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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Študujúc práce Archimeda prestaneš sa diviť úspechom súčasných
matematikov.
G. W. Leibniz

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
časopis MATMIX sa tento rok dožíva 17-tych narodením. Pre našich verných
čitateľov sme opäť pripravili korešpondenčnú súťaž a zaujímavé články z histórie
matematiky, ale aj množstvo iných zaujímavých úloh. Ako tradičnú prílohu prvého
čísla časopisu v tomto školskom roku pripájame aj zadania 61. ročníka Matematickej
olympiády v kategóriách Z5 – Z9 a A, B, C.
V tomto čase je aktuálna výzva Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ pre stredné školy, ktorá je
zameraná na podávanie projektov zameraných na inovácie vo vyučovacom procese,
vzdelávanie pedagogických zamestnancov a kariérne poradenstvo. V rámci tejto
výzvy je možné objednať pre žiakov a učiteľov aj rôzne časopisy, ktoré budú v plnej
miere preplatené cez projekt. Budeme radi, ak do svojich projektov zahrniete aj náš
časopis. V prípade záujmu o pomoc pri písaní projektu nás môžete tiež kontaktovať
a bezplatne vám pomôžeme vypracovať kvalitný projekt.
Prajem vám úspešný vstup do nového školského roka a veľa úspechov pri riešení
úloh korešpondenčnej súťaže.
Martin Hriňák

