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Úvod
Problematiku aplikačních úloh jsem si jako téma své diplomové práce zvo-

lila hned z několika důvodů. Tyto úlohy hrají ve výuce matematiky na základní
i střední škole nezastupitelnou úlohu. Žáci, respektive studenti, se při jejich řešení
učí vyhledávat a třídit informace, přemýšlet o nich a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace je efektivně využívat v souvislosti s dalšími studijními
předměty a tvůrčími činnostmi i v praktickém životě; rozvíjejí tak své kompetence
k učení (klíčové kompetence dle MŠMT (2013)). Aplikační úlohy vyžadují schop-
nost samostatně řešit problémy a volit vhodné způsoby řešení. Žáci/studenti při
jejich řešení užívají logické, matematické a empirické postupy, čímž rozvíjejí své
kompetence k řešení problémů (klíčové kompetence dle MŠMT (2013)).

Ačkoliv je matematika jako taková právem považována za samostatný vědní
obor, na úrovni základního a středního školství na ni tak pohlížet nelze. Zde
slouží jednak k rozvíjení analytického i syntetického způsobu myšlení, především
pak ale jako nástroj pro řešení každodenních situací a též jako nástroj pro ostatní
nejen přírodovědné a technické školní předměty. Lze tedy říci, že příčinu pro-
blému špatného prospěchu velké části žáků a studentů v chemii či fyzice je třeba
hledat v jejich neschopnosti přečíst zadání s pochopením, tedy neschopnost vy-
brat a utřídit důležité informace a spojit si je s teoretickým výkladem. To by ale
nemělo být považováno za problém fyziky apod., nýbrž za problém matematiky.

Výše uvedené tvrzení je v souladu s mými vlastními zkušenostmi, ať už se
týkají pedagogické praxe nebo soukromých hodin doučování jak fyziky, tak ma-
tematiky. Když se žák/student dostane do kontaktu s úlohou, největší problém
mu standardně dělá udělat z úlohy přehledný zápis nebo zapsat vztahy mezi ob-
jekty rovnicemi. Samotné algebraické řešení, které je čistě záležitostí nacvičeného
postupu, je problémem spíše výjimečně, za předpokladu, že odpovídající látka už
byla probrána. Další problém přijde, má-li žák/student výsledek kriticky zhod-
notit, tedy rozhodnout, jestli hodnoty, které mu vyšly, mohou odpovídat realitě,
a pokud ne, kde se mohla stát chyba.

Věřím, že častější kontakt žáků/studentů se slovními úlohami může tento
stav napravit, přičemž úlohy aplikačního typu se k tomu hodí nejlépe. Situace,
které jsou námětem těchto úloh, může žák/student znát z běžné praxe. Celou
situaci si tak dokáže lépe představit a následně ji i vhodnými metodami vyře-
šit. Kromě toho vidí využitelnost svých znalostí a látky, kterou se má naučit,
v reálném životě, což slouží jako velmi důležitý faktor motivace.

Cílem této práce je po krátkém teoretickém úvodu, v němž je provedena rešerše
v učebnicích a sbírkách určených pro vyšší stupeň základních škol a pro střední
školy se zaměřením na vyhledávání a hodnocení aplikačních úloh z geometrie,
vytvořit 10 vlastních úloh.

První kapitola se věnuje typům matematických úloh a vymezení jednotlivých
pojmů. Zmiňuje některé definice různých matematických problémů, dovednosti
a klíčové kompetence, které tyto úlohy ve studentech rozvíjí, a problémy, které
mívají studenti při jejich řešení. Dále je zde uveden rozdíl mezi aplikačními a běž-
nými slovními úlohami a je ilustrován na dvou příkladech.

v druhé kapitole je provedena rešerše zaměřená a na zastoupení aplikačních
úloh v několika sbírkách úloh pro střední školy. Zvoleny jsou jak starší, tak mo-
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derní sbírky úloh, dále sbírky určené pro střední školy se zaměřením i pro všeo-
becná nebo matematická a přírodovědná gymnázia. Její výsledek je dán do sou-
vislosti s tvrzením, že aplikační úlohy se v hodinách matematiky na středních
školách vyskytují velmi zřídka.

Třetí kapitola obsahuje 10 původních aplikačních úloh z geometrie. Úlohy,
které se v této kapitole nachází, jsou z naprosté většiny inspirované reálnými si-
tuacemi, v nichž jsem já sama nebo mé okolí byla donucena vzít v běžném životě
do ruky kalkulačku, jedná se tedy o aplikační úlohy v pravém slova smyslu. Úlohy
jsou navíc rozděleny podle zaměření na úlohy z běžného života a na úlohy s pří-
rodovědnou tématikou, které jsem byla nucena řešit v rámci svého předchozího
studia fyziky pevných látek a působení na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR.
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1. Aplikační úlohy v kontextu
matematických úloh

Obecně lze matematické úlohy dělit na dvě hlavní skupiny: matematické ur-
čovací úlohy a slovní úlohy (Odvárko a kol., 1990). Matematické určovací úlohy
jsou v současných sbírkách zastoupeny v naprosté většině. Jedná se o klasické
úlohy typu řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav, úpravy výrazů, konstrukční
úlohy apod.

Slovní úlohy jsou nejstarším typem úloh řešených v matematice. Podle námětu
je lze třídit na dvě kategorie: matematické a nematematické. Ačkoliv obě tyto
kategorie mají mnohé rysy společné, metody jejich řešení se v podstatě liší.

Matematické slovní úlohy s aritmetickým, algebraickým nebo geometrickým
obsahem řešíme transformační metodou. V první fázi se jedná o transformaci
slovní úlohy do jazyka matematiky, který použijeme k zápisu jevů a vztahů mezi
nimi. Hlavním cílem této transformace je získat úlohu řešitelnou některým z vhod-
ných standardních algoritmů. Druhá fáze je založena na uplatnění tohoto algo-
ritmu a získání výsledku transformované úlohy. Náplní třetí fáze je pak zhodno-
cení výsledku tranformované úlohy a jeho vztahu k původnímu zadání, a tedy
i k celkovému řešení.

Slovní úlohy s nematematickým obsahem jsou textové úlohy, ve kterém se
vyskytují pojmy a termíny nepatřící do žádné oblasti matematiky. V tomto pří-
padě nejde pouze o překlad matematického textu do matematických symbolů,
ale o konstrukci matematické úlohy vystihující danou nematematickou situaci.
Tomuto procesu se říká matematizace slovní úlohy. Získaná matematická úloha
se poté řeší běžnými postupy zmíněnými výše. Posledním krokem řešení je poté
zpětný přechod od výsledku matematické úlohy k výsledku slovní úlohy; tato fáze
se nazývá interpretace výsledku matematické úlohy v původní situaci.

Matematizace úlohy a interpretace řešení jsou právě ty procesy, které vět-
šině žáků/studentů dělají potíže. Výrazným rysem matematizace slovních úloh je
abstrakce a zobecňování. Označíme-li jednotlivé prvky úlohy písmeny, ve výra-
zech snáze určíme skutečné vztahy a parametrizace jednotlivých jevů. K tomuto
označení ovšem potřebujeme nejprve zvolit vhodný matematický model popisu-
jící danou reálnou situaci. Jedná-li se o aplikační úlohu z oborů jako je fyzika,
chemie, ekonomie atd., práci máme zjednodušenu tím, že matematický model je
obvykle již vytvořen v rámci daného oboru.

Podle jiné definice se aplikační úlohou ve výuce matematiky rozumí úloha,
jejímž námětem je přirozená situace, jev, děj z běžného života nebo praxe sou-
visející s některým (jiným než matematickým) vědním oborem (Janků, 2013).
V takové úloze bývá formou otázky nebo příkazu vyjádřen problém, který z po-
psané situace vyplývá a který je možno řešit matematickými prostředky. Každá
matematická aplikační úloha má tedy námět a obsah. Obsahem úlohy je její ma-
tematická stránka, kterou řešitel v průběhu řešení z aplikační úlohy vyčleňuje.

Třídění matematických úloh je metodikům výuky počtů a matematiky známo
již více než století. Ve starších metodických příručkách se rozlišovaly počty „pros-
té“ (algebraické úlohy) a počty „užité“/„úsudkové“ (vztahy, poměry). V meto-
dice počtů Močnik (1874) se píše: „ Při počítání buďto jsou výkony k hledanému
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číslu již dány, takže se jedná o užívání jich; anebo výkony ty nejsou naznačeny,
nýbrž musejí z poměrů, v úkolu samém obsažených rozumným uvažováním teprve
odvozeny býti. Onde slove počítání čisté či prosté, tuto pak počítání užité. Ono
první zakládá se pouze na jasném poznání čísel a jejich vzájemné odvislosti, nepo-
žadujíc žádných dalších známostí věcných; toto však vyhledává spolu se známosti
poměrů věcných v úkolu obsažených.“

Jak už bylo zmíněno výše, slovní úlohy jsou fakticky určovacími úlohami dol-
něnými o problém matematizace reálné situace a následné diskuse výsledku. To
dělá ze slovních úloh strašáka studentů, protože sebelépe nacvičený postup řešení
matematických příkladů nebude nic platný, nedojde-li k pochopení reálné situace
a jejímu převodu do jazyka matematiky.

Závěrem této kapitoly vymezíme ještě pojem aplikační úloha, neboť bývá často
zaměňován s pojmem slovní úloha. Aplikační úlohy jsou podmnožinou slovních
úloh, které však vychází z reálné praxe a praktických situací. Tento aspekt apli-
kačních úloh je důležitým rozdílem a může působit jako efektivní motivace k řešení
matematických příkladů, a tak vzbudit vlastní zájem o matematiku samotnou.

Mezi aplikační úlohy například nelze zařadit slovní úlohy logického charakteru.
Například ve sbírce Korděmskij (1966): Jestliže se od trojciferného čísla, které si
myslím, odečte 7, bude dělitelné sedmi, odečte-li se od něho 8, bude dělitelné osmi
a odečte-li se 9, bude dělitelné devíti. Jaké číslo si myslím? Úlohy tohot typu jsou
samy o sobě zajímavé a jistě mohou mít vlastní motivační charakter, nevychází
však z praktických situací a nelze je tedy řadit mezi aplikační úlohy.

Dále mezi aplikační úlohy nepatří slovní úlohy, které vychází z reálných, ne
však praktických situací. Například ve sbírce Sýkora a kol. (2001): Kulečníkový
stůl má rozměry 200 cm × 100 cm. Na úhlopříčce stolu ve vzdálenosti 20 cm od
jeho delší hrany je umístěna kulečníková koule K. Hráč má pomocí odrazu o bližší
dlouhou a vzdálenější krátkou hranu stolu zahrát kouli do otvoru. V praxi hráč
kulečníku nevytáhne metr a kalkulačku a nezačne počítat úhel, pod kterým má
mířit, nehledě na to, že k míření by pak potřeboval úhloměr. Profesionál situaci
odhadne z předchozí zkušenosti. Kdybychom porovnali úspěšnost profesionálního
hráče, který o matematice neví zhola nic, a matematika, který drží tágo v životě
poprvé, s drtivou převahou by zvítězil hráč kulečníku. Výpočet pro praxi tedy
není nikterak užitečný.
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2. Aplikační úlohy v existujících
sbírkách úloh z matematiky

V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky rešerše zaměřené na apli-
kační úlohy z geometrie v existujících učebnicích a sbírkách příkladů pro střední
školy. Podle data vydání jsou roztříděny do tří skupin: na učebnice vydané před
rokem 1980, učebnice vydané mezi lety 1980 a 2000 a na ty nejnovější učebnice
vydané po roce 2000.

