbertom (1862 – 1943) aj s A. Hurwitzom (1859 – 1919). Minkowski
získal v roku 1885 doktorát, v roku 1892 profesúru a do roku 1894 pôsobil v Bonne.
V rokoch 1896 – 1902 prednášal v Zürichu (tu jeho prednášky navštívil aj Albert
Einstein) a od roku 1902 bol vedúcim katedry v Göttingene. V roku 1897 sa oženil
a mal dve dcéry. Zomrel náhle na roztrhnutie slepého čreva.
Z vedeckého diela
Devätnásťročný získal Veľkú cenu Akadémie vied v Paríži za
prácu o rozložení prirodzených čísiel na súčet štvorcov.
Neskôr sa stal zakladateľom geometrickej teórie čísiel
a vytvoril teóriu kvadratických foriem n premenných
s celočíselnými koeficientmi a odvodil celý rad významných
nerovností (vydal prácu Geometria čísiel; 1896). Zapojil sa aj
do riešenia problémov relativistickej fyziky. V štvorrozmernom Minkowského priestore našli kinematické efekty špeciálnej teórie relativity názornú geometrickú interpretáciu. Napísal
a vydal práce Princíp relativity (1907), Základné rovnice
elektromagnetických javov v pohybujúcich sa telesách (1908) a Priestor a čas (1908).
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Zaujímavé skutočnosti
Albert Einstein (1879 – 1955) konštatoval: Vyjadriť prírodné
zákony logicky uspokojivou formou možno len tak, že ich
vyjadríme ako zákony štvorrozmerného priestoročasového
kontinua. To je podstata významného metodologického
úspechu, za ktorý teória relativity vďačí Minkowskému.
Ukázalo sa, že Lorentzove transformácie nadobúdajú geometrickú formu rotácie v štvorrozmernom priestoročase.
Minkowski napísal: Celý svet je rozdelený na svetočiary...
fyzikálne zákony by sa dali vyjadriť ako vzájomné vzťahy
medzi týmito svetočiarami.
Minkowski poznal Einsteina ako študenta. Asi je pravdou, že raz sa v debate
o teórii relativity Minkowski vyjadril aj takto: Pravdu povediac, od Einsteina som to
nečakal.
Dušan Jedinák

Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2009/2010
Riešenia 3. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Na drevenom plote je 70 latiek. Paľko s Aničkou ich mali všetky ponatierať
farbou. Začali aj skončili obaja naraz. Kým Anička natrela dve latky, prešli
4 minúty, Paľko stihol za 8 minút ponatierať tri latky. Ako dlho im trvalo natretie
všetkých latiek?
Riešenie: Anička s Paľkom natierali plot x minút. Anička natrela dve latky za 4 mix
núty, teda jednu latku stihla natrieť za dve minúty. Za x minút ponatierala
latiek.
2
3x
Paľko natrel tri latky za 8 minút, takže za x minút stihol natrieť
latiek. Preto platí:
8
x 3x
+ = 70,
2 8
4 x + 3 x = 560,
x = 80.
Natretie všetkých latiek im trvalo 80 minút.
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2. Michal išiel na návštevu na motocykli. Keď prešiel polovicu cesty a 1 km,
dostal defekt. Opravil ho a išiel ďalej. Zo zvyšku prešiel opäť polovicu a 1 km
a znovu dostal defekt. Opravil ho a do cieľa mu chýbalo 8 km. Aká dlhá bola
cesta?
x

Riešenie: Cesta je dlhá x km. Michal prešiel  + 1 km, kým dostal prvý defekt. Do
 2 
x
 x 
cieľa mu vtedy zostávalo ešte x −  + 1 =  −1 km. Z tejto vzdialenosti prešiel
 2   2 
x 
 2 −1
 x 1
+ 1 =  +  km a znovu dostal defekt. Do cieľa mu chýbalo 8 km.
 4 2 
2
Dostávame rovnicu s jednou neznámou:
 x   x 1
x =  −1 +  +  + 8
 2   2 2 
Jej vyriešením zistíme, že cesta bola dlhá 38 km.

