Čriepky z histórie matematickej kultúry
Zaujímavá číselná postupnosť
Pozrite sa na postupnosť čísiel: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Viete podľa
spoznaného pravidla napísať ďalšie čísla? Od tretieho čísla počínajúc, vzniká táto
postupnosť čísiel tak, že súčet predchádzajúcich dvoch je hľadaným ďalším číslom.

Teda pre každé i ≥ 3 platí ai = ai − 2 + ai −1 . Postupnosť s touto vlastnosťou je
príkladom rekurentnej postupnosti, lebo keď chcete poznať ďalší člen, musíte „bežať
späť“ (latinsky recurrere), aby ste podľa určitého pravidla použili
predchádzajúce členy. Spomínanú postupnosť dnes nazývame
Fibonacciho postupnosť. Takto ju pomenoval francúzsky
matematik F. Lucas (1842 – 1891) na pamiatku jedného
z najlepších matematikov celého stredoveku. Leonardo z Pisy
(okolo rokov 1170 – 1240; na obrázku), prezývaný Fibonacci
(dobrákov syn), napísal významnú učebnicu Liber abaci – Kniha
o abaku (1202, doplnená 1228; tu sa pod pojmom abakus rozumie aritmetika).
Obsahovala výklad o výhodách indicko-arabského desiatkového pozičného systému
aj aritmetiku i algebru lineárnych a kvadratických rovníc v plnej hĺbke a úplnosti.
Fibonacci skúmal aj rozklad čísiel na súčin prvočísiel, odhaľoval kritériá deliteľnosti,
napr. číslami 2, 3, 5, 9. Podal výklad poznatkov o úmerách. Zlomky upravoval na
najmenších spoločných menovateľov. Ako prvý v Európe prišiel na myšlienku
zaviesť záporné čísla a predstavoval si ich ako dlh. Vedel dobre riešiť neurčité
rovnice i približne určovať druhé i tretie odmocniny. Luca Pacioli (1445 – 1514)
zaradil tieto poznatky do svojej Summy aritmetiky (vyšla tlačou v Benátkach, 1494).
Leonardo Pisánsky prispel v Európe k zavedeniu indických cifier a nuly. Samostatne
rozpracoval nové algebrické postupy pre kupecké počty i geometrické problémy,
približné výpočty aj teóriu čísiel. Vytvoril nové pôvodné úlohy, kládol dôraz na
dôkazy. Stal sa prvým európskym stredovekým matematikom, ktorý zvládol arabskú
matematiku, sprostredkoval ju, ale aj obohatil. Spoznal, že aritmetika, algebra
a geometria spolu súvisia a vytvárajú matematickú jednotu. Na jeho počesť
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nazývame identitu a 2 + b 2 ⋅ c 2 + d 2 = ( ac + bd ) + ( ad − bc ) Fibonacciho identita.
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