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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Zlato sa skúša ohňom, talent matematikou.

Luca Pacioli

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
z histórie matematiky sme sa v tomto čísle časopisu zamerali na významnú osobnosť
nemeckej matematiky – Carla Gustava Jacobiho – úspešného matematika i učiteľa.
Z histórie matematiky sa v článku Niekoľko myšlienok o matematike (aj v období
stredoveku) pozrieme na pohľad na matematiku niekoľkých význačných osobností tej
doby.
Prinášame vám aj riešenia druhej série úloh korešpondenčnej súťaže, výsledkovú
listinu po druhej sérii úloh a zadania tretej série súťažných úloh. Prajem vám veľa
úspechov pri ich riešení.
Martin Hriňák

Carl Gustav Jacobi – úspešný matematik i učiteľ
Hrdé vyhlásenie
Jediným cieľom vedy je česť ľudského ducha a z toho hľadiska majú problémy teórie
čísel rovnakú cenu ako otázky systému sveta. Toto vyhlásil významný nemecký
matematik Carl Gustav Jacobi (1804 – 1851), ktorý svojimi vedeckými výsledkami
podstatne prispel k rozvoju modernej matematiky. Stal sa zakladateľom teórie
eliptických funkcií, odhalil zaujímavé vzťahy v teórii čísiel, lineárnej algebre
a variačnom počte. Vyriešil celý rad dôležitých úloh analytickej a nebeskej
mechaniky.
Cesta životom
Carl Gustav Jacobi sa narodil 10. 12. 1804
v Postupime ako druhý syn úspešného bankára
Simona Jacobiho. Matematiku a klasické
jazyky sa naučil od starého otca. Ten ho
pripravil aj do gymnázia, v ktorom Carl ukázal
svoj všestranný talent. Na začiatku štúdia
v berlínskej univerzite (1821) venoval rovnaký
čas filozofii, filológii i matematike. Z prác
Eulera, Laplacea a Lagrangea sa sám naučil
algebru, analýzu i teóriu čísiel. Už vtedy
vytušil, že na získanie rozhľadu nad celou
matematikou treba veľa síl a vnútornej
disciplíny. Naučil sa výborne zachádzať
s algebrickými výrazmi a veľmi dobre
využívať rôznorodý matematický aparát. Zaužívané spôsoby vyučovania matematiky
nemal nikdy rád, a tak najradšej študoval sám.
V roku 1825 získal doktorát a začal uvažovať o učiteľskej profesii. Urobil si aj
potrebné skúšky, aby mohol učiť matematiku, gréčtinu a latinčinu na stredných
školách. Prednášal na Berlínskej univerzite (1825 – 1829). Neskôr bol profesorom
matematiky na univerzite v Kráľovci vo východnom Prusku. Od roku 1836 žil
v Berlíne. Pri každej prednáške bolo vidno, že Jacobi je rodeným pedagógom. Včas
vybadal, že pochopenie matematiky je pochopením vedy vôbec. Neskôr sa ukázalo,
že patril k najlepším učiteľom matematiky svojej doby. Odhaľoval ducha moderných
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matematických disciplín, povzbudzoval k matematickej tvorivosti. Viedol študentov
k riešeniu problémov vlastným postupom, využívaním samostatnej myšlienkovej
činnosti. Svojim študentom hovoril: „Váš otec by sa nikdy neoženil a vy by ste sa
nenarodili, ak by sa rozhodol zoznámiť sa so všetkými dievčatami skôr, ako by si
vybral manželku.“ Vyplývalo z toho, že si treba vybrať matematickú disciplínu
a v nej samostatne a tvorivo riešiť problémy.
V čase revolučného hnutia 1848/49 v európskych krajinách vstúpil Jacobi aj na
politickú scénu. V roku 1848 bol kandidátom liberálov do parlamentu, nebol však
zvolený. Jeho finančné postavenie sa po smrti otca zhoršilo, vplyv panovníka
zoslabol. Carl Jacobi pokračoval vo vedeckej práci, ale vychovával aj sedem detí.
V roku 1851 ochorel na kiahne a 18. februára zomrel.
Spomienky a ocenenia
Celý, i keď krátky, život Jacobi
prednášal a vedecky pracoval. Bol
bystrým
vedcom
a zanieteným
učiteľom.
Pracoval
s neobyčajnou
energiou a jasným myslením. Zasiahol
do náročných odvetví matematiky
a priniesol veľa nových myšlienok. Za
výsledky svojich matematických prác
získal spolu s N. H. Abelom cenu
Parížskej akadémie (1830) a stal sa
členom mnohých akademických inštitúcií: napr. v Londýne, Paríži, Petrohrade. S jeho menom zostali spojené
niektoré významné matematické vety
a pojmy (napr. jakobián – determinant zostavený z parciálnych derivácií prvého rádu
systému komplexných funkcií podľa všetkých reálnych premenných). Práce
Fundamenta nova theoria functionum ellipticarum (1829) a De determinantibus
functionalibus (1841) zostanú natrvalo v zlatom fonde matematických disciplín.
Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2018/2019
Riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. V autobuse je 8 ľudí – 7 dievčat a vodič. Každé dievča má práve jednu tašku.
V každej taške je 7 veľkých mačiek, každá veľká mačka má 7 mačiatok. Všetky
mačky majú po 4 nohy, všetci ľudia v autobuse po 2 nohy. Iní ľudia ani zvieratá sa
v autobuse nenachádzajú. Koľko nôh je v autobuse?
Riešenie: Vodič má 2 nohy. Dievčatá majú 7  2  14 nôh. Mačky majú
7  7  4  196 nôh. Mačiatka majú 7  7  7  4  1372 nôh. Spolu to je 1 584 nôh.
2. Nájdite všetky reálne čísla x, pre ktoré platí:

1
1

3x  6 2  x

1 1
1


. Keďže zlomok
3 2 x 2 x
1
1
dostaneme, že má platiť  1, čo nie
s čitateľom 1 je nenulový, tak vydelením
2 x
3
je možné. Rovnica preto nemá riešenie, teda neexistuje žiadne reálne číslo x, pre

Riešenie: Túto rovnicu môžeme zapísať aj v tvare

ktoré by platilo

1
1

.
3x  6 2  x

3. Na stôl sme položili vedľa seba tri poháriky tak, že prostredný je položený hore
dnom, zvyšné dva sú položené normálne – dole dnom. Vašou úlohou je zdvihnúť
vždy dva poháriky naraz, každý z nich otočiť naopak ako bol, a potom ich znova
položiť na stôl tak, aby boli po práve štyroch zdvihnutiach a otočeniach všetky
poháriky hore dnom. Ako to urobíte?
Riešenie: Krajné poháriky si označme ľavý a pravý podľa toho, kde sa nachádzajú
vzhľadom na stredný pohárik. V prvom zdvihnutí otočíme ľavý a pravý, v druhom
ľavý a stredný, v treťom stredný a pravý a vo štvrtom ľavý a pravý. Ľavý sme otočili
trikrát, preto bude hore dnom. Stredný sme otočili dvakrát, preto bude hore dnom.
Pravý sme otočili trikrát, preto bude hore dnom. Všetky poháriky sú otočené hore
dnom.
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4. Michal má tri prútiky. Ich dĺžky sú 20 cm, 24 cm a 30 cm. Ako môže len
pomocou týchto prútikov odmerať dĺžku 26 cm? (Prútiky nemôže rezať.)
Riešenie: Prútiky môžeme položiť napríklad takto (vyznačená úsečka bude mať
dĺžku 20 cm + 30 cm – 24 cm = 26 cm):
20 cm
24 cm
30 cm
26 cm