3. Ak k dvojcifernému číslu pripíšeme sprava a aj zľava cifru 1, dostaneme
štvorciferné číslo, ktoré je 21-krát väčšie ako pôvodné dvojciferné číslo.
Vypočítajte hľadané dvojciferné číslo.
Riešenie: Nech hľadané dvojciferné číslo je ab = 10a + b , pričom a a b sú cifry
a a je nenulové. Keď k nemu zľava aj sprava pripíšeme cifru 1, dostaneme číslo
1ab1 = 1000 + 100a + 10b + 1 = 1001 + 10(10a + b) .
Toto číslo má byť 21-krát väčšie ako pôvodné, preto musia platiť nasledujúce
rovnosti:
21(10a + b) = 1001 + 10(10a + b),
11(10a + b) = 1001,

(10a + b) = 91.
Hľadané dvojciferné číslo je 91.

4. Na piatich kôpkach je spolu 230 kníh. Vieme, že na druhej kôpke je dva razy viac
kníh ako na prvej kôpke, na tretej je viac kníh ako na druhej kôpke a štvrtá kôpka
má o 12 kníh viac ako piata kôpka. Koľko kníh môže byť na jednotlivých
kôpkach, ak na každej z nich je viac ako 30 kníh?
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Riešenie: Počty kníh na prvej až piatej kôpke si označme a, b, c, d, e v tomto poradí.
Zo zadania vieme, že platí
b = 2a ,
c > b = 2a ,
d = e + 12 ,
a > 30 ,
c > 30 ,
e > 30 .
Ich sčítaním dostaneme rovnicu
a + 2a + c + (e + 12) + e = 3a + c + 2e + 12 = 230 ,
kde a, c, e sú prirodzené čísla. Ak by a bolo 32 alebo viac, tak c by muselo byť viac
ako 2 ⋅ 32 = 64 , teda aspoň 65. Potom ľavá strana rovnice by bola aspoň
3 ⋅ 32 + 65 + 2 ⋅ 31 + 12 = 235 ,
čo je viac ako 230. Preto a = 31 .
Potom c je aspoň 2 ⋅ 31 + 1 = 63 . Ak by e bolo 32 alebo viac, tak ľavá strana
rovnice by bola aspoň
3 ⋅ 31 + 63 + 12 + 2 ⋅ 32 = 232 ,
čo je viac ako 230. Preto e = 31 . Z toho vyplýva, že
c = 230 − 3a − 2e − 12 = 230 − 3 ⋅ 31 − 2 ⋅ 31 − 12 = 63 .
Jediné riešenie úlohy je a = 31 , b = 62 , c = 63 , d = 43 , e = 31 , teda na prvej
kôpke bolo 31 kníh, na druhej 62, na tretej 63, na štvrtej 43 a na piatej 31.

Komentár: Úloha nevyžadovala riešenie žiadnych rovníc a dala sa riešiť úvahou
o možných počtoch kníh na jednotlivých kôpkach, ako bolo uvedené počas riešenia.
5. Určte najmenšie prirodzené číslo n, ktoré má aspoň osem rôznych kladných
deliteľov, pre ktoré je číslo 3n2 + 3n + 2 násobkom čísla 5.
Riešenie: Nech n dáva po delení piatimi zvyšok z (môže to byť 0, 1, 2, 3 alebo 4).
Teda n vieme napísať v tvare n = 5k + z , kde k je nejaké prirodzené číslo alebo nula.
Po dosadení tohto výrazu do 3n2 + 3n + 2 zistíme, aký zvyšok po delení piatimi dáva
číslo 3n2 + 3n + 2, ak n dáva po delení piatimi zvyšok z. Napríklad pre z = 1
dostaneme:
2

3(5k + 1) + 3(5k + 1) + 2 = 3(25k 2 + 10k + 1) + 3(5k + 1) + 2 =
= 75k 2 + 30k + 3 + 15k + 3 + 2 = 5(25k 2 + 9k + 1) + 3.
To znamená, že ak n = 5k + 1 , tak 3n2 + 3n + 2 dáva zvyšok 3 po delení
piatimi. Rovnakým spôsobom môžeme zistiť, aký zvyšok po delení piatimi dáva číslo
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3n2 + 3n + 2 pre všetky možné z. Zistíme, že 3n2 + 3n + 2 je deliteľné piatimi len pre
z = 2 . Teda n môže byť 2, 7, 12, 17, 22, ... . Vypísaním všetkých deliteľov týchto
čísel prídeme na to, že najmenšie z nich, ktoré má aspoň osem deliteľov, je 42.