Jakub Kresa – s matematikou pre česť a slávu božiu
Klasická úloha
Ak by sme otvorili knihu s nadpisom Analysis speciosa trigonometriae sphericae...,
ktorá vyšla v Prahe roku 1720, našli by sme na strane 225 aj túto úlohu: Zostrojte
trojuholník, ak je daná jeho strana a, uhol α a obsah P. Autor spomínanej práce
a ⋅ va
poznajúc vzťah P =
ju hneď preformuloval na zadanie: Zostrojte trojuholník,
2
ak je dané a, α, va . Ponúkol dva postupy riešenia úlohy výpočtom:
1. Využitím sínusovej vety v príslušných trojuholníkoch – vyriešením kvadratickej
rovnice určil sin γ , teda aj veľkosť uhla γ.
2. Využitím sínusovej a kosínusovej vety v príslušných trojuholníkoch a šikovnou
úpravou vzťahov vyjadril veľkosti strán b i c.
Spomínaná publikácia je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub
Kresa (19. 7. 1648 – 28. 7. 1715), jezuitský profesor teológie i matematiky. Spis
obsahuje 356 strán a je rozdelený do troch kníh. V prvej sú uvedené algebraické
operácie s mnohočlenmi a zlomkami, výklad aritmetickej a geometrickej postupnosti
i problematika finančnej matematiky. Druhá kniha obsahuje vzťahy rovinnej
trigonometrie, 38 všeobecne (s písmenami) vyriešených úloh. Problematika sférickej
trigonometrie s úlohami motivovanými a formulovanými astronómiou sú obsahom
tretej časti spomínanej publikácie. Zaujímavým faktom je aj to, že Kresa v knihe
cituje aj anglických matematikov a ich publikácie. Ako jeden z prvých matematikov
používa na vyjadrenie vzorcov algebraickú symboliku.
Nadaný študent
Jakub Kresa pochádzal z roľníckej rodiny od Prostějova.
Navštevoval jezuitské gymnázium v Brne. Študoval tak
ľahko, že ho obdivovali nielen jeho spolužiaci, ale
i učitelia. Medzi jezuitov bol prijatý roku 1667, zložil
rádové sľuby, stal sa kňazom (1680). V štúdiu pokračoval
na pražskej filozofickej fakulte (1670 – 1673). Záverečné
dišputácie vykonal z filozofie a matematiky. Po krátkom
pôsobení na gymnáziu v Litoměřiciach sa vrátil do Prahy
a pokračoval v štúdiu teológie (1675 – 1680). Doktorát
z filozofie získal v Olomouci (1681). Po krátkom pobyte
v Telči sa stal profesorom hebrejčiny na univerzite
v Olomouci, neskôr prednášal aj matematiku. V školskom
roku 1685 – 1686 bol profesorom matematiky v pražskom Klementíne.
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Pobyt a práca v cudzine
Kresa s obdivuhodnou ľahkosťou počas svojho života zvládol jedenásť jazykov
(češtinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, taliančinu, francúzštinu,
španielčinu, portugalčinu, angličtinu a katalánčinu). Stal sa známym aj v cudzine.
V roku 1686 prijal pozvanie do Španielska. Prednášal matematiku v Madride i na
kráľovskej námornej škole v Cadize. Bol veľmi obľúbeným a úspešným profesorom.
Napísal prácu Theses mathematicae defendidas… (1688), ktorá obsahuje prehľad
matematiky (najmä aritmetiku, zlomky a logaritmy, trigonometriu rovinnú i sférickú,
astronómiu, algebru). Preložil do španielčiny aj časť Euklidových Základov (knihy
1 až 6, 11, 12). Španieli mali ku Kresovi takú dôveru, že skôr, než vydali nejaký
matematický spis, tak mu ho dali posúdiť. Najmä za preklad Euklidových Základov
ho v Španielsku nazývali „Euklides Západu“ (Euclides Hesperiare).
Po smrti kráľa Karola II. Španielskeho sa Kresa vrátil do Prahy (1701), stal sa
profesorom teológie. Pôsobil aj ako spovedník Karola Habsburského, sprevádzal ho
nielen v Španielsku a Portugalsku, ale aj na cestách po strednej Európe, Holandsku
i Anglicku. Po desiatich rokoch služby u dvora sa vrátil do vlasti. Jeho mumifikované
telo sa nachádza v krypte jezuitského kostola v Brne.
Uznávaný matematik
Jakub Kresa je autorom učebnice aritmetiky Arithmetica Tyro-Brunensis curiosa
varietate... (Praha 1715). Učebnica na 48 stranách obsahovala aritmetické poznatky.
Ukážme si Kresov zápis výpočtu druhej mocniny dvojčlena:
a+b
a+b
a.b + b.b
a.a + a.b
a.a + 2.a.b + b.b
Pomocou písmen dokázal (v algebrickom symbolickom zápise) vyjadrovať
goniometrické i trigonometrické vzťahy. Zaslúžil sa aj o bohatšie vybavenie
Matematickej sály pražského Klementína. Postupne sa stal pravdepodobne
najuznávanejším českým matematikom pred rokom 1740. Obľúbený a úspešný
profesor Jakub Kresa šírením matematických vedomostí a zručností prispel k väčšej
sláve božej a zapísal sa do dejín európskej matematickej kultúry.
Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2011/2012
Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom roku korešpondenčnú
súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí
majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu úloh.
V školskom roku 2011/2012 bude mať korešpondenčná súťaž dve série. Zadania úloh
budú uverejnené v číslach 1 a 2, riešenia úloh a výsledkové listiny v číslach 2 a 3.
Výsledky korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj na internete na
našej webovej stránke www.matmix.sk.
Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 4. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom
stredných škôl a žiakom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória B s úlohami 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných
škôl a žiakom 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A s úlohami
7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je určená kategória π. Pre
túto kategóriu sú v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že máte nejasnosti
v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje pripomienky adresovať na e-mailovú
adresu hrinak@matmix.sk.
Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s prvou sériou vašich
riešení. Uveďte na nej svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek, súťažnú kategóriu
a e-mailovú adresu. Ak chcete dostávať svoje opravené riešenia s komentármi späť
domov, napíšte nám to v prihláške a zašlite nám dve známky v hodnote 0,6 € (podľa
platného cenníka Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme zasielať aj viacerým
riešiteľom na jednu adresu). Zaslaním svojich riešení na našu adresu nám udeľujete
súhlas na spracovanie zaslaných osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na spracúvanie týchto osobných
údajov za účelom evidencie súťažiacich v korešpondenčnej súťaži časopisu
MATMIX a pri jej vyhodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových činností,
napr. zasielania informačných mailov. Súčasne súhlasíte s využitím svojej e-mailovej
adresy za účelom doručovania informácií a so zverejnením nasledujúcich údajov vo
výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bodov, umiestnenie, škola.
Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného do redakcie. Zároveň
potvrdzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej osoby uvedených
v § 20 Zákona.
Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na papiere formátu A4
(kancelársky papier) a na každé riešenie napísali hlavičku – svoje meno, školu
a číslo úlohy. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých pa3

pieroch, zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia viacerých
úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.
Do súťaže sa môžete zapojiť aj v druhej sérii. Podmienkou zaradenia do súťaže
je aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.
Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zistíme, že nejaká
skupina navzájom odpisovala, každý jej člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby
bolo riešenie správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. Preto treba
zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, že použijete vetu
alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza
jeho dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá
riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá.
Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na
obálke (nezabudnite na pekné známky) Ak pošlete riešenia po tomto termíne,
strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť
nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Riešenia zasielajte na adresu:
P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák – MATMIX
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1
V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho riešenia, môžete nám
poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, odôvodnením a požadovaným počtom
bodov. Vaše riešenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok.
Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh vám praje redakcia
časopisu MATMIX.