Iné riešenie využíva napríklad to, že trojuholník so stranami 10 cm, 24 cm, 26 cm
je pravouhlý a úsečku dlhú 10 cm vieme zostrojiť pomocou prútikov s dĺžkou 20 cm
a 30 cm.
5. O 18:00 zapadlo slnko a Peter si vo svojej pracovni zapálil dve sviečky. Biela
sviečka je vysoká 30 cm a celá zhorí za 150 minút. Modrá sviečka je vysoká
48 cm a celá zhorí za 120 minút. O koľkej budú obe sviečky rovnako vysoké?
Riešenie: Biela sviečka horí rýchlosťou 1 cm za 150 : 30 = 5 minút a modrá sviečka
horí rýchlosťou 1 cm za 120 : 48 = 2,5 minúty. To znamená, že za 5 minút zhoria
2 cm modrej sviečky, a teda za 5 minút sa modrá sviečka skráti oproti bielej o 1 cm.
Keďže na začiatku bol rozdiel vo veľkosti sviečok 18 cm, rovnakú výšku dosiahnu
o 18  5  90 minút, teda o 19:30. Druhý okamih rovnakej veľkosti sviečok bude, keď
zhoria obe, teda o 150 minút (o 20:30).
6. Petrova kocka s hranou dlhou 10 cm sa rozpadla na niekoľko kociek s hranami
2 cm a 3 cm. Na aký počet kociek sa mohla Petrova kocka rozpadnúť?
Riešenie: Keďže kocka sa úplne rozpadla, tak každú jej hranu dlhú 10 cm musíme
rozdeliť na niekoľko úsekov dlhých 2 cm a 3 cm. Prvou možnosťou je rozdeliť hranu
na 5 úsekov po 2 cm. Ak to urobíme na každej hrane, týmto rozdelením dostaneme
5  5  5  125 kociek s rozmermi 2 cm x 2 cm x 2 cm. Druhou možnosťou je rozdeliť
10 cm na 2 úseky dlhé 3 cm a 2 úseky dlhé 2 cm. Skombinovaním týchto dvoch
možných rozdelení dostaneme 8 kociek s hranou dĺžky 3 cm (budú spolu vytvárať
kocku s hranou dĺžky 6 cm) a 1 000  8 x 27  :8  98 kociek s hranou dĺžky 2 cm
(vyplnia zvyšok veľkej kocky). Spolu dostávame 106 malých kociek.
4

7. Športového turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, pričom každá dvojica družstiev
zohrala štyri vzájomné zápasy. Žiaden zo zápasov neskončil remízou. Na konci
turnaja sa zverejnilo, koľko percent svojich zápasov vyhrali jednotlivé družstvá.
Bolo to 20 %, 30 %, 35 %, 60 % a 80 %. Chýbal len údaj o družstve, ktoré získalo
druhé miesto. Koľko percent svojich zápasov vyhralo toto družstvo?
Riešenie: Ak niektoré družstvo vyhrá, tak druhé prehrá. Preto súčet všetkých
percentuálnych bodov výhier všetkých družstiev sa bude rovnať 6-násobku
50 percentuálnych bodov, teda 300 %. Ak od tohto čísla odčítame známe zisky
piatich družstiev, dostaneme 75 %, teda družstvo na druhom mieste malo úspešnosť
75 %.
8. V obdĺžniku ABCD platí

AB  12 cm,

BC  9 cm. Na uhlopriečke BD je

vyznačený bod E tak, že BE  5 cm. Na strane AB je vyznačený bod F tak, že EF
je rovnobežné s AD. Vypočítajte obvod štvoruholníka AFED v centimetroch.
Riešenie: Dĺžku uhlopriečky BD obdĺžnika ABCD vypočítame z pravouhlého
trojuholníka ABD pomocou Pytagorovej vety:

2

2

2

BD  AD  AB ,
BD   9 cm   12 cm  ,
2

2

2

BD  225 cm 2 ,
BD  15 cm.

Potom platí DE  15 cm  5 cm  10 cm.
5

2

Na základe podobnosti trojuholníkov vypočítame dĺžky strán štvoruholníka AFED.
Trojuholníky ABD a FBE sú podobné na základe vety uu (majú jeden spoločný uhol
a jeden pravý uhol), preto platí:
AD
BD

,
EF
BE
EF 
EF 

AB
BD

,
BF
BE

AD
 BE ,
BD
9 cm
 5 cm  3 cm,
15 cm

BF 

AB
 BE ,
BD

EF 

12 cm
 5 cm  4 cm.
15 cm

Potom platí AF  AB  BF  12 cm  4 cm  8 cm.
Potom pre obvod štvoruholníka AFED dostávame, že platí
O  AF  FE  ED  DA  8 cm  3 cm  10 cm  9 cm  30 cm.