6. Tri celé čísla a, b, c spĺňajú rovnicu 28a + 30b + 31c = 365. Určte najmenšiu
možnú kladnú hodnotu čísla c − 2a.
1. riešenie: Označme k najmenšiu kladnú hodnotu, ktorú môže nadobudnúť výraz
c − 2a. Potom 2a = c − k . To si môžeme dosadiť do rovnice
365 = 28a + 30b + 31c = 14 ( 2a ) + 30b + 31c = 14 ( c − k ) + 30b + 31c =
= 14c − 14k + 30b + 31c = 45c + 30b − 14k .
Dostaneme, že platí:
45c + 30b = 365 + 14k

15(3c + 2b) = 365 + 14k .

Ľavá strana rovnice je deliteľná 15-timi, teda aj pravá strana musí byť deliteľná
15-timi. 365 dáva zvyšok 5 po delení 15, 14 dáva zvyšok 14 (teda –1) po delení 15.
Najmenšie možné k je preto 5. Môžeme ho dosiahnuť napríklad pre trojicu a = 1 ,
b = 4, c = 7 .
2. riešenie: Rovnosť 28a + 30b + 31c = 365 môžeme napísať aj ako
30 ( a + b + c ) + c − 2a = 365.
Keďže a, b, c sú celé čísla, je aj číslo a + b + c celé. To znamená, že maximálna hodnota výrazu 30 ( a + b + c ) je 360 a minimálna hodnota čísla c − 2a je 5. To, že
túto hodnotu môžeme dosiahnuť sa opäť presvedčíme rovnakou trojicou ako v prvom
riešení.

7. Je dané prirodzené číslo n. Určte poslednú číslicu čísla n 2 , ak je 7 jeho
predposlednou číslicou.
Riešenie: Zapíšme si číslo n v tvare
n = 100k + 10l + m,
kde l a m sú posledné dve cifry čísla n a k je nezáporné celé číslo (jednoduchým
vyskúšaním všetkých možností zistíme, že n nemôže byť jednociferné číslo). Po
umocnení čísla n na druhú dostávame, že
2

n 2 = (100k + 10l + m ) = 100 (100k 2 + 20kl + l 2 + 2km ) + 20lm + m 2 ,

čo znamená, že posledné dve cifry čísla n 2 závisia len od hodnoty výrazu 20lm + m 2 .
Ak je cifra na mieste desiatok čísla m 2 párna, tak aj predposledná cifra čísla n 2
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párna, pretože číslo 2lm je tiež párne. Nepárnu cifru na mieste desiatok má z druhých
mocnín jednociferných čísel jedine 4 a 6. Keďže v oboch prípadoch je potom
posledná cifra čísla n 2 číslica 6, je číslo 6 hľadaným riešením úlohy.

Komentár: Úloha sa dala riešiť aj drevorubačským spôsobom – umocnením všetkých dvojciferných čísel a zistením príslušnej poslednej cifry vyhovujúcich čísel.