2.1 Aplikační úlohy ve sbírkách vydaných před
1980

Sbírka úloh z matematiky pro střední ekonomické školy

Sbírka Topinka (1962) je určena pro ekonomické a další odborné školy, jako
jsou střední zdravotnické nebo zemědělské. Kniha obsahuje celkem 1942 úloh a po-
krývá tématicky celou středoškolskou matematiku. S potřebou praxe na tomto
typu škol souvisí také to, že cca polovina všech příkladů ve sbírce uvedených jsou
slovní úlohy, ovšem jen nepatrný zlomek z nich by se dala považovat za pravé
aplikační úlohy. Vzhledem k tehdejší době jsou silně politicky motivované a tedy
jen těžko použitelné v současnosti.

Příklady jsou uspořádány systematicky, tedy méně náročné předchází složi-
tějšímu. Výrazně složitější úlohy jsou označeny hvězdičkou. Úlohy jsou neřešené,
pouze opatřené výsledky na konci knihy.

Matematické prostocviky

Ve sbírce Korděmskij (1966) je celkem 365 slovních úloh, sbírka neobsahuje
ani jednu čistě matematickou úlohu. Všechny úlohy jsou logického charakteru,
publikace nenalezneme jedinou aplikační úlohu v pravém slova smyslu. Přesto
mají příklady svým zadáním silně motivační charakter. Úlohy jsou uspořádány
podle svých námětů, nikoliv podle matematického tématu nebo obtížnosti. Proto
se sbírka rozhodně nehodí k výkladu nebo domácímu procvičování, ale spíš jako
inspirace k zadávání občasných problémových úloh k přemýšlení.

Jednotlivé úlohy jsou zajímavé a dotýkají se všech možných matematických
témat, od klasické aritmetiky, přes algebru a kombinatoriku až po geometrii.
Některé jednodušší úlohy motivované každodenními nebo všeobecně známými si-
tuacemi obsahují prosté zadání, u složitějších nebo námětem méně známých úloh
je uveden i výklad k dané problematice. Všechny úlohy jsou opatřeny nejen řeše-
ním, ale také návodem k tomuto řešení a hlavně popiisem způsobu, jak v daném
případě přemýšlet.

Sbírka úloh z matematiky pro SVVŠ

Ve sbírce Vejsada a Talafous (1969) se nachází 4070 číslovaných příkladů čle-
něných do 17ti kapitol pokrývajících celé středoškolské učivo. Většina kapitol je
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ještě členěna na dílčí tématické celky v rámci jednoho tématu a je zakončena
celkovým opakováním. U jednotlivých kapitol nenajdeme žádný výklad, ani shr-
nutí základních vzorců, jedná se čistě o sbírku příkladů. Nicméně sbírka obsahuje
některé řešené příklady; ty jsou zřetelně označeny. Stejně tak jsou od ostatních
příkladů odlišeny i příklady náročnější, které ač jsou svým matematickým obsa-
hem nad rámec běžného učiva, jsou stále řešitelné běžnými metodami dostupnými
pro studenta daného stupně školy.

V kapitolách věnovaných čistě geometrii, tedy planimetrie, stereometrie a ana-
lytická geometrie, je obsaženo velké množství slovních úloh, přesto se aplikační
úlohy příliš nevyskytují. Pouze v kapitole stereometrie lze nalézt aplikace obsahů
útvarů a povrchů a objemů různých těles v praxi. V ostatních kapitolách najdeme
geometrické aplikační úlohy spíše v aplikacích fyziky, například ve skládání rych-
lostí a obecně vektorových veličin. Velké množství aplikačních úloh z geometrie
se nachází v kapitole trigonometrie.

Geometrické úlohy řešené výpočtem

Sbírka Holeš a Váňa (1970) není určena pro středoškolské studenty, přesto
ji sem zařazuji, neboť se obsahově týká středoškolské matematiky. Primárně je
určena pro studenty vysokých pedagogických škol. Obsahuje 97 úloh z geometrie
rozdělených tématicky do třech kapitol: planimetrie, stereometrie a trigonome-
trie. Všechny úlohy jsou zadány slovně a vedou k různým typům rovnic napříč
všemi tématy středoškolské matematiky. Kniha má formát skript, všechny úlohy
jsou řešené a vzhledem k jejímu určení obsahuje mnoho didaktických poznámek.
Oproti jiným sbírkám s řešenými příklady je zde velice posílena diskuse výsledku,
prochází zpět napříč celým příkladem a uvádí souvislosti napříč volbami jednot-
livých parametrů, ale i tématy jako je algebra, vlastnosti a grafy funkcí, řešení
rovnic, analytická geometrie a další. Aplikační úlohy však ve sbírce nenalezneme.

Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy

Sbírka Parízek a kol. (1974) je určená uchazečům o přijetí na vysoké školy
přírodovědného a technického typu a může sloužit i jako pomůcka při opakování
k maturitě z matematiky. Onsahuje 200 řešenýcha 40 neřešených úloh a v závěru
přehled potřebných definic, vět a vzorců. Úlohy ve sbírce nejsou nijak složité,
jsou typově srovnatelné s úlohami v běžných sbírkách a tématicky jednotlivé
příklady nezasahují do více oblastí matematiky, lze je tedy použít i při výkladu
nebo k procvičování konkrétních matematických jevů. Celkově pokrývá publikace
celou středoškolskou matematiku a tvoří tak jisté minimum toho, co by měl každý
student hlásící se na vysokou školu technického nebo přírodovědného zaměření
znát a umět.

Ve sbírce jsou z velké části zastoupeny slovní úlohy, ovšem jen úplné minimum
z nich jsou úlohy aplikační. Uspořádány jsou do čtveřic napříč tématy, jedna
ze čtveřice je vždy úloha z geometrie. Za jednotlivými čtveřicemi úloh ihned
následuje spíše stručný postup řešení, sbírka proto není vhodná k výuce, ale podle
svého účelu spíše k procvičování celkového přehledu a orientace ve štředoškolské
matematice.

7



2.2 Aplikační úlohy ve sbírkách vydaných mezi
léty 1980 a 2000

Řešené maturitní úlohy z matematiky

Sbírka Bušek (1985) obsahuje celkem 857 příkladů v 60 kapitolách obsahují-
cích célé středoškolské učivo. Velká spousta příkladů je řešená, v každé kapitolce
to jsou příklady různých typů, pokrývající prakticky všechny typové úlohy da-
ného tématického okruhu. Kapitola dále obsahuje neřešené úlohy k procvičení,
jejichž výsledek je vždy uveden v závorce pod příkladem.

Aplikační úlohy se vyskytují velice zřídka, a pokud ano, jedná se o tradiční
úlohy o pohybu a o společné práci. V kapitolách věnovaných planimetrii, stereo-
metrii a analytické geometrii se vyskytují hlavně příklady konstrukční i výpočetní,
zřídka se vyskytují i aplikační úlohy na obvody, obsahy, povrchy a objemy. Ře-
šené úlohy jsou v naprosté většině doplněny o grafickou podobu řešení a veškteré
příklady jsou víceméně tradiční. V poslední kapitole zabývající se základy in-
finitezimálního počtu se nachází i několik aplikačních úloh, jejichž námětem je
především fyzika, méně už geometrie, respektive výpočty ploch, povrchů a ob-
jemů rotačních útvarů. Tyto aplikační úlohy jsou v porovnání s příklady, které
se na aplikaci integrálu běžně vyskytují v dnešních sbírkách, dost složité, pohy-
bují se na hraně úvodních hodin fyziky na technicky nebo přírodovědně zaměřené
vysoké škole.

Matematika: Sbírka maturitních příkladů

Jak už sám název napovídá, sbírka Benda a kol. (1986) je určena k opako-
vání k maturitní zkoušce z matematiky. Sbírka obsahuje 1128 příkladů ze všech
základních tématických celků středoškolské matematiky. Všechny úlohy jsou ne-
řešené, pouze opatřené výsledky na konci knihy. Podíl slovních úloh ve sbírce je
spíše nižší, ryze aplikačních úloh jsou ve sbírce jednotky.

Jedná se o klasickou sbírku středoškolských úloh. Příklady jsou členěny do
kapitol podle témat, které odpovídají běžným středoškolským učebnicím mate-
matiky. Sbírka je tak vhodná jako pro studenty k samostatnému opakování, tak
pro učitele jako zásobárna příkladů k procvičování různých matematických jevů.

Sbírka úloh z matematiky pro bystré hlavy

Sbírka Frýzek a Müllerová (1992) je klasickou sbírkou příkladů z matematiky
pro základní školu a nižší stupeň víceletého gymnázia. Nalezneme v ní celkem 749
příkladů odpovídající obtížnosti a pokrývající odpovídající témata. Podíl slovních
úloh mezi příklady je velice vysoký, jedná se však převážně o obyčejný typ, apli-
kační úlohy v pravém slova smyslu se sice vyskytují, avšak v menší míře.

Všechny úlohy ve sbírce jsou neřešené, řešení příkladů jsou uvedena na konci
knihy. Příklady jsou tříděny podle tématických celků, samotné slovní úlohy mate-
maticky stejného charakteru pak ještě podle námětu. Kniha obsahuje také celkem
velké množství úloh s námětem z fyziky.
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Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia

Cílem publikace Fuchs a kol. (1998) je vytvořit jakýsi evaluační standard zna-
losti z matematiky, který by měl splňovat student vyššího stupně gymnázia nebo
odborné střední školy. Standardy v knize obsažené jsou dvojího typu. Základní
standard, který je určen všem absolventům gymnázia nebo odborné školy, a ma-
turitní standard, který by měl splňovat maturant z matematiky.

Publikace je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je uveden pře-
hled požedovaných znalostí a dovedností ve formě typových příkladů, které by
měl student v daném stupni standardu zvládnout. Tyto ilustrativní příklady jsou
záměrně uvedeny bez výsledků. V druhé části se nachází 472 příkladů vhodných
k nejen procvičování a opakování, ale také ke zhodnocení vlastních znalostí a do-
vedností. Slovní a mezi nimi aplikační úlohy se vyskytují velice zřídka.