Prihláška do korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX
Priezvisko:....................................................... Meno: ...............................................
Kategória: ........................................................... Trieda: ...........................................
Škola: ..........................................................................................................................
Telefón: .................................... E-mail: ....................................................................
Mám záujem dostávať späť opravené riešenia s komentármi: áno nie
Adresa pre korešpondenciu: .......………………………………………………………
......................................................................................................................................
Podpis: .....................................................
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Skôr než začnete písať svoje riešenia
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov sme sa rozhodli uverejniť zopár rád,
ktoré vám môžu pomôcť pri písaní vášho riešenia, presnejšie, akých chýb sa máte
vyvarovať.
Mnohí z vás používajú pri dokazovaní rovnosti dvoch čísel kalkulačku. Takéto
riešenia nikdy nebudú hodnotené ako správne z jednoduchého dôvodu – kalkulačky
majú len obmedzenú presnosť, a ak vám vyjde na kalkulačke, že sa dve čísla rovnajú,
neznamená to nutne, že sa rovnajú aj v skutočnosti. Možno sa líšia už na prvom nezobrazovanom desatinnom mieste. Kalkulačku teda nemôžete používať na dokazovanie rovností. V prípade dokazovania nerovností ju však už môžete využiť v rozumnej miere – teda pri zisťovaní rozdielov na prvých dvoch – troch desatinných miestach. Napríklad na skonštatovanie, že π 2 < 10 .
K riešeniam pomocou počítača: Je veľa úloh, v ktorých treba vyskúšať veľmi veľa možností, ak človek nenájde šikovnú skratku, ktorá mu počet týchto možností zníži. Preto napríklad riešenie typu „vyskúšame všetky možnosti“ nebude hodnotené ako
správne. A to aj v prípade, že by ste v riešení uviedli úvahy o tom, že možností je len
konečne veľa a podobne. V prípade, že chcete, aby ste za takéto riešenie získali nenulový počet bodov, musíte všetky možnosti vypísať, aby ste zistili, že to nie je tá
správna cesta.
Taktiež si treba uvedomiť, že ak vypíšete niekoľko možností a pri nich dokážete,
že tvrdenie platí, nie je to dôkaz tvrdenia vo všeobecnosti.
V prípade, ak máte dokázať nejaké tvrdenie a postupujete spôsobom, že predpokladáte platnosť tohto tvrdenia a dospejete k pravdivému tvrdeniu, tak ste nedokázali
vôbec nič. Uvedieme príklad: Predpokladajme, že 1 = 2 . Vynásobením oboch strán
rovnosti nulou dostávame pravdivé tvrdenie 0 = 0 . Môžeme teraz tvrdiť, že sme dokázali platnosť tvrdenia 1 = 2 ? Sami vidíte, že sme nič nedokázali... Ak však používame ekvivalentné úpravy, už je to iné. Ale to treba spomenúť.
Pri písaní svojich riešení dávajte pozor aj na označenie, aby bolo jasné, čo čo znamená. Pri nesprávnom označení môžete stratiť body, aj keď je riešenie v princípe
správne. Ďalej treba dávať pozor aj na to, aby ste na dvoch rôznych miestach neoznačili jedným označením dve rôzne skutočnosti.
Na záver vám odporúčame, aby ste si svoje riešenia nakoniec vždy ešte raz prečítali. Možno sami zistíte, že tomu, čo ste napísali, nerozumiete ani vy sami, lebo opravovatelia sú tvory, ktoré nemajú telepatické schopnosti.
Martin Hriňák
