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Čriepky z histórie matematickej kultúry
Aj na prvých univerzitách študovali matematiku
Koncom 11. storočia boli v kresťanskej Európe len kláštorné a katedrálne školy
(v roku 529 vznikla rehoľa benediktínov (modli sa a pracuj), v roku 1084 rehoľa
kartuziánov a v roku 1098 rehoľa cisterciánov). Králi a pápeži obdobia vrcholnej
scholastiky začali zakladať prvé univerzity (universitas magistrorum et scholarium
– spoločenstvo (združenie, komunita) učiteľov a študentov). Najskôr vznikali len
jednotlivé fakulty (právnická v Bologni asi 1088 – 1119, lekárska v Salerne okolo
roku 1150). Neskôr a postupne všetky fakulty (teologická, právnická, lekárska
a filozofická) s právom slobodne vyučovať a študovať, usmerňovať duchovnú
činnosť smerom k múdrosti.
Matematika sa študovala v rámci siedmich slobodných umení. Medzi mestá
s najstaršími univerzitami patria: Bologna (1148), Paríž (1150), Oxford (1167),
Montpelier (1181), Modena (1182), Cambridge (1209), Padova (1222), Neapol
(1224), Salamanka (1225), Toulose (1229), Praha (1348), Krakov (1364), Viedeň
(1365), Heidelberg (1368), Bratislava (1467).
Vyjadrenie z 13. storočia
V polovici trinásteho storočia bol známy ako matematik aj Jordanus Nemorarius
(asi 1225 – 1260), autor prác Aritmetika vyložená v desiatich knihách,
O trojuholníku, Objasnenie algoritmu, Objasnenie zlomkov, O daných číslach. V tej
posledne menovanej publikácii je ukázané, ako sa dajú určiť dve čísla, ak poznáme
ich súčet a rozdiel. Pretože vtedy sa riešenia matematických úloh vyjadrovali slovne,
posúďme výhody dnešného symbolického zápisu. Spomínanú úlohu riešili takto:
Pretože menší diel a rozdiel tvoria spolu väčší diel, tak menší diel so sebou samým
a s rozdielom dáva celok. Teda ak bol rozdiel odčítaný od celku, bude daný
dvojnásobok menšieho dielu. Ak ten bude rozpolený, bude tým daný menší diel a tým
aj diel väčší.
Zapíšme to dnešnými zvykmi: Označme si sčítance x, y a nech je y väčší z nich.
Potom text slovného riešenia znamená toto:
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x + (y – x) = y,
x + x + (y – x) = x + y,
(x + y) – (y – x) = 2 x,
x = [(x + y) – (y – x)] : 2.
V dnešných učebniciach by to bolo ako riešenie sústavy x + y = s, y – x = d, kde s je
daný súčet a d daný rozdiel, odčítaním druhej rovnice od prvej dostaneme, že platí
2 x = s – d, tým x = (s – d)/2. Teda to, čo hovorí slovne Nemorarius z polovice
13. storočia.

Zadania úloh domáceho kola 65. ročníka Matematickej olympiády
Kategória Z5
1. Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 cestovali vlakom. Vlak mal tri vagóny a v každom sa
viezli práve tri čísla. Číslo 1 sa viezlo v prvom vagóne a v poslednom vagóne boli
všetky čísla nepárne. Sprievodca cestou spočítal súčet čísel v prvom, druhom aj
poslednom vagóne a zakaždým mu vyšiel rovnaký súčet. Určte, ako mohli byť čísla
do vagónov rozdelené.
(Veronika Hucíková)
2. Marta niesla svojej chorej kamarátke Majke 7 jabĺk, 6 hrušiek a 3 pomaranče.
Cestou ale dva kusy ovocia zjedla. Určte, ktoré z nasledujúcich situácií mohli nastať
a aké dva kusy ovocia by Marta v takom prípade musela zjesť:
a) Majka nedostala žiadny pomaranč.
b) Majka dostala menej hrušiek ako pomarančov.
c) Majka dostala rovnaký počet jabĺk, hrušiek aj pomarančov.
d) Majka dostala rovnaký počet kusov ovocia dvojakého druhu.
e) Majka dostala viac jabĺk ako ostatných kusov ovocia dokopy.
(Libuše Hozová)
3. Mamička vyprala štvorcové utierky a vešia ich vedľa seba na bielizňovú šnúru
natiahnutú medzi dvoma stromami. Použila šnúru s dĺžkou 7,5 metra, pričom na
uviazanie okolo kmeňov potrebovala na každej strane 8 dm. Všetky utierky majú
šírku 45 cm. Medzi krajnou utierkou a kmeňom mamička necháva medzeru aspoň 10
cm, utierky sa jej neprekrývajú a nemá ich zložené ani skrčené. Koľko najviac utierok
môže takto zavesiť na natiahnutú šnúru?
(Lenka Dedková)
4. Keď pán Baran zakladal chov, mal bielych oviec o 8 viac ako čiernych.
V súčasnosti má bielych oviec štyrikrát viac ako na začiatku a čiernych trikrát viac
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