Středoškolská matematika v úlohách I, II

Ucelený přehled středoškolské matematiky poskytuje rovněž dvoudílná řada
sbírek Polák (1996, 1999). Publikace je určená pro procvičování a opakování ce-
lého středoškolského učiva matematiky. V jednotlivých kapitolách se po krátkém
teoretickém úvodu nácházejí úlohy na opakování teoretických základů ve formě
otázek a odpovědí, řešené příklady i četné neřešené úlohy k procvičení s uvede-
nými výsledky, k náročnějším z nich obsahuje také návod k řešení. Lze ji používat
v průběhu celého studia střední školy a při přípravě k maturitě nebo přijímací
zkoušce z matematiky na vysoké školy všech typů. Jsou v ní obsaženy základní
i náročnější úlohy, proto je určena studentům širokého spektra typů středních
škol.

První díl obsahuje celkem 1081 neřešených příkladů z kapitol od základních
poznatků z matematiky, přes vlastnosti funkcí až po rovnice a nerovnice všech
typů. V druhém díle obsahujícím 1668 neřešených příkladů jsou příklady z kapitol
obecně náročnějších, jako jsou posloupnosti a řady, kombinatorika a pravděpo-
dobnost, diferenciální a integrální počet a geometrie od planimetrie a stereometrie
až po analytickou geometrii. Slovní úlohy a mezi nimi i aplikační úlohy se vysky-
tují, avšak velice zřídka.

2.3 Aplikační úlohy ve sbírkách vydaných po
roce 2000

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijí-
macím zkouškám na vysoké školy

Sbírka Kubát (2004) je členěna na čtyři kapitoly. Jejím cílem je usnadnit
studentům středních škol přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám
na vysokou školu.

První kapitola ke sbírce v pravém slova smyslu nepatří. Neobsahuje totiž pří-
klady, její náplní je výčet častých chyb a mezer ve znalostech studentů, které
jsou roztříděny podle tématických okruhů. To může být velmi užitečné pro žáky
i jejich učitele k utřídění, na co si mají dávat pozor.
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Druhá kapitola obsahuje 81 řešených a 582 neřešených příkladů rozdělených do
10 tématických celků pokrývajících celé středoškolské učivo matematiky. Každá
kapitola ve svém úvodu opakuje základní pojmy, definice, věty a vzorce nutné
k úspěšnému počítání souvisejících příkladů. Neřešené úlohy jsou často dále dě-
leny na podúlohy a), b), c) atd a jejich výsledek je uveden v závorce pod za-
dáním. První čtyři kapitoly se zaměřují na tématiku všech typů výrazů, funkcí,
rovnic a nerovnic. Následují kapitoly věnující se posloupnostem a řadám, analy-
tické geometrii, komplexním číslům a kombinatorice, planimetrii a stereometrii,
diferenciálnímu a integrálnímu počtu a nakonec pravděpodobnosti.

Úlohy uvedené ve druhé kapitole jsou často typové, takové, které se často vy-
skytují v maturitních písemných zkouškách nebo v zadáních přijímacích zkoušek
na vysoké školy. Složitější příklady, které tuto úroveň překračují, jsou označeny
hvězdičkou. Aplikační úlohy a obecně slovní úlohy se ve sbírce vyskytují spíš vý-
jimečně. V řešených příkladech je kladen důraz nejen na správnost výpočtu, ale
i na přehlednost a úspornost zápisu. Často je také jedna úloha řešena několika
různými postupy.

Ve třetí kapitole je uvedeno 120 uzavřených úloh průřezově na všechna témata
středoškolské matematiky. Úlohy jsou to spíše jednodušší a aplikační úlohy se
objevují výjimečně.

Poslední, čtvrtá kapitola obsahuje 20 skutečných písemných přijímacích zkou-
šek, které byly zadány na vysokých školách v České republice. Obsahují od čtyř
do 20 příkladů a bohužel není rozlišeno, o přijímací zkoušku na kterou vysokou
školu se jedná. Obtížnost příkladů je velmi nevrovnaná, ale obecně se dá říct, že
příklady jsou jednodušší než neřešené úlohy v druhé kapitole. Aplikační úlohy se
mezi nimi nevyskytují.

Slovní úlohy řešené rovnicemi

Sbírka Czudek a kol. (2005) obsahuje 555 slovních úloh. Úlohy jsou sdruženy
do kapitol buď podle obsahové náplně (např. úlohy o věku, společné práci, pohybu,
. . . ) nebo podle zvláštních úprav, které řešení vyžaduje (např. úlohy s procenty,
rovnicemi atd.). Příklady obsažené ve sbírce pokrývají různorodé oblasti prak-
tického života, vyskytují se mezi nimi na poměry ostatních sbírek celkem hojně
i aplikační úlohy.

U každého příkladu je uveden stručný postup řešení a správný výsledek. Úlohy
jsou celkově spíše jednodušší, použitelné na vyšším i nižším stupni gymnázia. Za-
jímavostí je pak poslední kapitola obsahující úlohy vybrané ze sbírek matematic-
kých úloh z počátku minulého století.

Matematika: zásobník úloh pro SŠ

Publikace Vocelka (2006) je rozdělena do dvou částí. První část sbírky ob-
sahuje 200 otevřených úloh z různých oblastí matematiky. Úlohy jsou řazeny
po desíti, v jednotlivých skupinách se vyskytují jak jednodušší, jednotlivé úlohy
spolu však vždy nějakým způsobem souvisí, avšak k jejich řešení je třeba použití
různorodého matematického aparátu. Úlohy jsou neřešené, ale ke každé úloze je
uveden návod a správný výsledek.

V druhé části je celkem 250 uzavřených úloh, tedy úloh s nabídkou odpovědí.
Mezi nimi však není dodrženo pravidlo, že právě jedna odpověď je správná, což
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znemožňuje studentům správnou odpověď hádat a nutí je přemýšlet o správnosti
všech možností.

Slovní úlohy jsou mezi příklady zastoupeny jen velice málo. Aplikační úlohy
se mezi nimi nevyskytují. Rovněž geometrické úlohy jsou ve sbírce spíše raritou.

Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky

Přímo na aplikační úlohy je zaměřená sbírka Robová a kol. (2014). Obsahuje
96 neřešených úloh s výsledky a 90 řešených úloh s aplikacemi do všemožných od-
větví lidské činnosti. Vyskytují se zde aplikační úlohy z finančnictví, přírodovědy
i situací běžného života.

Úlohy jsou ve sbírce tříděny podle témat. Aplikační úlohy procvičují zejména
základní matematické dovednosti, rovnice a nerovnice, geometrii a pravděpodob-
nost. V jednotlivých kapitolách se nacházejí jak základní a velmi jednoduché
příklady, tak příklady náročnější. U některých příkladů je v krátkosti připome-
nuta potřebná teorie, v případě námětů z oblastí, jež nejsou všeobecně známy,
jsou příklady doplněny poznámkou, která tuto problematiku čtenáři přiblíží.

V kapitole geometrie je 26 aplikačních úloh z planimetrie, stereometrie a tri-
gonometrie. Nalezneme zde aplikace výpočetních i konstrukčních úloh s náměty
z přírodovědy, techniky, historie i běžných denních situací.

Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd ze zaměřením na
matematiku

Zajímavé je také porovnání příkladů vyskytujících se v písemných maturitních
zkouškách z matematiky v matematických a matematicko–fyzikálních třídách
Gymnázia Christiana Dopplera a dalších gymnáziích v České republice (Zhouf,
2015). V roce 1974 vznikly v tehdejší Československé republice třídy s matema-
tickým zaměřením na 4 gymnáziích, později se k nim přidávala další gymnázia po
celé republice tak, že v každém kraji existovalo alespoň jedno takové gymnázium.
V současné době však takovýchto škol v České republice existuje pouze 5. Pí-
semné maturitní zkoušky pro tyto třídy sestavovalo až do roku 1991 Ministerstvo
školství, od té doby je za jejich znění odpovědná každá škola zvlášť.

V publikaci se nachází 306 úloh rozčleněných do 51 písemných maturitních
zkoušek. V první části jsou maturitní zkoušky z let 1978 až 1991, které vytvářelo
Ministerstvo školství pro všechny matematické třídy v republice. V druhé části se
nachází řádné a náhradní písemné zkoušky určené pro žáky čtyřletých a osmile-
tých matematických tříd Gymnázia Christiana Dopplera z let 1992 až 2014 a ve
třetí části jsou uvedeny příklady zadávané při písemných maturitních zkouškách
ve třídách zaměřených na matematiku a fyziku mezi lety 1995 až 1997. K téměř
všem těmto písemným pracem je v poslední části knihy uvedeno řešení.

V zadáních jsou vždy dva příklady povinně řešené (1. a 2.) a z dalších čtyř dva
k řešení povinně volitelné (3a,b a 4a,b). Ačkoliv pravidla nebyla nikde explicitně
udána, první dva příklady jsou v porovnání se zbylými jednodušší. Vyšší obtíž-
nost 3. a 4. příkladu tkví hlavně v matematickém obsahu příkladů, voleny jsou
méně oblíbené tématické okruhy, jako např. kombinatorika a pravděpodobnost,
syntetická geometrie, goniometrie nebo rovnice s parametrem.

V třetí části, kde se nachází příklady určené pro matematicko–fyzikální třídy,
je druhý příklad vždy aplikační úlohou z fyziky, obvykle se jedná o náročnější
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úlohu o pohybu. Zadání obsahují příklady vyžadující znalost aplikací derivace,
jednoduché typy řad a integrálů a také základní důkazové techniky. Autorem
všech zadání je tentýž člověk, zadání vznikala v krátkém časovém rozmezí, proto
je náročnost všech zadání co se matematického obsahu týče srovnatelná.

Příklady druhé části, tedy ty určené studentům matematických tříd, žádné
aplikační úlohy v pravém slova smyslu neobsahují. Příklady v nich uvedené vyža-
dují znalost aplikací derivace a integrálu, především objemy a obsahy rotačních
těles. Dále jsou součástí úlohy na základní důkazové techniky, pokročilejší partie
algebry a netradiční příklady z komplexních čísel a kombinatoriky. Ačkoliv za-
dání vznikala v celkem širokém časovém období, jejich náročnost si svoji úroveň
opět udržuje. Ve všech zadáních je cítit konzistence, je patrné, že úlohy vymýšlel
jeden člověk. Autor si na nich dal záležet, příklady jsou netypické a pro zapálené
matematiky velmi hezké.

První část knihy, která obsahuje příklady vytvořené pro žáky matematických
tříd centrálně pro celou republiku, obsahují obvykle alespoň jednu úlohu aplikač-
ního typu, ať už se jedná o situace z běžného života v socialistickém státě nebo
aplikační úlohy z fyziky a chemie. Na první pohled se jeví obtížnější než výše
okomentované skupiny, ale ročník od ročníku se často dost znatelně odlišuje, jak
z pohledu matematického obsahu, tak z pohledu typu úloh. Z hlediska náročnosti
se dá konstatovat, že úlohy jsou tradiční typové, ale složité.
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3. Aplikační úlohy
3.1 S obecnou tématikou

3.1.1 Úloha 1: Montážní klíč
Téma: Planimetrie, rozměry v šestiúhelníku

Zadání

Rodině Novotných začalo v koupelně protékat umyvadlo. Tatínek situaci pro-
zkoumal a zjistil, že je uvolněný maticový závit držící hadičku vodovodní baterie
u přívodu studené vody. Ručně se mu závit nepodařilo dostatečně dotáhnout
a nářadí doma neměl, změřil si proto, že délka hrany závitu je 11 mm (obr. 3.1),
a vyrazil do řemeslných potřeb pro montážní klíč.