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Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Dve dvojičky, Katarína a Martina, sa chceli vyfotografovať spolu s Dagmarou,
Mariánom a Vladimírom. Nevedeli, ako sa majú všetci vedľa seba postaviť do
jedného radu. Fotograf splnil podmienku dvojičiek, že chcú stáť vedľa seba, a tiež
vedel, že Marián a Vladimír vedľa seba stáť nikdy nebudú. Určte, koľko snímok by
musel urobiť fotograf, aby zachytil všetky možnosti, ako môžu deti vedľa seba stáť.
2. Miško s kamarátkou Miškou našli na povale starú drevenú truhlicu. V nej bol
ukrytý poklad – červené, zelené, žlté a modré drahokamy. Červených a zelených
drahokamov je spolu 156, zelených a žltých je dohromady 178, žltých a modrých
je spolu 192. Pritom červených drahokamov je rovnako veľa ako modrých. Koľko
drahokamov z každej farby bolo v truhlici?
3. Majme šachovnicu s rozmermi 10×10 políčok. Najprv do každého políčka
vpíšeme čísla 1 až 100 po riadkoch, t. j. do prvého riadka zľava doprava 1, 2, 3,
..., 10, do druhého 11, 12, ..., 20, až do políčka vpravo dole vpíšeme 100. Potom
napíšeme do týchto políčok čísla 1 až 100 aj po jednotlivých stĺpcoch, t. j. do
prvého stĺpca zhora nadol 1, 2, 3, ..., 10, do druhého 11, 12, ..., 20, až do políčka
vpravo dole vpíšeme 100. Koľko bude takých políčok, v ktorých sa súčet čísel
do nich vpísaných rovná 101?
4. Nie je pravda, že ak Platón založil Akadémiu, tak v prípade, že Aristoteles bol
jeho žiakom, neštudoval na Akadémii. Rozhodnite, či je možné na základe tejto
pravdivej informácie odpovedať na otázky:
a) Založil Platón Akadémiu?
b) Bol Aristoteles Platónovým žiakom?
c) Študoval Aristoteles na Akadémii?
5. Lichobežník je rozdelený jednou uhlopriečkou na dva trojuholníky, ktorých
obsahy sú 10 cm2 a 12 cm2. Jeho dlhšia základňa má dĺžku 6 cm. Akú dĺžku má
kratšia základňa tohto lichobežníka?
6. V zámku našli mŕtveho grófa. Podozriví boli štyria jeho sluhovia. Vyšetrovateľ od
svedkov zistil, že každý z jeho sluhov bol v sledovanom čase v zámku práve raz.
Pred výsluchom sa sluhovia dohodli, že budú hovoriť samé klamstvá. Každý
z nich uviedol dve výpovede:
1. sluha: „Nikto z nás štyroch nezabil grófa. Keď som odchádzal, gróf ešte žil.“
2. sluha: „Ja som prišiel ako druhý. Keď som prišiel, gróf bol mŕtvy.“
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3. sluha: „Ja som prišiel ako tretí. Keď som prišiel, gróf žil.“
4. sluha: „Vrah neprišiel po mne. Keď som prišiel, gróf bol už mŕtvy.“
Zistite, ktorý zo sluhov zabil grófa, a v akom poradí u neho boli.
7. Med je zdravou a výživnou súčasťou potravy. Včelí plást je tvorený komôrkami,
ktoré majú tvar pravidelného šesťbokého hranola so stranou 3 mm a výškou
12 mm. Koľko litrov medu je v celom pláste po jeho naplnení, ak plást tvorí
približne 350 komôrok?
8. Majme postupnosť čísel, ktorej prvý člen sa rovná 2011. Druhý člen tejto
postupnosti dostaneme ako podiel prvého člena a čísla o jeden od neho väčšieho.
Tretí člen takisto dostaneme ako podiel hodnoty druhého člena a čísla o jeden od
neho väčšieho. Postupne takto vytvoríme postupnosť čísel, z ktorých každé
nasledujúce je podielom predchádzajúceho člena a čísla o jeden od neho väčšieho.
Určte 2011. člen tejto postupnosti.
9. Dokážte, že číslo 21092 − 1 je deliteľné číslom 10932.
10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami rovnice 2m − 3n = 7.
11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 003.
12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je väčší ako ich súčet.
Dokážte, že potom platí nerovnosť
a 2 + b2 + c2 ≥ 3abc.
∞