Výsledková listina po 3. sérii korešpondenčnej súťaže
Por. Priezvisko

Meno

Kategória Škola

PS 1 2 3 4 5 6 7 Spolu

1

Papcúnová

Martina

Z

ZŠ Svit, Mierová 134

35 5 5 5 5

55

2

Šromeková

Karolína

Z

ZŠ s MŠ Poprad, Francisciho 832/21

35 5 5 4 5 4 3

54

3

Ševčovičová

Mária

C

G A. Merici Trnava

31

42

4

Vidličková

Eva

A

G A. Merici Trnava

28

28

5

Králiková

Zuzana

Z

OG Košice, Alejová 1

20

20

6

Vancák

Vladislav

Z

OG Košice, Alejová 1

19

19

7

Golhová

Ivana

B

OA Šurany

8

8

Turek

Matej

C

G A. Merici Trnava

9

9

9

Blahová

Dominika

B

OA Šurany

7

7

9

Hancková

Mária

A

OA Šurany

7

7

11 Stančíková

Michaela

C

Žilina

6

6

12 Vargová

Andrea

A

Košice

4

4

13 Ďurková

Jana

A

Košice

3

3

5 4 2

2
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Ďalší súťažiaci získali 0 bodov.

Čriepky z histórie matematickej kultúry
Charakteristika egyptského pisára
Praktické potreby už v v období starého Egypta utvárali
matematiku ako metódu riešenia hospodárskych problémov
(spotreba osiva, výnos z polí, meračské práce, stavba
pyramíd). Jeden z moderných historických názorov ponúka
túto charakteristiku: Pisári (hierogramati, harpedonapti)
tvorili tretiu kastu egyptských kňazov. V náboženských
sprievodoch sa objavoval pisár na treťom mieste. Mal na
hlave perá, v rukách držal knihu, pravítko, kalamár a tyčinku na písanie. Do jeho
povinností patrilo všetko, čo sa vzťahovalo na stavebnú činnosť chrámov a ich
pozemkového vlastníctva. Pisári museli poznať hieroglyfy a vonkajšie ozdoby
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chrámov, vedieť zakresľovať tok Nílu. Mali vedomosti z astronómie, geometrie
i geografie. Povinné znalosti pre nich boli sústredené do deviatich kníh zo 42 tých,
ktoré boli určené pre nevyhnutné poznatky šiestich vrstiev kňazskej kasty. Je zrejmé,
že matematické, astronomické a geografické vedomosti tvorili hlavnú odbornosť
týchto pisárov.

Významné papyrusy
Jeden z najstarších písomných matematických dokumentov (z obdobia asi 18. –
16. stor. pred n. l.) je Rhindov papyrus (534 cm x 32 cm), papyrusový zvitok nájdený
roku 1858, odkúpený škótskym antikvariátnikom H. Rhindom, uložený v Britskom
múzeu v Londýne, prezývaný aj Ahmesov papyrus. Je na ňom 84 úloh napísaných
pisárom Ahmesom. Text začína takto: Presné počítanie – vstup do znalostí všetkých
existujúcich vecí a všetkých temných záhad… Toto dielo písal Ahmes okolo roku
1 650 pred n. l. ako opis spisu z obdobia rokov 2 000 až 1 800 pred n. l. a možno
niektoré poznatky sú až z časov stavby pyramíd od Imhotepa okolo roku 2 800 pred
n. l. Z papyrusu sa môžeme dočítať o už vtedy významnom postavení matematiky,
ktorá je zasvätená dokonalému a podrobnému skúmaniu všetkých vecí, pochopeniu
ich podstaty a poznaniu všetkých tajomstiev.
V jednej úlohe sa predpokladá, že plocha kruhu s priemerom 9 jednotiek je
rovnaká ako plocha štvorca so stranou dlhou 8 jednotiek. Možno to vysvetliť aj takto:
Ak danej kružnici, napr. s priemerom d = 9, opíšeme štvorec a rozdelíme stranu
štvorca na tri časti (pozri obrázok), dostaneme 9 menších štvorcov.
H

G

E
3

A

D
3
3

B

3

C

3

V rohoch veľkého štvorca môžeme „vytvoriť“ trojuholníky, aby sme dostali
osemuholník ABCDEFGH. Veľkosť plochy tohto osemuholníka sa príliš nelíši od
veľkosti plochy kruhu vpísaného do štvorca. Obsah osemuholníka je zhodný
s plochou piatich menších štvorcov sčítaných s plochou štyroch trojuholníkov
rohoch:
9
5 ⋅ 32 + 4 ⋅ = 45 + 18 = 63.
2
7