11 mm

Obrázek 3.1: Rozměr uvolněného závitu u umyvadla.

Pan Novotný dobře ví, že montážní klíče jsou označeny čísly podle vzdálenosti
hrotů, například klíč číslo 14 má hroty ve vzdálenosti 14 mm (obr. 3.2). O jaké
číslo montážního klíče si má v obchodě říci?

Řešení

Aby se při dotahování matek a šestiúhelníhových závitů nepoškodil montážní
klíč ani závit samotný, musí klíč na závitu správně sedět jako na obrázku 3.3.
Z obrázku pak najdeme vztah mezi délkou hrany šestiúhelníkovitého závitu, tedy
rozměrem, který si pan Novotný změřil, a rozměrem francouzského klíče.

Závit tvaru pravidelného šestiúhelníku lze rozdělit na šest rovnostranných
trojúhelníků o straně a = 11 mm. Z obrázku vidíme, že neznámý rozměr x – číslo
klíče – odpovídá dvojnásobku výšky jednoho trojúhelníku. Zapíšeme tedy x = 2v
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14 mm

Obrázek 3.2: Význam číselného označení francouzských klíčů.

a

x

v

Obrázek 3.3: Náčrtek pro určení vztahu mezi rozměry závitu (zeleně) a klíče
(červeně).

a naším úkolem je určit výšku v rovnostranném trojúhelníku. Protože výška je
na příslušnou stranu trojúhelníku vždy kolmá a v rovnostranném trojúhelníku
zároveň prochází středem strany, můžeme ji vyjádřit z Pýthagorovy věty:

v =
√︄

a2 −
(︃

a

2

)︃2
=
√︄

3a2

4 = a
√

3
2 .

Celkem tedy máme x = 2v = a
√

3 = 11 ·
√

3 mm .= 19 mm. Pan Novotný tedy
v obchodě požádá o klíč číslo 19, ačkoliv by bylo jistě užitečné si pro příště raději
pořídit celou sadu.
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3.1.2 Úloha 2: Plavecký bazén
Téma: Stereometrie a planimetrie, povrchy těles a obsahy ploch

Zadání

Obec Měchenice dosáhla na dotace z Evropské unie a její zastupitelstvo se
proto rozhodlo, že pro své obyvatele vykachličkuje dosud pouze vybetonovanou
plovárnu. Její hlavní součástí je padesátimetrový bazén s deseti plaveckými drá-
hami, široký 25 m, který je na jednom konci opatřen skokanskými bloky. Hloubka
bazénu na straně u bloků je 2 m (aby tam má milá mohla skákat šipku), odtud
dno rovnoměrně stoupá až k druhému okraji, kde je hloubka 1 m (abychom mohli
bazén pohodlně opustit, když tam přijdeme v zimě a on je vypuštěný).

Výběrové řízení na dodávku dlaždic vyhrála společnost RAKO s dlaždicemi
s katalogovým číslem GAA1K767 a parametry uvedenymi v tabulce 3.1. Tato
společnost také doporučuje nakoupit o 5 až 15 % obkladových materiálů více nežli
vychází podle teoretických výpočtů, hlavně kvůli prořezům u stěn při pokládce
na koso, nečekaným úpravám a opravám atd. Kolik peněz si má zastupitelstvo
Měchenic na tuhle zakázku připravit?

Tabulka 3.1: Parametry bazénových dlaždic RAKO GAA1K767. (RAKO, 2012)
Základní informace Detailní parametry

Cena vč. DPH: 629 K?/m2 Mrazuvzdornost: Ano
Rozměr (cm): 20x20 Odolnost proti opotřebení: PEI3
Rozměr (mm): 198x198x7 Ks/karton: 25
Povrch: hladké, matné Ks/m2: 25
Barva: tyrkysová m2/karton: 1
Označení RAL: RAL 1907025 Váha kartonu 15,5 kg

Řešení

Naznačíme zde v krátkosti postup, kterým budeme úlohu řešit. Naším úkolem
je v tomto příkladě nejprve vypočítat vnitřní povrch plaveckého bazénu v Mě-
chenicích. Jakmile budeme tuto plochu znát, připočteme zmiňovaných 15 % ma-
teriálu navíc jako odpad, a protože společnost RAKO prodává dlaždice pouze po
celých kartonech, výsledek zaokrouhlíme na celé m2. Pak již budeme moci z počtu
balíků dlaždic a z ceny za jeden balík vypočítat cenu celé dodávky.

Vypočteme tedy nyní vnitřní plochu Měchenického bazénu. Přední a zadní
stěna mají shodně tvar pravoúhlého lichoběžníku, obě boční stěny a dno jsou
obdélníky. Na obrázku 3.4 jsou označeny rozměry: a = 50 m, b = 25 m, c = 1 m
a d = 2 m. Obsah všech těchto útvarů nyní postupně vypočteme.

Obsah přední lichoběžníkové stěny vypočítáme podle známého vzorce a ozna-
číme jej S1. Protože náš lichoběžník je pravoúhlý, nebude nám dělat problém ani
jeho výška. Vzorec je dle označení na obrázkách 3.4 a 3.5

S1 = (c + d) · a

2 = (1 + 2) · 50
2 m2 = 75 m2 .

Obsah zadní stěny S2 je stejný jako obsah přední stěny, tedy S2 = S1 = 75 m2 .
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Obrázek 3.4: Rozměry plaveckého bazénu v Měchenicích.

Pravá boční stěna má tvar obdélníku, jehož plocha bude S3 = b·d = 25·2 m2 =
= 50 m2 . Obsah levé boční stěny vypočteme podle téhož vzorce pro jinou hloub-
ku, tedy S4 = b·c = 25·1 m2 = 25 m2 . Zbývá nám určit obsah dna, což je obdélník,
jehož jednou stranou je rameno e lichoběžníku přední stěny, na obrázcích 3.4 a 3.5
označena růžově. Nejprve tedy vypočteme délku e.

a

f

c d

e
E

B

F

A

P

Obrázek 3.5: Schema přední stěny bazénu – k výpočtu plochy dna. Obrázek pro
názornost není ve správném měřítku.

Z obrázku 3.5 vidíme, že hledané rameno e je přeponou trojúhelníka EPF,
jehož odvěsnami je červená strana a a oranžová strana f . Délku strany a známe
a pro délku f dle obrázku 3.5 platí, že c + f = d, tedy že f = d − c = (2 − 1) m =
= 1 m. Délku přepony e potom odvodíme z Pýthagorovy věty:

e =
√︂

a2 + f 2 =
√

502 + 12 m .= 50 m .

Skutečná délka dna je jen asi o 1 cm větší nežli délka hrany koupaliště, což
můžeme při našich rozměrech směle zanedbat. Plocha dna je potom S5 = b · e

.=
.= 50 · 25 m2 .= 1250 m2.

Celková plocha bazénu S k vykachličkování je tedy S = S1+S2+S3+S4+S5
.=

.= 75+75+50+25+1250 m2 .= 1475 m2. Nyní je třeba se rozhodnout, kolik kach-
liček se má přiobjednat navíc na prořezy a pro případ oprav. Vzhledem k tomu,
že naprosto největší plochu má dno, které protože je obyčejný obdélník, bude se
kachličkovat snadno a nelze u něj počítat s velkým odpadem, můžeme si dovolit
odhadnout, že na prořezy a opravy nám bude stačit navíc 5 % z vypočteného
množství, což je Sodpad = 0,05 · 1475 m2 = 73,75 m2.

Po sečtení a zaokrouhlení na celé balíky máme S+Sodpad = (1475+73,75) m2 .=
.= 1549 m2. V každém balíku jsou dle tabulky 3.1 kachličky o ploše 1 m2, tedy po-
třebujeme celkem 1549 balíků a raději to zaokrouhlíme na 1550 balíků. Jestliže nás
jeden balík stojí 629 Kč, objednávka bude stát celkem 1550·629 Kč = 974 950 Kč.
Zastupitelé Měchenic by si tedy měli jen na dodávku kachliček připravit necelý
milion korun.
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3.1.3 Úloha 3: Plesové šaty
Téma: Stereometrie a planimetrie, povrchy těles a obsahy ploch

Zadání

Adélka si šije šaty na ples. Sukeň bude z jednoho kusu látky vzadu sešitého
a bude dlouhá až na zem, v Adélčině případě 80 cm. Adélka má míry 90–60–90
a chce, aby v šatech mohla tančit waltz a dělat při něm kroky dlouhé 90 cm. Kolik
látky (jakou délku) si musí koupit, jestliže šíře látky, která se prodává v obchodě,
je 130 cm?

Řešení

Nejprve si pojďme představit, co se v tomto příkladu budeme snažit vypočítat.
Běžná sukeň je vlastně plášť komolého kužele, obvod jeho menší podstavy je
obvod pasu a obvod jeho větší podstavy nám bude určovat, jak dlouhé kroky
v takové sukni můžeme dělat. Adélka má obvod pasu 60 cm, horní podstava
komolého kuželu bude mít tedy obvod 60 cm, a jestliže chce dělat 90 cm dlouhé
kroky, obvod spodní podstavy kužele bude muset být alespoň 180 cm (obr. 3.6).
Pracujme s touto možností.

Obrázek 3.6: Obrázek kužele, jehož spodní komolá část má rozměry Adélčiny
sukně.

Pláštěm komolého kužele je část mezikruží (obr. 3.7). Jeho rozměry teď mu-
síme vypočíst a vymyslet, jak ho napasovat na pruh látky široké 130 cm, aby se
dal vystřihnout v jednom kuse.

Na obrázku 3.7 jsou znázorněny tři známé údaje: o1 = 60 cm, o2 = 180 cm
a h = 80 cm; a tři neznámé údaje, které budeme potřebovat zjistit: x, α a d.

Začněme tedy hledat vztahy mezi známými a neznámými veličinami. Je-li
středový úhel kruhové výseče plný, tedy 360 °, a její poloměr je r, je její obvod
roven 2πr. Pokud bude středový úhel α, příslušný obvod výseče se přímo úměrně
změní. Zapišme si tyto dvě věty pomocí trojčlenky pro oba obvody mezikruží.
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Obrázek 3.7: Náčrtek pláště kužele.

360° . . . . . . . . . . . . 2πr

α . . . . . . . . . . . . αr

vnitřní kruh: α . . . . . . . . . . . . αx . . . . . . . . . . . . o1

vnější kruh: α . . . . . . . . . . . . α(x + h) . . . . . . . . . . . . o2

Z posledních dvou řádků předchozí rovnice můžeme vypočíst x:

α · (x + h)
αx

= o2

o1
(x + h) · o1 = o2 · x

h · o1 = x · (o2 − o1)

x = h · o1

o2 − o1

x = 80 · 60
180 − 60 cm = 40 cm

Z prvního a třetího řádku nyní již můžeme vypočíst α:
α

360° = o1

2πx

α = o1

2πx
· 360°

α = 60
2π · 40 · 360° .= 86°

Pomocí goniometrických funkcí nyní ještě dopočteme zbývající neznámou d.
V pravoúhlém trojúhelníku na obrázku 3.7 jde o odvěsnu protilehlou známému
úhlu α, přičemž dále známe přeponu, která má délku (x + h). Zapíšeme tedy
sin α = d

x+h
, odkud d = (x + h) · sin α = (40 + 80) · sin(86°) cm .= 120 cm.