13. Postupnosť {an }n=1 je definovaná predpisom an+1 = 3an − an−1 , pričom a1 = 20,
a2 = 30 . Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je 5an+1an + 1 druhou mocni-

nou celého čísla.
14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:

( 2n

2

)

n

+ 3n + 1 ≥ 6n ⋅ ( n!)

2

Termín odoslania riešení úloh 1. série: do
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28. 11. 2011

Riešenia zasielajte na adresu:
P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák – MATMIX
P. O. BOX 2
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Čriepky z histórie matematickej kultúry
Nezabudnuteľný Archimedes
Neprehliadnuteľnou postavou gréckeho staroveku je Archimedes zo
Syrakúz (asi 287 – 212 pred n. l.), neobyčajne produktívny v oblasti
matematiky a mechaniky. Z úvah matematických a skúseností
z mechaniky odvodil udivujúce objavy a konštrukcie. Vypočítal obvod
a obsah kruhu, získal vzorec pre výpočet obsahu elipsy, povrchu a objemu
valca i gule. Určil postup kvadratúry paraboly, spoznanie polopravidelných telies
i definovanie špirály, ktorá dodnes nesie jeho meno. Odhadol pomer obvodu kruhu
k jeho priemeru, dnes označovaný ako π, v intervale

223
22
<π<
. Zistil, že objemy
71
7

rovnoramenného valca, gule a kužeľa do tohto valca vpísaných
sú v pomere 3 : 2 : 1. Ak budete chcieť poznať jednu
z najkrajších trisekcií uhla neklasickým postupom, zaujímajte
sa o Archimedov postup vkladania úsečky. Archimedovo
zvolanie Nedotýkaj sa mojich kruhov! voči násilnému
rímskemu vojakovi, je symbolickým vyjadrením hodnôt
objavov ľudského ducha. Heuréka – objavil som! sa stalo
príznačné pre hlbokú radosť človeka z objavu, ktorý svojím technickým uplatnením
otvára nečakané technologické možnosti v našom civilizačnom úsilí. G. W. Leibniz
povedal: Študujúc práce Archimeda prestaneš sa diviť úspechom súčasných
matematikov. O významných úspechoch počtárskeho umelca Archimeda v iných
oblastiach (fyzika, mechanika, konštrukcia strojov) sa možno dozvedieť v iných
publikáciách encyklopedického charakteru. Sú veci, ktoré sa zdajú väčšine ľudí
nezaoberajúcich sa matematikou neuveriteľné.
To už vedel Euklides
Už od čias antických Grékov sa za dokonalé čísla považujú tie prirodzené čísla,
ktorých súčet všetkých ich deliteľov sa rovná dvojnásobku daného čísla. To sa dá
8

definovať aj takto: Prirodzené číslo n je dokonalé, ak sa rovná súčtu všetkých svojich
vlastných (t. j. menších ako n) deliteľov. Napríklad: Číslo 6 (6 = 1 + 2 + 3) je
dokonalé číslo; aj 28 (28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14) a 496 (preverte si to) sú dokonalé
čísla.
Euklides (asi 340 – 287 pred n. l.) v IX. knihe svojich Základov v časti XXXVI
dokázal tvrdenie: Ak sú postupne od jednotky dané čísla v pomere 1:2, až sa ich súčet
stane prvočíslom a ak sa tento súčet vynásobí posledným z týchto čísel, tak takto
vzniknuté číslo bude dokonalé. Naznačme si to na príklade:
(1 + 2 + 4 + 8 + 16) · 16 = 496
31 je prvočíslo
Keďže platí 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248, je číslo 496 dokonalé.
Dokážeme túto vetu:
Veta: Ak sú p aj 2 p − 1 prvočísla, tak 2 p −1 ⋅ ( 2 p − 1) je dokonalé číslo.
Dôkaz: Nech p je prvočíslo. Ak je 2 p − 1 tiež prvočíslo, tak vlastné delitele čísla
2 p −1 ⋅ ( 2 p − 1) sú čísla 1, 2, 4, 8, ..., 2 p−1 , 2 p − 1 , 2 ⋅ ( 2 p − 1) , 4 ⋅ ( 2 p − 1) , 8 ⋅ ( 2 p − 1) ,
..., 2 p −2 ⋅ ( 2 p − 1) .
Ak určíme súčet týchto všetkých deliteľov, dostaneme, že platí
(1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2 p−1 ) + (1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2 p−2 )·( 2 p − 1 ) =
2 p −1

2 p−1 − 1

= ( 2 p − 1) + ( 2 p −1 − 1) ⋅ ( 2 p − 1) = 1 + ( 2 p −1 − 1) ⋅ ( 2 p − 1) = 2 p −1 ⋅ ( 2 p − 1) ,
teda je splnená definícia dokonalého čísla. Pri výpočte sme využili vzorec pre súčet
členov geometrickej postupnosti.
Euklides poznal štyri dokonalé čísla: 6, 28, 496, 8128. Ďalšie dokonalé číslo
(33 350 336) objavil asi J. Müller-Regiomontanus (1436 – 1476). Leonhard Euler
(1707 – 1783) určil ďalšie tri dokonalé čísla a dokázal, že každé párne dokonalé číslo
má tvar podľa Euklida 2 p −1 ⋅ ( 2 p − 1) , kde p aj 2 p − 1 sú prvočísla. Ani dodnes
nevieme, či existuje nepárne dokonalé číslo, ani či je dokonalých čísel konečný alebo
nekonečný počet.
Dušan Jedinák
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