Obvod štvoruholníka AFED je 30 cm.
9. Vo futbalovej jedenástke mužstva je priemerný vek hráčov 23 rokov. Tréner
dvoch najstarších 26-ročných hráčov vymenil za dvoch mladších, čím priemerný
vek mužstva klesol na 22 rokov. Obaja noví hráči sa narodili v ten istý deň, rok po
sebe. Koľko rokov majú noví hráči?
Riešenie: Súčet vekov hráčov v pôvodnej zostave bol 23  11  253. V novej zostave
je súčet vekov hráčov 22  11  242. To znamená, že súčet vekov klesol o 11. Keďže
rozdiel vekov nových hráčov je 1, musel nastať pokles o 5, resp. 6 rokov oproti veku
26, teda noví hráči majú 21, resp. 20 rokov.
10. Vo vreci je 100 kartičiek, na ktorých sú napísané všetky prirodzené čísla od 1 do
100 (na každej kartičke je práve jedno číslo). Aký najmenší počet kartičiek
musíme vytiahnuť, ak ťaháme so zatvorenými očami a chceme mať istotu, že
medzi nimi budú tri kartičky také, že súčet čísel na nich napísaný je deliteľný
troma?
Riešenie: Ak vytiahneme napríklad čísla 1, 3, 4, 6, tak možné súčty trojíc kartičiek
vytvorených z týchto čísel, sú 13, 11, 10, 8, pričom ani jedno z týchto čísel nie je
deliteľné troma. Preto maximálne 4 kartičky nestačia. Ukážeme, že 5 kartičiek stačí.
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Predpokladajme, že by 5 kartičiek nestačilo, teda by existovalo 5 takých čísel, že
súčet ľubovoľných troch z nich by nebol deliteľný tromi.
Ak by z týchto 5 čísel aspoň tri mali rovnaký zvyšok po delení tromi, tak ich súčet
bude deliteľný tromi, čo nemôže nastať. Preto rovnaký zvyšok po delení tromi dávajú
maximálne dve čísla. To ale znamená, že existuje aspoň jedno číslo, ktoré dáva
zvyšok 0 po delení tromi, aspoň jedno číslo, ktoré dáva zvyšok 1 po delení tromi,
a aspoň jedno číslo, ktoré dáva zvyšok 2 po delení tromi (ak by to tak nebolo, tak by
čísla mohli byť maximálne štyri). Súčet týchto troch čísel je však deliteľný tromi, čo
je spor s predpokladom. Preto neexistuje 5 takých čísel, že súčet ľubovoľných troch
z nich nie deliteľný tromi, a teda nám stačí vybrať 5 kartičiek.
11. Pri golfe boli jamky od seba vzdialené 150, 300, 250, 325, 275, 350, 225, 400
a 425 metrov. Robot Golfík sa dá nastaviť tak, aby odpaľoval loptičky na dve
rôzne vzdialenosti. (Napr. keď ho nastavíme na odpaľovanie na vzdialenosti
4 a 10 metrov, poradí si hravo s jamkou vzdialenou 18 metrov – zvládne to na tri
údery: 10, 4, 4; pri jamke vzdialenej 48 metrov potrebuje pri tomto nastavení
aspoň 6 úderov: 10, 10, 10, 10, 4, 4.) Navrhnite, na aké vzdialenosti treba nastaviť
Golfíka, aby mu na prejdenie cez všetkých deväť jamiek stačilo menej ako
35 úderov.
Riešenie: Všetky vzdialenosti sú násobkami 25, preto nie je výhodné použiť
vzdialenosť, ktorá nie je deliteľná týmto číslom. Teraz postupne vyskúšame
kombinácie dvoch vzdialeností, ktoré sú násobkami 25 metrov. Nastavením prvej
vzdialenosti na 100 metrov a druhej vzdialenosť na 75 metrov dostaneme, že
150 metrov vieme dosiahnuť na 2 údery (75 + 75), 300 metrov vieme dosiahnuť na
3 údery (100 + 100 + 100), 250 metrov na 3 údery (100 + 75 + 75), 325 metrov na
4 údery (100 + 75 + 75 + 75), 275 metrov na 3 údery (100 + 100 + 75), 350 metrov
na 4 údery (100 + 100 + 75 + 75), 225 metrov na 3 údery (75 + 75 + 75), 400 metrov
na 4 údery (100 + 100 + 100 + 100) a 425 metrov na 5 úderov (100 + 100 + 75 + 75 +
+ 75). Spolu je to 31 úderov, čo vyhovuje podmienkam zo zadania. Golfíka môžeme
nastaviť na vzdialenosti 75 metrov a 100 metrov.
12. Nech pre členy nekonečnej postupnosti  an  n1 platí a1  1, a2  1, a3  1 a pre