Výsledek odpovídá tomu, že vrcholový úhel naší kruhové výseče je téměř 90 °.
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K ušití sukně tedy budeme potřebovat čtverec o stranách 120x120 v centimetrech,
a jestliže se prodává šíře látky 130 cm, koupíme si jí alespoň 120 cm (a proužek
nám zbyde – obrázek 3.8).

Obrázek 3.8: Umístění střihu sukně na látku šíře 130 cm.

Nabízí se ještě otázka, zda bychom neušetřili nějaký ten centimetr, kdybychom
střih vhodně pootočili, například tak, aby se pas dotýkal horního okraje látky.
V tom případě by ale látka musela mít alespoň šíři u. Budeme-li úhel α považovat
za pravý úhel, což při přesnosti stříhání nějakého kluzkého saténu klidně můžeme,
pak u je úhlopříčka čtverce o straně (x + h). Její délku tedy vypočteme jako
u = (x + h) ·

√
2 = 120

√
2 cm .= 170 cm. To se nám jistojistě nevejde.

Předchozí výpočet bychom samozřejmě dokázali provést i přesně, bylo by to
ale několik řádků rovnic navíc a nic moc nového bychom se nedozvěděli. Beztak,
až přijde Adélka do obchodu, koupí si látky raději 130 cm a ze zbytku si udělá
stuhu do vlasů.

19



3.1.4 Úloha 4: Hnědý bobřík
Téma: Stereometrie a planimetrie, krychle vepsaná válci

Zadání

Aby děti na táboře splnily hnědého bobříka, mají za úkol z větvičky vyrobit
hrací kostku. Jenda není úplně zručný, za to mu to ale myslí, tak na to jde chytře.
Našel si klacek o průměru 2,5 cm a chce si z něho nejprve uříznout špalík a pak
čtyřmi řezy uštípnout boky. Jak dlouhý špalík má uříznout, aby měl co největší
kostku?

Obrázek 3.9: Hrací kostka vzniklá oříznutím špalíku vhodné výšky.

Řešení

Jenda moc dobře ví, že pokud si uřízne příliš krátký špalík, bude muset boky
válce hodně ořezat a vyjde mu malinká kostička. Naopak ořezáním dlouhého
špalíku nevyjde kostička, ale hranolek. Jenda chce proto rovnou uříznout válec
takové výšky, která se bude rovnat délce hrany krychle (obr. 3.9). Zajímá ho tedy,
jakou délku bude mít hrana krychle vepsané jeho klacíku.

Jenda se chystá kostičku vyřezat z klacíku o průměru d = 2,5 cm. Pro největší
možnou kostku – krychli vepsanou – platí, že průměr podstavy válce odpovídá
úhlopříčce podstavy krychle. Pamatujeme si, nebo si z Pýthagorovy věty odvo-
díme, že úhlopříčka čtverce je u = a

√
2 = d, kde a je délka strany čtverce, a tedy

hrany krychle. Pak můžeme počítat:

a = d√
2

= d
√

2
2 =

√
2

2 · 2,5 cm .= 1,8 cm .

Jenda se tedy bude snažit uříznout špalík dlouhý 1,8 cm. Pokud by se mu kostka
zdála moc malá, jistě si zvládne taky spočítat, jak tlustý klacek by musel najít,
aby z něj svým způsobem vyřezal kostičku o hraně třeba 2 cm.
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3.1.5 Úloha 5: Vodácký výlet
Téma: Stereometrie, průmět plochy do roviny

Zadání

Kája a Štěpán jsou vodáci, obvykle sjíždí řeky společně na kanoi. Jednou se
ale dohodli, že vyzkouší kajak. Na stojatém úseku řeky kousek za Týncem nad
Sázavou Kája zrovna chvíli odpočívala, když začal foukat celkem silný protivítr.

„Tak jsem ti přišla na jednu velkou nevýhodu kajakového pádla,“ povídá
najednou Kája. „Když fouká protivítr, jsem zvyklá naklopit list rovnoběžně s vě-
trem, aby nekladlo žádný odpor. To u toho kajakového nejde.“

„No tak ho musíš naklopit jen trochu, aby oba listy svíraly se směrem větru
co nejmenší úhel,“ odpověděl Štěpán.

Kája se zamyslela. „Myslím, že nemáš pravdu. Myslím, že menší odpor bude
pádlo klást, když jeden list bude rovnoběžný se směrem větru.“

„Vsadíme se. O limču?“ zasmál se Štěpán.
Rozhodněte, kdy klade kajakové pádlo v protivětru nejmenší odpor, a tedy

kdo sázku vyhrál a kdo prohrál.

Řešení

Kajakové pádlo má narozdíl od toho kanoistického na obou koncích žerdi list,
jehož plocha je obvykle S = 713 cm2 (TNP, 2009). Oba listy nejsou rovnoběžné,
ale jsou vůči sobě pootočené zpravidla o α = 60° (obr. 3.10). Odpor vzduchu
nezávisí přímo na ploše, ale na jejím průmětu do plochy kolmé na směr větru.
Je-li plocha listu rovnoběžná se směrem větru, kolmý průmět je téměř nulový
a pádlo klade v praxi zanedbatelný odpor. Je-li plocha listu natočená kolmo na
směr větru, je kolmý průmět maximální a tedy i odporová síla je největší. Naším
úkolem je tedy spočítat, jaký je kolmý průmět obou listů pádla do směru větru
v Kájině a Štěpánově případě a jejich porovnáním porovnat i velikost odporu
vzduchu.

Obrázek 3.10: Kajakové pádlo s listy natočenými vůči sobě o 60°.

Pro velikost odporové síly platí empirický Newtonův vztah (Bednařík a Široká,
1993):

Fo = 1
2CSρv2 ,
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kde S je velikost kolmého průmětu dané plochy na směr rychlosti větru v, ρ je
hustota proudícího média a C je součinitel odporu vzduchu, který je tabelován pro
konktrétní tvary plochy (největší je pro tvar dutého kulového vrchlíku – „padák“,
nejmenší je pro slzovitý – „aerodynamický“ tvar).

Spočítejme nejprve kolmý průmět obou listů pádla ve Štěpánově případě. Oba
listy jsou vzhledem ke směru větru natočeny o stejný úhel σ = α

2 = 30°, takže
kolmé průměty obou listů pádla budou stejné. Na obrázku 3.11 vpravo je zná-
zorněno pádlo z bočního pohledu, přičemž modrému listu odpovídá modrý kolmý
průmět, zelenému listu odpovídá zelený kolmý průmět. Pro oba trojúhelníky, je-
jichž přepona je list pádla, jednou z odvěsen je je průmět listu a druhá odvěsna
má směr větru, platí, že jsou pravoúhlé, a tedy sin σ = Pσ

S
a tedy Pσ = S · sin σ.

Celkový kolmý průmět pádla do směru větru ve Štěpánově případě je

PŠ = 2Pσ = 2S sin σ = 2S sin α

2 = 2 ·713 ·sin 60°
2 cm2 = 2 ·713 · 1

2 cm2 = 713 cm2 .

S

S S
S

P P
P

Obrázek 3.11: Kolmý průmět kajakového pádla do roviny kolmé na směr větru.

V Kájině případě (obr. 3.11 vlevo) je modrý list pádla rovnoběžně s větrem
a jeho kolmý průmět je tak zanedbatelný. Zelený list pádla je vůči větru natočen
o úhel κ = α = 60°, a protože pro jeho kolmý průmět platí Pκ = S ·sin κ, můžeme
spočítat celkový kolmý průmět v Kájině případě:

PK = 0 + Pκ = S · sin α = 713 · sin 60° cm2 .= 618 cm2 .

Limču tedy v sázce vyhraje Kája.
Káju by pak ještě mohlo zajímat, jestli její varianta je opravdu nejúspor-

nější, tedy jestli v jejím případě je kolmý průmět plochy ve směru větru sku-
tečně minimální. Pro jednoduchost budeme volit jednotkovou plochu pádla, funkci
pak označíme y. Budeme-li otáčet pádlem po směru hodinových ručiček, bude
y = | sin x| + | sin(x + α)|, přičemž x je úhel pootočení pádla vzhledem ke stavu
na obrázku 3.11 vlevo. Absolutní hodnoty jsou zde nutné, neboť průmět plochy
nemůže být nikdy záporný. Proměnný úhel pootočení x budeme uvažovat pouze
v intervalu ⟨0; π⟩, neboť pádlo je symetrické vzhledem k otočení o π. Úhel α, tedy
úhel, který svírají listy pádla, budeme považovat za parametr a uvažovat ho ze
symetrie pouze v intervalu ⟨0; π

2 ⟩. Extrémy této funkce najdeme derivací.
Nejprve vyřešíme případy, kdy derivace neexistuje, tedy kdy vnitřek absolutní

hodnoty mění znaménko.
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sin x = 0
x = 0 ∨ x = π

sin(x + α) = 0
x = −α ∨ x = π − α

V těchto bodech spočítáme funkční hodnoty. Bod x = −α nepatří do našeho
intervalu, přesto jej ještě zde zařadíme. Použijeme fakt, že funkce sinus je lichá,
tedy že sin(−x) = − sin x, a že její absolutní hodnota je π–periodická, tedy že
| sin x| = | sin(x + π)|.

y(0) = | sin 0| + | sin α| = sin α

y(π) = | sin π| + | sin(π + α)| = sin α

y(−α) = | sin(−α)| + | sin 0| = sin α

y(π − α) = | sin(π − α)| + | sin π| = sin α

Pro konkrétní volbu α = π
3 se dostáváme ke Kájinu případu.

Derivaci budeme počítat nejprve v intervalu (0; π − α), kde jsou vnitřky obou
absolutních hodnot kladné.

y = sin x + sin(x + α)
dy

dx
= d

dx
(sin x + sin(x + α)) = cos x + cos(x + α)

Derivaci položíme rovnu nule a použitím identity (Mikulčák, 2010)

cos x + cos y = 2 cos x + y

2 · cos x − y

2

řešíme vzniklou rovnici.

cos x + cos(x + α) = 0

2 cos 2x + α

2 · cos
(︃

−α

2

)︃
= 0

cos 2x + α

2 = 0

Rovnici jsme dělili výrazem cos
(︂
−α

2

)︂
, který je pro α ∈ ⟨0; π

2 ⟩ různý od nuly.