To je približne 64 = 82 . Tak sa dá obsah kruhu s priemerom 9 jednotiek
približne odhadnúť ako obsah štvorca so stranou dlhou 8 jednotiek. Potom (v našom
2

2

2

64 ⋅ 4
9
 8   16 
zápise) je obsah kruhu π ⋅    82 , a teda π 
= 4 ⋅   =   = 3,16049...
81
2
9  9 
2

 16 
Tak sa už nečudujeme, že Egypťania tejto doby používali vzťah π =   .
9

Dušan Jedinák

Niekoľko skoro matematických hlavolamov
(NIEDERMAN, D.: 101 hádanek pro náročné. Praha: Portál, 2006.)
Je pomerne užitočné udržiavať ľudskú myseľ v stave inteligenčnej pohotovosti.
Jednoducho povedané mať „prečistené mozgové závity“. To možno dosiahnuť
napríklad riešením rôznych trikov a hlavolamov, aj tých s matematickou podstatou.
Skúste to: Doplňte do čísla 789*** tri posledné číslice tak, aby boli rôzne od
predchádzajúcich a vzniknuté šesťciferné číslo bolo deliteľné číslami 7, 8, 9.
Spomínaná útla knižka ponúka podnetný výber rôznorodých úloh a ich riešení,
ktoré sú často založené nielen na obraznej predstavivosti a interpretačnej šikovnosti,
ale aj na znalosti jednoduchších matematických štruktúr i aritmeticko-algebrických
postupov. Napríklad úloha Pre ktoré prirodzené čísla n je číslo 1n + 2n + 3n + 4n
deliteľné piatimi? vyžaduje trpezlivé modelovanie tohto problému. Vhodným
grafickým znázornením a využitím vedomosti o geometrickej pravdepodobnosti
vyriešime túto úlohu: Vyberáme náhodne dve reálne čísla od 0 do 100. Aká je
pravdepodobnosť, že sa nebudú líšiť o viac než 20?
Intelektuálne logické myslenie, kritické uvažovanie, schopnosť konštruktívnej
analýzy a syntézy, pružné kombinatorické posudzovanie, znalosť základov aritmetiky
a algebry, postreh v usudzovaní i argumentácii sú nezanedbateľnou schopnosťou
v každej tvorivej ľudskej činnosti. Vyskúšať si ich môžete aj na úlohách zo
spomínanej publikácie.
Vedeli by ste rozmiestniť na čistý list papiera sedem bodov tak, aby každá
ľubovoľne vybraná trojica z týchto bodov splnila podmienku, že aspoň dva z týchto
bodov budú od seba vzdialené presne 3 cm?
Dušan Jedinák
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Niekoľko myšlienok o matematike z obdobia stredoveku
Stredovek
G. Andrea, knihovník na pápežskom dvore, možno ako prvý použil v roku 1469
termín stredovek, aby tým charakterizoval obdobie medzi grécko–rímskym
starovekom a novou dobou renesancie klasických hodnôt. Vymedzenie doby
stredoveku nie je ani dnes jednotné. Stredovek býva ohraničený rôznymi letopočtami.
Napríklad:
324 (prenesenie centra Rímskej ríše z Ríma do mesta Byzantion – Konštantinopol)
a 1453 (dobytie Konštantinopolu Turkmi);
476 (dobytie Ríma germánskymi kmeňmi, zánik Západorímskej ríše) a 1517 (začiatok reformácie v Nemecku);
391 (zakázanie pohanských náboženstiev) a 1415 (upálenie J. Husa);
529 (zrušenie platónskej Akadémie v Aténach; založenie benediktínskeho kláštora
Monte Casino) a 1492 (objavenie Ameriky).
Kultúra je zušľachťovanie
Náš prehľad myšlienok zameraných na matematickú kultúru vtedajšej doby sme ohraničili
6. až 15. storočím. Týchto 1 000 rokov nie je
žiarivým príkladom tvorivého matematického
myslenia, ale nie je ani „čiernou dierou“ súdobej matematiky. Možno je dlhodobou latentnou
prípravou ďalších nových zaujímavých skúseností, sústredeného pozorovania prírody a trpezlivého hľadania rozumných dôvodov pre usporiadané systematické poznávanie. Počas
celého stredoveku vo výchove vzdelaných ľudí
rozhodovalo sedem slobodných umení (trívium a kvadrívium): gramatika, rétorika
(rečnícke umenie), dialektika (umenie polemiky), aritmetika (vlastnosti čísiel, číselná
mystika), geometria (základné geometrické útvary a ich miery, geografia), astronómia (aj zostavovanie kalendára), muzika (harmonické intervaly). Mnohé z nich majú
zásadný matematicko-logický charakter.
Ponúkané myšlienky
Vybrali sme myšlienky od významných osobností stredoveku (Boethius, Izidor
Sevilský, Beda Venerabilis, Alcuin z Yorku, Al-Chvárizmí, Gerbert z Aurilacu,
R. Grosseteste, Leonardo z Pisy, R. Bacon, T. Bradwardinus, M. Oresme, Regiomontanus, M. Kuzánsky, L. Pacioli). Aj z nich možno vybadať, že v tomto historickom
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období matematické myslenie len driemalo v zápasoch o holé prežitie i v toku
mnohých historických udalostí, aby neskôr vstalo z popola spoločenských premien
pripravené na svoj úžasný rozvoj. Tvorivé ľudské myšlienky nikdy neopustili
priaznivé možnosti pre vytváranie matematických modelov, užitočné uplatnenie
logiky i abstraktnú výstavbu deduktívnych štruktúr.