n  3 definujme an  an1an3. Nájdite hodnotu a2 019 .
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Riešenie: Vypočítaním prvých 10 členov tejto postupnosti dostaneme, že sú to čísla
1, 1, –1, –1, –1, 1, –1, 1, 1, –1. Posledné tri členy sú rovnaké ako prvé tri členy tejto
postupnosti. Keďže n-tý člen pre n  3 závisí len od troch predchádzajúcich členov,
hodnoty členov postupnosti sa budú od 8. člena opakovať s periódou 7. Keďže platí
2 019  288  7  3, hodnota 2019. člena tejto postupnosti bude rovnaká ako hodnota

3. člena, teda a2 019  1.
13. Predpokladajme, že x1 , x2 ,

, x2 018 sú kladné reálne čísla, pre ktoré platí

x1  2 x2 

 2 018x2 018  1.

Nájdite najmenšiu možnú hodnotu súčtu x1  x2 

 x2 018 .

Riešenie: Na základe Caychyho-Schwarzovej-Buňakovského nerovnosti pre kladné
reálne čísla 1, 2, 3, , 2 018 a x1 , x2 , , x2 018 dostaneme, že platí
2

2018
2018
 2018

1    ixi    i   xi .
 i 1

i 1
i 1

Z tejto nerovnosti dostávame, že platí
1
2018

i

2018

  xi ,
i 1

i 1

teda
2018
1
  xi ,
2 037 171 i 1

pretože platí
2018

i 
i 1

2 018  2 019
 2 037 171.
2

Rovnosť nastáva pre xi  c  i, kde c 

1
.
2 037 1712

Najmenšia možná hodnotu súčtu x1  x2 

 x2 018 je preto

1
.
2 037 171

14. Zistite, či nasledujúci nekonečný rad konverguje, a ak áno, nájdite jeho súčet:
1
2
4
8
 2
 4
 8

1
2 1 2 1 2 1 2 1
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Riešenie:

Označme

ak 

2k
22  1
k

, bk 

2k
22  1
k

Vzhľadom

.

na

to,

že

platí

1
1
2

 2
, platí aj ak  bk  bk 1. Ak označíme postupnosť čiastočných
x 1 x 1 x 1

súčtov uvedeného nekonečného radu  Sn  n1 , potom platí


n 1

n 1

k 0

k 0

Sn   ak    bk  bk 1   b0  bn  1 

2n
22  1
n

.

Ľahko nahliadneme, že táto postupnosť má pre n idúce do nekonečna limitu 1, teda
uvedený nekonečný rad konverguje a jeho súčet má hodnotu 1.

Výsledková listina po 2. sérii úloh korešpondenčnej súťaže
Kategória C
Por.
1
2
3
4
4
4
7
8

Priezvisko a meno
Novotný Peter
Horváth Ján
Roth Roman
Kaľavská Lenka
Maniaková Andrea
Šoltysová Viktória
Vernarecová Alexandra
Kolář Martin

Škola
SOŠ Bratislava
G Bratislava
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit

PS
10
5
18
12
12
12
6
1

3
5
5
0
0
0
0
0
0

4
5
5
0
0
0
0
0
0

5
5
5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0

Spolu
25
20
18
12
12
12
6
1

Kategória B
Por.
1
2
3
4

Priezvisko a meno
Pokorný Matej
Skokan Dominik
Kováč Michal
Colotka Richard

Škola
G Žilina
SOŠP Svit
G Bratislava
SOŠP Svit

PS
14
12
11
1

5
5
5
5
0

6
3
1
0
0

7
4
3
0
0

8
4
5
0
0

PS 7
13 1
11 1

8
5
4

9 10
1 1
3 0

Spolu
30
26
16
1

Kategória A
Por. Priezvisko a meno
1 Novotný Ján
2 Závodský Branislav

Škola
G Prešov
G Košice
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Spolu
21
19

