Správne odpovede k článku Číselné úlohy pre rok 2014
1. 2160
2. x = 26, y = 17
3. 6949
4. číslicu 7
5. 936
6. 100
7. tri prvočísla (2; 11; 101)
8. ciferný súčet je 8
9. posledná cifra je 2
10. prvá číslica je 7
11. 1007,5
12. zvyšok je 10
13. posledná cifra je 4
14. posledná cifra je 3
15. 2013
16. 602
17. 2 029 105
18. sedem možností
19. 1, 2, 1007; 1, 19, 106; 1, 38, 53; 2, 19, 53; štyri možnosti
20. 504
21. 1 363 558 560

O matematike s filozofickým nádychom
Najušľachtilejšia sila našej duše je schopnosť, ktorá sa spolieha na meranie
a výpočet... Počty a merba vedú k rozumovému poznávaniu, k pravde a lepšiemu
pochopeniu všetkých náuk... Matematika ponúka skvelý prostriedok pre objavenie
právd, ktoré sú bez účasti rozumu nedostupné.
(Platón, starogrécky mysliteľ a filozof; 427 – 347 pred n. l.)
Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť... Matematika pozoruje
veci, nevnímajúc zmyslové, zaujímajúc sa o vlastnosti množstva a súvislostí.
(Aristoteles, starogrécky filozof a logik; 384 – 322 pred n. l.)
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, františkánsky mních; asi 1214 – 1294)
Matematiku možno opísať ako vedu, ktorá pojednáva o všeobecných zákonitostiach
(formách), podľa ktorých sa veci musia riadiť vo svojom bytí.
(B. Bolzano, profesor pražskej univerzity; 1781 – 1848)
Matematika je najistejšia pôda pre ľudstvo. Zostane nedotknuteľná, až kým sa plán
univerza, ktorý sa rozprestiera pod našimi nohami ako mapa, nestane súčasťou
ľudskej mysle... Matematika zvyšuje ľudské schopnosti postupnými krokmi od
začiatku k stále vyšším stupňom intelektuálnej existencie.
(J. J. Sylvester, anglický matematik; 1814 – 1897)
Matematika je štúdium ideálnych konštrukcií a odhaľovanie predtým neznámych
vzťahov medzi časťami týchto konštrukcií... Matematika skúma, čo je a čo nie je
logicky možné bez toho, aby zodpovedala za jeho aktuálnu existenciu.
(Ch. S. Peirce, americký učenec, filozof a logik; 1839 – 1914)
Originalita matematiky spočíva v tom, že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť.
(A. N. Whitehead, anglický filozof a logik; 1861 – 1947)
V samej matematike sa realita prejavuje vo svojej podstatnej funkcii: podnecovať
myslenie.
(G. Bachelard, francúzsky filozof; 1884 – 1962)

Matematika je univerzálny symbolický jazyk, ktorý sa nezaoberá opisom vecí, ale
všeobecným vyjadrovaním vzťahov... Matematika je sprostredkujúca sféra medzi
zmyslovým a nadzmyslovým svetom.
(E. Cassirer, nemecký filozof a historik vedy; 1874 – 1945)
Matematika je monumentálna stavba, postavená ľudskou predstavivosťou pre
pochopenie vesmíru. V nej sa stretneme s okolitým a nekonečným, uchvacujúcim
a nevystihnuteľným.
(Le Corbusier, francúzsko-švajčiarsky architekt, urbanista, sochár; 1887 – 1965)
Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť poznávať proces myslenia a má
tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania,
ktoré môže byť potom používané na štúdium ktoréhokoľvek predmetu.
(G. Polya, maďarsko-americký matematik; 1887 – 1985)
Matematika ťa neučí jednoduché odpovede na nejakú otázku, ale celú jazykovú hru
s otázkami aj odpoveďami.
(L. Wittgenstein, rakúsky analytický filozof a logik; 1889 – 1951)
Matematika je skúmanie najvšeobecnejších možných štruktúr, nech sú už dané
priestorovo, časovo alebo dokonca len čisto pojmovo.
(C. F. Weizsäcker, nemecký fyzik, filozof a teoretik vedy; 1912 – 2007)
Matematika je najmocnejší intelektuálny nástroj, ktorý bol kedy vytvorený
a prostredníctvom ktorého unikáme času.
(L. Kolakowski, poľský filozof a historik; 1927 − 2009)
vybral a zostavil Dušan Jedinák