2x + α

2 = π

2 + kπ, k ∈ Z

2x + α = π + 2kπ

x = π − α

2 + kπ

Do uvažovaného intervalu spadá pouze kořen x = π−α
2 , dosadíme-li konkrétní

volbu α = π
3 , máme x = π− π

3
2 = π

3 . Vyčíslíme hodnotu naší funkce v tomto bodě.

y
(︃

π

3

)︃
= sin π

3 + sin
(︃

π

3 + π

3

)︃
= 2 sin π

3 .

Tato situace odpovídá případu, kdy by pádlo bylo pootočeno o 90° vzhledem ke
Štěpánovu případu.
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Nyní se podíváme na případy, kdy x ∈ (π −α; π). V tomto intervalu je vnitřek
druhé absolutní hodnoty záporný.

y = sin x − sin(x + α)
dy

dx
= d

dx
(sin x − sin(x + α)) = cos x − cos(x + α)

Derivaci položíme rovnu nule a použitím identity (Mikulčák, 2010)

cos x − cos y = 2 sin x + y

2 · sin y − x

2

řešíme vzniklou rovnici.

cos x − cos(x + α) = 0

2 sin 2x + α

2 · sin α

2 = 0

sin 2x + α

2 = 0

Rovnici jsme dělili výrazem sin α
2 , který je pro α ∈ ⟨0; π

2 ⟩ různý od nuly.

2x + α

2 = k π, k ∈ Z

2x + α = 2kπ

x = −α

2 + k π

Do zvoleného intervalu spadá pouze kořen x = π− α
2 , dosadíme-li konkrétní volbu

α = π
3 , máme x = π −

π
3
2 = 5

6π. Podotkneme zde, že výsledek by byl týž jako pro
x = −π

6 . Vyčíslíme hodnotu naší funkce v tomto bodě.

y
(︃5

6π
)︃

= sin 5
6π + sin

(︃5
6π + π

3

)︃
= sin 5

6π − sin 7
6π = 2 sin π

6 .

Tato situace odpovídá Štěpánovu řešení.
Shrneme tedy, že úhly natočení x = 0 a x = π − α jsou body, ve kterých

derivace neexistuje, a jedná se ostrá lokální i globální minima. V našem příkladě
se jedná o Kájino řešení. V bodě x = π−α

2 je derivace nulová a funkce zde nabývá
ostrého lokálního i globálního maxima. V bodě x = π− α

2 je derivace funkce taktéž
nulová, funkce zde nabývá ostrého lokálního maxima. V našem případě se jedná
o Štěpánovo řešení. Na obrázku 3.12 je funkce vykreslená pro interval ⟨0; 2π⟩.
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Obrázek 3.12: Graf funkce popisující kolmý průmět plochy kajakového pádla jed-
notkové plochy v závislosti na úhlu natočení.

3.2 S přírodovědnou tématikou

3.2.1 Úloha 6: Eratosthenovo měření poloměru Země
Téma: Planimetrie, délka oblouku, trigonometrie

Motivace

Už starověcí filosofové si uvědomovali, že Země není placatá, ale že je to koule
(Štoll, 2009). Vycházeli z pozorování lodí na moři nebo zatmění Měsíce. Logicky
je tedy zajímalo, jaký poloměr Země má. O jeho měření se různými metodami
pokoušelo mnoho tehdejších učenců. Jedny z nejlepších výsledků z pohledu dnešní
doby získal Eratosthenés z Kyrény.

Eratosthenés byl antický matematik, astronom a geograf, žil ve 3. stol. př. n. l.
v Alexandrii, spravoval tamní knihovnu. Věděl, že v Syéné (dnešní Asuán) je
hluboká studna, na jejíž dno dopadají sluneční paprsky pouze v pravé poledne
v jednom jediném dni v roce – v době letního slunovratu, protože Syéné leží na
obratníku Raka, Slunce se tedy nachází v nadhlavníku a paprsky dopadají kolmo
na povrch Země. V tutéž dobu v Alexandrii Slunce ale nevystoupá až do zenitu, na
zemský povrch svítí pod menším úhlem, který se dá změřit. Jeho určení a určení
vzdálenosti mezi Syéné a Alexandrií jsou pak klíčem k výpočtu obvodu a poté
i poloměru Země. Eratosthenés svoji metodu měření obvodu Země publikoval ve
spise O měření Země.

Zadání

Eratosthenés počítal s tím, že vzdálenost mezi Alexandrií a Syéné je 5000
stadií. Jeden stadion odpovídá cca 160 m. V Alexandrii do země zabodnul kůl
vysoký 150 cm a pravé poledne letního slunovratu změřil, že délka jeho stínu je
19 cm. Určete obvod a poloměr Země podle Eratosthena.
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Řešení

Vzdálenost mezi Alexandrií a Syéné s = 5000 stádií = 5000·0,16 km = 800 km
odpovídá podle obrázku 3.13 vlevo délce oblouku, jemuž přísluší středový úhel ϑ.
Tento úhel lze určit z pravoúhlého trojúhelníku na obrázku 3.13 vpravo pomocí
goniometrické funkce tangens: tan ϑ = x

l
, kde x = 19 cm je délka stínu, který vrhá

v poledne v době letního slunovratu tyč dlouhá l = 1,5 m. Odtud je ϑ = 7°13′,
což je přibližně 1

50 plného úhlu.

Syéné

r

Alexandrie

x

s

l

Obrázek 3.13: Schema k Eratosthenovu způsobu měření poloměru Země (vlevo)
a trojúhelník k měření středového úhlu příslušného oblouku mezi Alexandrií a Sy-
éné (vpravo).

Zbývá tedy dopočítat obvod kružnice, víme-li, že středovému úhlu ϑ = 7°13′

odpovídá oblouk délky 800 km. Obvod dopočítáme trojčlenkou.

ϑ = 7°13′ . . . . . . . . . s = 800 km
360° . . . . . . . . . o

Odtud plyne

o = 360°
ϑ

s = 360°
7°13′ · 800 km = 50 · 800 km = 40000 km .

Poloměr Země je potom

r = o

2π
= 40000 km

2π
= 6366 km .

Diskuse

Pohledem současného vědění byla Eratosthenova metoda na svou relativní jed-
noduchost velice přesná. Průměrný poloměr Země je nyní uváděn r = 6378 km
(Mikulčák, 2010), což odpovídá odchylce jen několika km. Ve výpočtu pochopi-
telně není započteno severojižní zploštění Země a do výpočtu vstupuje několik
chyb měření. Předně měření vzdálenosti mezi oběma městy je na hranici odhadu,
také rozdíl zeměpisné šířky ϑ není přesně 1

50 plného úhlu, s nímž Eratosthenés
počítal, a konečně směr mezi oběma městy není přesně severojižní a tedy problém
není zcela planární. To však nemění nic na genialitě způsobu změření velikosti
Země touto metodou.
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3.2.2 Úloha 7: Průměr molekuly kyseliny olejové
Téma: Stereometrie, objem válce

Zadání

Určete průměr molekuly kyseliny olejové.

Řešení

Kyselina olejová C17H33COOH patří mezi vyšší nenasycené mastné kyseliny
(Bartuška a Svoboda, 1993). To je skupina karboxylových kyselin, které mají
dlouhý hydrofobní uhlíkatý řetězec s násobnými vazbami. Tím je daný fakt, že
kyselina olejová není rozpustná v polárních rozpouštědlech (např. voda), zato je
rozpustná v nepolárních rozpouštědlech (např. benzín). Je to žlutá až nahnědlá
vazká tekutina charakteristického zápachu, vyskytuje se přirozeně v rostlinných
i živočišných tucích.

K určení průměru molekuly využijeme její rozpustnost, respektive nerozpust-
nost. Nejprve si čistou kyselinu olejovou naředíme lékařským benzínem v poměru
1:2000, tedy k jednomu objemovému dílů kyseliny přidáme 1999 objemových dílu
benzínu. Roztok nabereme do injekční stříkačky a jednu kapku necháme ukáp-
nout na klidnou hladinu vody v široké míse. Protože mastné kyseliny jsou s vodou
nemísitelné a mají menší hustotu, tedy plavou na hladině, celá kapička se ihned
rozleje po povrchnu vody. Benzín jakožto těkavá látka se v řádu několika vteřin
odpaří, takže už zbyde jenom malinké množství kyseliny olejové, která na hla-
dině vytvoří monomolekulární vrstvu. Toto „mastné oko“ jsou molekuly kyseliny
olejové, které si pro jednoduchost můžeme představit jako kuličky, tesně nasklá-
dané jednu vedle druhé, takže v důsledku tvoří válec, plocha jehož podstavy má
velikost mastné skvrny a jehož výška je průměr jedné molekuly (obr. 3.14).

S
d

Obrázek 3.14: Válcová skvrna tvořená molekulami kyseliny olejové.

Vyjdeme tedy z toho, že objem kyseliny olejové v kapce je stejný jako ob-
jem mastného válce na hladině vody VV = VKO. Z kapky se 1999 dílů benzínu
odpaří a zbyde tedy 1

2000 čisté kyseliny, která vytvoří kruhovou skvrnu o ploše
S. Tuto plochu dokážeme určit měřením a výpočtem. Pomocí pravítka nebo po-
mocí posuvného měřítka určíme průměr skvrny D a plochu poté spočítáme jako
S = πr2 = π

(︂
D
2

)︂2
= πD2

4 . Odtud máme objem válce

VV = S · d = πD2

4 · d .

Zbývá určit objem jedné kapky. To v praxi provedeme nejsnáze tak, že z injekční
stříkačky odkapeme přesně určitý objem, třeba 1 ml, a přitom počítáme kapky.
Objem 1 kapky pak bude V1K = 1 ml

N
, kde N je počet kapek v 1 ml. Kyseliny
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olejové je v roztoku ještě 2000krát méně, takže

VKO = V1K

2000 = 1 ml
2000N

.

Složením rovnice dohromady můžeme vypočítat průměr molekuly kyseliny
olejové.

VV = VKO

πD2

4 · d = 1 ml
2000N

d = 1 ml
2000N

· 4
πD2 = 1 ml

500πND2

Vstupními parametry, které je třeba získat z experimentu, je počet kapek v 1 ml
N a průměr mastné skvrny D v cm2. Průměr molekuly kyseliny olejové poté
vychází také v centimetrech.

Diskuse

Uvedený způsob určení průměru molekuly kyseliny olejové je orientační a spíše
řádový. Molekula kyseliny olejové nemá tvar koule, je v jednom směru protáhlá.
Postup měření také zanedbává fakt, že molekuly jsou v objemu kapky uspořá-
dány jinak nežli v tenké skvrně a podíl prázdného prostoru mezi molekulami je
v obou případech rozdílný. Navzdory těmto hrubým zjednodušením se však vý-
sledky v praxi velmi dobře shodují s realitou. Průměr molekuly kyseliny olejové
z měření i teoretických výpočtů vychází řádově 1 nm.
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3.2.3 Úloha 8: Neexistence 5-tičetné osy symetrie
Téma: Planimetrie, translace a rotace

Motivace

Svět, ve kterém žijeme, je z naprosté většiny tvořen látkami ve třech skupen-
stvích: pevném, kapalném a plynném. Těžko volit, které z nich je nejdůležitější
pro život, ale jistě se shodneme, že pevné látky nás v běžném životě obklopují
nejvýrazněji.