Zadania 3. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Sklenená tabuľa tvaru obdĺžnika s rozmermi 4 dm a 5 dm má hmotnosť 1 kg. Akú
hmotnosť má 6 tabúľ skla rovnakej hrúbky, ak majú tvar obdĺžnika so stranami
dlhými 0,2 m a 37,5 cm?
2. O koľko percent je číslo 0,75 väčšie ako päť sedmín?
3. V sklade je v dvoch rovnakých sudoch rovnaká látka. Jeden sud je úplne plný,
druhý je naplnený presne do polovice. Hmotnosti týchto sudov sú 86 kg a 53 kg.
Akú hmotnosť má prázdny sud?
4. V detskom tábore boli deti ubytované v stanoch. Keby boli v každom stane práve
štyri deti, zostali by dve bez ubytovania. Keby bolo v každom stane po päť detí,
mohlo by sa ubytovať ešte desať detí. Koľko detí bolo v tábore?
5. Zistite veľkosť vnútorných uhlov ostrouhlého trojuholníka ABC, ak viete, že
výška na stranu c zviera so stranou a uhol 40° a so stranou b uhol 30°.
6. Istý matematik v 19. storočí vyhlásil, že daný rok je druhou mocninou jeho veku.
V ktorom roku sa tento matematik narodil a koľko mal rokov v tomto roku?
7. V lese sa nachádzajú rovnaké eukalyptové stromy, ktoré boli v teritóriu jednej
rodinky koál (matka, otec, dieťa). Matka koala dokáže zjesť listy z jedného stromu
za 3 dni, otcovi trvá zjedenie listov z jedného stromu 2 dni a dieťa zje listy
z jedného stromu za 6 dní. Listy z koľkých stromov dokáže zjesť celá rodinka
dohromady za 2 dni?
8. Ženy tvoria 40 % obyvateľov ostrova, vlastnia však spolu 60 % pozemkov na
ostrove. Zvyšných 60 % obyvateľov ostrova sú muži, ktorí vlastnia spolu 40 %
pozemkov. Ak muž vlastní priemerne 10 árov pozemkov, akú plochu majú
pozemky, ktoré vlastní priemerne jedna žena?
9. Nájdite všetky dvojice prirodzených čísel, pre ktoré platí x  2  y  3  3  y.

10

10. Do kružnice je vpísaný štvoruholník, ktorého dve strany majú dĺžku 12 cm a dve
5 cm, a ktorého uhlopriečky majú rôzne dĺžky. Vypočítajte ich dĺžky.
11. Nájdite najväčšie reálne číslo d také, že pri rozdelení jednotkového štvorca na dve
disjunktné množiny aspoň jedna z nich obsahuje aspoň dva body, ktorých
vzdialenosť je aspoň d.
12. Dokážte, že v trojuholníku ABC pri štandardnom označení platí
ta  tb  tc 

1
 a  b  c.
2

13. Určte, koľkými spôsobmi vieme zapísať dané prirodzené číslo ako súčet nepárnych prirodzených čísel (aspoň jedného), pričom berieme ohľad na ich poradie.
Napríklad 5 vieme zapísať piatimi spôsobmi, pretože platí 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =
= 1 + 1 + 3 = 1 + 3 + 1 = 3 + 1 + 1 = 5.
14. Dokážte, že najväčší spoločný deliteľ všetkých možných rozdielov štvrtých
mocnín dvojíc aspoň dvojciferných prvočísel je 240.
Termín odoslania riešení úloh 3. série: do

10. 6. 2019

Niekoľko myšlienok o matematike
(aj v období stredoveku)
Stredovek
G. Andrea, knihovník na pápežskom dvore, možno ako prvý použil (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).
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Kultúra znamená zušľachťovanie
Náš prehľad myšlienok, zameraných na matematickú kultúru vtedajšej doby sme ohraničili 6.
až 15. storočím. Týchto 1000 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. Po celý stredovek 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. Aj z nich možno
vybadať, že v tomto historickom 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)
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 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)
 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 Dušan Jedinák
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