• Číslo bolo v mysli stvoriteľa bezpochyby prvotným vzorom stvorených vecí...
Všetka náuka o pravde je zahrnutá v mnohosti a veľkosti... Nemôže dosiahnuť
poznanie božských vecí ten, kto nie je vôbec zbehlý v matematike... Pokiaľ to
dokážeš, spájaj vieru s rozumom.
(Boethius, okolo 480 – 524)
• Matematika je teoretická veda, ktorá má za svoj predmet abstraktné množstvo.
Abstraktné množstvo je to, o ktorom pojednávame iba uvažovaním, oddeľujúc ho
rozumom od látky... Skrz číslo sa učíme nedať sa zmiasť. Ak odstrániš zo všetkého
číslo, všetko sa zrúti do ničoty, ak ulúpiš vekom číslo, do temnoty uvrhneš všetko...
Od zvieraťa sa nelíši, kto nevie ako sa počíta.
(Isidorus zo Sevilly, asi 560/70 – 636)
• Ako slnko zatieni hviezdy svojím jasom, tak vzdelaný človek môže zatieniť slávu
iných ľudí v spoločnosti, ak bude predkladať matematické úlohy. Dosiahne ešte
viac, ak ich bude vedieť aj riešiť.
(Brahmagupta, asi 598 – 625)
• Hlboko si vážim matematiku, lebo tí, ktorí sa s ňou oboznámili, v nej vidia
prostriedok pre pochopenie všetkého existujúceho.
(Bháskara II., asi 1115 – 1183)
• Matematika je prvou vedou, bez ktorej sa nedajú popísať ďalšie vedy...
Geometrické tvary a vzťahy pôsobia v celom univerze a vo všetkých jeho častiach.
(R. Grosseteste, asi 1168 – 1253)
• Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná
matematiku, nemôže poznať ostatné exaktné vedy a nemôže pochopiť svet... Chcel
by som vysloviť predpoveď, že čím viac základ prírody rozširujeme, tým viac
odvetví matematiky budeme nútení používať... Všetko poznanie závisí od
teoretickej sily matematiky.
(R. Bacon, asi 1214 – 1294)
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• Všetko skúmanie je porovnávaním, lebo používa pomer ako prostriedok... Číslo je
výrazom jednoty... Počet (číslo) znamená pomer. Pomer je myšlienková
konštrukcia... Číslo je základ všetkých vecí chápaných myslením... K poznaniu
božských vecí je nám otvorená iba cesta prostredníctvom symbolov... Matematika
nám najviac pomáha pri pochopení božských vecí.
(M. Kuzánsky, asi 1401 – 1464)
• Zlato sa skúša ohňom, talent matematikou.
(L. Pacioli, asi 1445 – 1514)