Částice jsou v pevných látkách umístěny velmi těsně u sebe, takže jejich po-
hyb je velmi omezený, a působí na sebe velkými silami. Důsledkem toho je fakt,
že pevné látky samovolně drží svůj tvar i objem a odlišují se tím od ostatních
skupenství.

Podle uspořádání částic dělíme pevné látky na amorfní a krystalické. Amorfní
látky mají částice neuspořádané, jedná se o jakousi „ztuhlou kapalinu“. Krysta-
lické látky se naopak vyznačují pravidelnou periodickou strukturou.

Krystalová struktura (Kraus, 1993) se skládá z geometrické mřížky a báze.
Geometrická mřížka je myšlená konstrukce přímek, jejichž průsečíky – uz-
lové body – jsou obsazeny bází. Báze je reálná hmota tvořící krystal. Bází
mohou být jednotlivé atomy, skupiny atomů, molekuly i obrovské makro-
molekulární celky. Symetrii krystalu udává pouze symetrie geometrické
mřížky, nikoliv báze, zaměříme se tedy pouze na mřížku.
V každé geometrické mřížce lze nalézt základní motiv, jehož nekonečným
opakováním ve třech směrech vyplníme beze zbytku celý prostor. Tako-
vému motivu se říká elementární buňka. Možných elementárních buněk
je celkem 14 a říká se jim Bravaisovy buňky. Jejich nekonečným periodic-
kým opakováním vznikne geometrická mřížka, v níž má každý bod stejné
a stejně orientované okolí. Podle tvaru elementární buňky se pak krystaly
dělí do sedmi krystalografických soustav.
Různé krystalové struktury, tedy jejich elementární buňky, jsou různě sy-
metrické. Podle symetrie lze elementární buňky rozdělit do 32 bodových
grup. Bodová grupa je množina prvků symetrie, jimž příslušející operace
symetrie převedou buňku do ekvivalentní, ne však nutně totožné podoby
a které se vždy protínají v jednom bodě. Mezi prvky a operace symetrie
patří:

• identita – ponechává elementární buňku nezměněnou;

• inverze – vzhledem ke středu symetrie;

• rotace – vzhledem k ose symetrie (realizují se jednočetná, dvojčetná,
trojčetná, čtyřčetná a šestičetná);

• zrcadlení – vzhledem k rovině symetrie.

Pokud mezi operace symetrie přidáme ještě translaci, z jednotlivých bu-
něk vytvoříme nekonečnou krystalovou strukturu náležející do jedné 320
prostorových grup symetrie. Prostorová grupa symetrie pak dává tvar kon-
krétnímu krystalu.
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Zadání

Dokažte, že v krystalech nemůže existovat pětičetná rotační osa. Jinými slovy,
dokažte, že rovinu nelze beze zbytku pokrýt pravidelnými pětiúhelníky.

Řešení

Mějme rotační osu n1, kde n značí její četnost. Její translací o základní
translační vektor a⃗ vytvoříme rotační osu n2 o stejné četnosti. Rotací o n–tou
část plného úhlu, tedy úhel 360°

n
, kolem osy n1 se osa n2 zobrazí do osy n3 a ro-

tací kolem osy n2 se osa n1 zobrazí do osy n4 (obr. 3.15). Protože však musí být
zároveň splněna translační symetrie, osy n3 a n4 musí být vzájemně dosažitelné
translací o celý násobek základní translace, tedy o ka⃗, kde k ∈ Z.

Obrázek 3.15: Operace symetrie s n–četnou osou symetrie n1: translace o základní
translační vektor a⃗ (červený), rotace o n–tou část plného úhlu osou n2 kolem osy
n1 (zeleně) a rotace o n–tou část plného úhlu osou n1 kolem osy n2 (modře).

Podle obrázku 3.15 je úhel φ n–tá část plného úhlu, tedy φ = 360°
n

, úhel φ′ je
jeho doplněk do přímého úhlu, tedy φ′ = 180° − φ a v pravoúhlém trojúhelníku
najdeme cos φ′ = x

a
. Odtud je vzdálenost os n3 a n4 s použitím symetrie funkce

cosinus

ka = a + 2x = a + 2a cos φ′ = a + 2a cos(180° − φ) = a − 2a cos φ .

Z rovnice vyjádříme cos φ a diskutujeme možné hodnoty úhlu φ a s ním sou-
visející četnosti rotační osy.

ka = a(1 − 2 cos φ)
2 cos φ = 1 − k

cos φ = 1 − k

2

Protože cos φ ∈ ⟨−1; 1⟩, k může nabývat pouze hodnot k ∈ {−1; 0; 1; 2; 3}.

• Pokud k = −1, potom cos φ = 2
2 = 1, tedy φ = 360° a n = 360°

φ
= 1

(jednočetná osa symetrie).

• Pokud k = 0, potom cos φ = 1
2 , tedy φ = 60° a n = 360°

φ
= 360°

60° = 6
(šestičetná osa symetrie).

30



• Pokud k = 1, potom cos φ = 0
2 = 0, tedy φ = 90° a n = 360°

φ
= 360°

90° = 4
(čtyřčetná osa symetrie).

• Pokud k = 2, potom cos φ = −1
2 , tedy φ = 120° a n = 360°

φ
= 360°

120° = 3
(trojčetná osa symetrie).

• Pokud k = 3, potom cos φ = −2
2 = −1, tedy φ = 180° a n = 360°

φ
= 360°

180° = 2
(dvojčetná osa symetrie).

Další varianty nejsou možné, proto v krystalech, kde každý bod má stejné a stejně
orientované okolí, nemůže existovat pětičetná rotační osa ani rotační osa vyššího
stupně nežli 6.

Diskuse

V neživém světě bychom tedy pětičetnou a vyšší nežli šestičetné typy syme-
trie jen ztěží hledali. Prakticky jedinou výjimkou jsou speciální typy struktury
zvané kvazikrystaly. Kvazikrystaly jsou uspořádané pevné látky, uspořádání však
není periodické v krystalografickém slova smyslu, tedy neplatí zde, že každý bod
krystalové mřížky má stejné a stejně otientované okolí.

Naopak, v živé přírodě najdeme příkladů pětičetné rotační symetrie celou
řadu. Realizuje se u velké části květů bylin i dřevin, v podobě šišek u jehličnatých
stromů, nalézáme ji také ve tvaru těl některých hub a nižších živočichů (např.
mořská hvězdice). S trochou nadsázky se tak dá říci, že jiné než krystalograficky
povolené osy symetrie jsou jistou ochranou živých organismů proti zkamenění.
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3.2.4 Úloha 9: Vazebné úhly v molekule methanu CH4

Téma: Stereometrie, odchylka dvou úseček v prostoru

Motivace

Veškerá hmota ve vesmíru se skládá z atomů, molekul a jejich fragmentů.
Atomy v molekulách drží pohromadě chemickými vazbami. Jejich charakter není
pro naše účely důležitý, chemickou vazbu můžeme považovat za spojnici středů
dvou sousedních atomů. Délky vazeb a úhly jimi sevřené jsou pro chemiky velmi
důležitými údaji. Dokáží z nich odhadnout mnoho fyzikálních a chemických vlast-
ností, například hustotu.

Methan s chemickým vzorcem CH4 je nejjednodušší uhlovodík. Molekula má
tvar tetraedru (čtyřstěnu) s atomy vodíku ve vrcholech a atomem uhlíku v těžišti
(obr. 3.16 vlevo: atom uhlíku je znázorněn černou barvou a atomy vodíku jsou
modré). Tetraedr je speciální typ trojbokého jehlanu, který má všechny hrany
stejně dlouhé a jehož všechny stěny jsou shodné rovnostranné trojúhelníky; tyto
vlastnosti z něj dělají jedno z pěti tzv. Platónských těles.

Platónská tělesa (Kraus, 1993)
Platónské těleso je pravidelný prostorový konvexní mnohostěn (cizím ná-
zvem polyedr). To znamená, že z každého jeho vrcholu vychází stejný po-
čet hran a všechny jeho stěny jsou pravidelné konvexní mnohoúhelníky.
V trojrozměrném prostoru existuje právě 5 Platónských těles:

• Čtyřstěn (tertaedr) je ohraničen čtyřmi shodnými rovnostrannými
trojúhelníky.

• Šestistěn, krychle (hexaedr) je ohraničen šesti shodnými čtverci.

• Osmistěn (oktaedr) je ohraničen osmi shodnými rovnostrannými
trojúhelníky.

• Dvanáctistěn (dodekaedr) je ohraničen dvanácti shodnými pravidel-
nými pětiúhelníky.

• Dvacetistěn (ikosaedr) je ohraničen dvaceti shodnými rovnostran-
nými trojúhelníky.

Zadání

Určete vazebný úhel mezi vazbami H—C—H v molekule methanu.

Řešení č. 1 - klasické řešení

Jak už bylo zmíněno výše, na tetraedr můžeme pohlížet jako na pravidelný
trojboký jehlan (obr. 3.16 vlevo). Převedeme-li zadání úlohy do jazyka matema-
tiky, máme zjistit úhel, který svírají úsečky AT a VT. Hledaný úhel tedy označíme
∡ATV.

Těžiště prostorových útvarů se nachází v průsečíku prostorových těžnic, což
jsou v případě tetraedru spojnice těžiště strany a protilehlého vrcholu. Na obrázku
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Obrázek 3.16: Molekula methanu vepsána tetraedru (vlevo) a poloha těžiště tetra-
edru (vpravo). Černou barvou je znázorněn atom uhlíku, atomy vodíku jsou
modré a červené čáry znázorňují C—H vazby.

3.16 vpravo je čárkovanými čarami naznačeno nalezení těžiště podstavy a jedné
boční stěny. Protože tetraedr je pravidelný útvar a všechny jeho stěny jsou iden-
ticky zaměnitelné, můžeme si jako podstavu představit i libovolnou ze stěn. Je
zřejmé, že černě vyznačená tělesová těžnice zčásti splývá s červeně vyznačenými
vazbami C—H a že vždy jedna z nich má charakter tělesové výšky – tělesová
těžnice je kolmá na všechny jí příslušející stěnové těžnice. Jazykem matematiky
řečeno, v tomto příkladu máme určit odchylku tělesových těžnic v tetraedru.

Obrázek 3.17: Řez tetraedrem ABCV rovinou obsahující úsečky AT a VT.

Protože dvě úsečky či přímky mající právě jeden společný bod leží v jedné
rovině, při určování odchylky dvou přímek či úseček v prostoru je užitečné najít
nejprve vhodný řez tak, abychom náš prostorový problém převedli do roviny.
Rovina řezu musí jistě obsahovat úsečky AT a VT. Řez, který nám takto vznikne,
na tetraedru vytne trojúhelník ASBCV, kde SBC označuje střed úsečky BC (obr.
3.17).