• Najväčšiu radosť telu dáva svetlo slnka, najväčšiu radosť duchu – jas
matematickej pravdy... Kto neverí vo vrcholnú istotu matematiky, zostáva
v zmätku a nikdy neumlčí rozpory sofistických vied, ktoré učia ľudí večnému
kriku... Niet pravej istoty v tých vedách, v ktorých sa neobjavuje matematika... Kto
karhá vznešenú múdrosť matematiky, živí sa bludom.
(Leonardo da Vinci, 1452 – l519)

(vybral a zostavil D. Jedinák)
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Odkazy mladým čitateľom

•
•
•

Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové.
Disciplínou vedca je zasvätenie pravde...
Samočinný počítač má práve takú hodnotu, akú kvalitu má človek, ktorý ho používa.
Norbert WIENER (1894 – 1964)

• Cieľom vzdelania je poskytovať človeku nielen všestranné
vedomosti potrebné na to, aby sa stal plnohodnotným občanom,
ale tiež v rozvíjaní samostatnosti myslenia, nevyhnutného pre
rozvoj tvorivého chápania sveta, ktorý človeka obklopuje.
• Keď v ktorejkoľvek vede nie sú protichodné názory, neexistuje boj,
potom sa veda uberá na svoj vlastný pohreb.
Pjotr L. KAPICA (1894 – 1984)

• Veľkým cieľom vedy je pokryť čo najvyšší počet empirických
skutočností logickým odvodzovaním z čo najmenšieho počtu
hypotéz alebo axióm... Teória pôsobí tým mocnejším dojmom,
čím jednoduchšie sú jej predpoklady, čím rôznejšie sú jej
predmety, ktoré spája dokopy, a čím širšia je oblasť jej použitia.
• Bez viery, že sa tento svet tak, ako sa javí nášmu poznaniu, riadi
zákonmi rozumovej povahy, bez viery, že tento svet možno
rozumom pochopiť, bez tejto viery si ani neviem predstaviť nijakého skutočného
vedca... Chcem poznať ako boh stvoril tento svet. Chcem poznať jeho myšlienky...
• Každý je na tomto svete iba krátko. Nevie, na čo, ale zavše si myslí, že to tuší.
Hoci o tom nijako hlbšie neuvažujeme, z pohľadu každodennosti vieme, že sme tu
kvôli iným – predovšetkým pre tých, ktorých úsmev či zdravie úplne ovplyvňujú
naše šťastie, ale aj pre nejedného človeka, ktorého nepoznáme a s osudom ktorého
sme spojení putom súcitu.
Albert EINSTEIN (1879 – 1955)
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• Veda má slúžiť blahu a pokroku ľudstva.
• Študuj veci tohto sveta, je to povinnosť vyplývajúca z tvojho
povolania. No pozeraj na ne iba jedným okom, druhé zameraj
trvalo na večné svetlo! Počúvaj učencov, ale iba jedným uchom!
...Píš len jednou rukou, druhou sa pridŕžaj božieho rúcha, tak
ako sa dieťa drží otcových šiat... Bez tohto poistenia sa by si
narazil nepochybne hlavou do múru.
André Marie AMPÉRE (1775 – 1836)

• Ideu boha alebo najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe
s rovnakou istotou ako ideu nejakého tvaru alebo čísla.
• Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol
som a som presvedčený, že ten istý kľúč otvára dvere
k pochopeniu jedného aj druhého.
• Je v povahe nekonečného, že nemôže byť pochopené nami, ktorí
sme koneční.
René DESCARTES (1596 – 1650)

• Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto sveta
a vedeli naň pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti skutočnej kultúry dnešných čias... Nič
síce neviem, ale toľko zase viem, že všetko je zaujímavé, ak to
študujete dostatočne hlboko.
Richard P. FEYNMAN (1918–1988)
(vybral a zostavil Dušan Jedinák)
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