Od tohoto bodu vede k řešení mnoho různých cest. Zde využijeme kromě výše
zmíněných poznatků ještě podobnosti trojúhelníků.
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Obrázek 3.18: Vlastnosti řezu roviny tetraedrem.

Trojúhelník ASBCV je rovnoramenný (obr. 3.18 vpravo). Strana AV má délku
hrany tetraedru, označme ji a, zbylé dvě strany našeho trojúhelníka jsou stěno-
vými těžnicemi (obr. 3.17 vlevo), označíme t. Body TA a TV jsou těžiště stěn,
víme tedy, že se nachází ve vzdálenosti 1/3 délky těžnice od paty těžnice. Podle
obrázku 3.18 vpravo a věty uu jsou trojúhelníky VTVSBC a VTTA podobné –
mají společný úhel při vrcholu V a oba dva jsou pravoúhlé. Tedy i velikost třetího
úhlu, v obrázku označen β, musí být v obou trojúhelnících stejná. Dovedeme-li
tento úhel spočítat, umíme spočítat také náš neznámý úhel, zde označený α – je
to totiž doplněk do přímého úhlu.

Zaměřme se tedy nyní na výpočet úhlu β. Nejjednoduššeji jej vypočteme
z trojúhelníka ASBCTA (obr. 3.18 vpravo). Tento trojúhelník je pravoúhlý a zá-
roveň známe poměr přilehlé odvěsny a přepony. S použitím goniometrické funkce
cosinus dostaneme

cos β =
t
3
t

= 1
3 ,

odkud β
.= 70,5° , a tedy hledaný úhel α

.= 180° − 70,5° .= 109,5° . Vazebný úhel
v molekule methanu je tedy 109,5°.

Řešení č. 2 - s využitím symetrie

Tetraedr je jedním z vysoko-symetrických těles. To znamená, že kdybychom
hledali prvky symetrie – osy a roviny souměrnosti – našli bychom jich velké množ-
ství. Množina základních prvků symetrie se nazývá grupa symetrie. Grupa je
matematická konstrukce, zjednodušeně lze říci, že je to množina prvků, mezi ni-
miž existují určité vztahy. Čím je těleso symetričtější, tím více má jeho grupa
symetrie prvků. Z tohoto pohledu patří tetraedr mezi tělesa s kubickou grupou
symetrie. To znamená, že mnohé, ale ne všechny, prvky symetrie krychle nalez-
neme i u tetraedru. Důsledkem to je fakt, že tetraedr lze „symetricky“ vepsat do
krychle (obr. 3.19 vlevo).

Tetraedr lze do krychle vepsat následujícím způsobem. Na dvou protilehlých
stěnách krychle vyznačíme úhlopříčky tak, aby nebyly rovnoběžné. Jejich hraniční
body jsou vrcholy tetraedru, do těchto bodů umístíme atomy vodíku. Tertaedr je
orientován tak, že analogie s pravidelným trojbokým jehlanem není příliš zřejmá.
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Obrázek 3.19: Tetraedr molekuly methanu jako těleso s kubickou symetrií (vlevo)
a řez krychle rovinou vazeb H—C—H. Černou barvou je znázorněn atom uhlíku,
atomy vodíku jsou modré a červené čáry znázorňují C—H vazby.

Nicméně můžeme si všimnout, že všechny hrany tetraedru jsou stěnovými úhlo-
příčkami krychle, tedy všechny zeleně vyznačené stěny jsou rovnostranné trojú-
helníky. V tomto značení krychle je naším úkolem určit velikost úhlu ∡ATC.

Stejně jako v prvním způsobu řešení, chceme-li určit odchylku dvou úseček
v prostoru, hledáme nejprve vhodný řez, který bude dán rovinou určenou úseč-
kami AV a VC. Tento řez je naznačen zeleně na obrázku 3.19 vpravo. Z tohoto
obrázku je také patrné, že vazby C—H jsou částí, přesněji právě polovinou, tě-
lesových úhlopříček krychle, proto je, v řeči matematiky, naším úkolem vlastně
zjistit odchylku tělesových úhlopříček v krychli a dopočítat její doplněk do 180°.

Řez rovinou danou dvojicí protilehlých tělesových úhlopříček krychle na krych-
li vytne obdélník ACEG, jehož kratší strana má délku hrany krychle a a delší
strana je stěnovou úhlopříčkou krychle o straně a

√
2. Neznámý úhel vypočteme

nejsnadněji z trojúhelníka STC jako dvojnásobek jeho úhlu při vrcholu T (čer-
veně vyznačený na obrázku 3.19 vpravo). Trojúhelník je pravoúhlý, s využitím
goniometriecké funkce tangens dostaneme

tan α

2 =
a

√
2

2
a
2

=
√

2 ,

odkud α = 109,5° . Hledaný vazebný úhel H—C—H je tedy 109,5°.

Řešení č. 3 - s využitím skalárního součinu

Umíme-li tetraedr vepsat do krychle, dokážeme ho také velmi jednoduše umís-
tit do soustavy souřadné a tak určit pozice jednolivých atomů. Pro účely určení
velikosti vazebného úhlu není nutné volit přesně absolutní rozměry. Nejjednodušší
je tedy volit těžiště krychle – a zároveň těžiště tetraedru a také polohu atomu
uhlíku – ve středu soustavy souřadné (obr. 3.20). Zbývající atomy vodíku mají
poté souřadnice: A= [1, − 1, − 1], C= [−1,1, − 1], F= [1,1,1] a H= [−1, − 1,1].

Pro každé dva vektory u⃗ a v⃗ svírající úhel α platí, že

cos α = u⃗ · v⃗

|u⃗| · |v⃗|
.
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Obrázek 3.20: Poloha atomu uhlíku (černě) a atomů vodíku (modře) v soustavě
souřadné. Červené čáry znázorňují C—H vazby.

V našem případě hledáme například úhel mezi vektory −→TF a −→TH (obr. 3.20).
Přitom −→TF = (1,1,1), −→TH = (−1, − 1,1) a |

−→TF| = |
−→TH| =

√
3, a tedy

cos α = 1 · (−1) + 1 · (−1) + 1 · 1√
3 ·

√
3

= −1
3 ,

odkud plyne, že α = 109,5° .

Diskuse

Výsledek 109,5° si můžeme ověřit v tabulkách nebo na internetu, např. Wiki-
pedia.org (1992). Tento úhlel však nesvírají vazby mezi atomy pouze v methanu,
ale také v celé řadě dalších látek. Důležité je, aby molekula měla tvar tetraedru,
což zajistí centrální atom (zde uhlík), který bude mít 4 volné vazebné elektrony,
tedy bude se nacházet v periodické tabulce ve skupině 4.A, a dále všechny okrajové
atomy (zde vodíky) musí být stejné. Tato pravidla splňuje například struktura,
kde centrálním i okrajovými atomy budou pouze atomy uhlíku nebo křemíku
(uhlík C i křemík Si jsou v periodické tabulce ve skupině 4.A). Pokud takových
tetraedrů z uhlíku vedle sebe poskládáme mnoho, dostaneme jednu z alotropic-
kých modifikací, dobře známou jako diamant. Když totéž provedeme s tetraedry
křemíku, dostaneme monokrystal, který je základem současné elektroniky.
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3.2.5 Úloha 10: Zaplnění prostoru tuhými koulemi
Téma: Stereometrie, objemy těles

Motivace

Veškerá hmota existuje ve čtyřech skupenstvích: pevném, kapalném, plynném
a plazmatu. Tato skupenství se od sebe liší svojí strukturou, tedy tím, jak jsou
částice (atomy, molekuly, ionty) v látce uspořádány. Ačkoliv 99,99 % hmoty ve
vesmíru je plazma, náš svět, všechno kolem nás se nachází převážně v pevném
skupenství. Stavební částice hmoty jsou v pevném skupenství uspořádány dvojím
způsobem. Buď jsou uspořádány nahodile – takové látce říkáme amorfní (např.
sklo, dřevo, plasty, ...), nebo jsou uspořádány v pravidelné, tzv. krystalové mřížce
– těmto látkám říkáme krystalické (např. kovy, naprostá většina aktivních sou-
částek v elektronice, ...).

Atom sám o sobě je velmi složitý. Proto když chceme uvažovat o struktuře,
tedy o uspořádání atomů v pevné látce, přijímáme určitá zjednodušení – tomu se
říká fyzikální model. Takovým nejjednodušším fyzikálním modelem pro atom je
tzv. model tuhých koulí, pro účely stavby pevných látek nám postačí. V tomto
modelu atom považujeme za obyčejnou kuličku o přesně daném poloměru (ozna-
číme r).

Obrázek 3.21: První vrstva – červená (vlevo) a druhá vrstva – zelená (vpravo)
v nejtěsnějším uspořádání tuhých koulí.

Tyto kuličky mohou být v prostoru narovnány mnoha způsoby. My ale budeme
předpokládat, že všechny kuličky jsou úplně stejné a budeme se zabývat pouze
dvěma ze všech možných způsobů uspořádání, těmi nejdůležitějšími. Chceme-li
pokrýt povrch jednou vrstvou atomů – kuliček, dostaneme strukturu jako na ob-
rázku 3.21 vlevo. Budeme-li skládat kuličky do druhé vrstvy, vytvoříme strukturu
naznačenou na obrázku 3.21 vpravo. Ve třetí vrstvě už máme dvě možnosti. Buď
budeme umisťovat kuličky do poloh přesně nad kuličky z první vrstvy a vznikne
struktura označená ABAB (obr. 3.22 vpravo), nebo je umístíme do poloh, kde
v první ani druhé vrstvě kuličky nemáme – v tom případě vznikne struktura typu
ABCABC (obr. 3.22 vlevo).

Zadání

Vypočtěte, z kolika procent je prostor vyplněn tuhými koulemi v uspořádání
ABAB a ABCABC.
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Obrázek 3.22: Struktura s označením ABCABC (vlevo) a struktura s označením
ABAB (vpravo).

Řešení

Mezi strukturami je na první pohled patrný rozdíl. Zatímco struktura AB-
CABC je zcela vyplněná, ve struktuře typu ABAB jsou některá místa zcela ne-
obsazená, struktura je jakoby „průhledná“. Mohli bychom tedy hádat, že ABAB
bude zaplněná řídčeji.

Naším úkolem je vypočítat, kolik procent takto vyplněného prostoru bude
zabírat materiál kuliček a kolik díry mezi nimi. Protože ale nevíme, kde má náš
„prostor“ začátek a konec, a s nekonečným prostorem se špatně počítá, vybe-
reme si jeho reprezentativní část, jakousi základní stavební jednotku, kterou kdy-
bychom skládali pravidelně vedle sebe až do nekonečna, dostaneme původní celý
prostor. Takové základní stavební jednotce se říká základní (elementární) buňka.

Elementární buňku si můžeme zvolit podle libosti a další postup bude násle-
dující. Spočítáme, kolik koulí se nám do této elementární buňky vejde. Dále vy-
počteme objem jedné koule a objem prázdné elementární buňky. Jakmile budeme
znát objem koulí i jejich počet, budeme vlastně znát i objem hmoty v buňce, po
odečtení od celkového objemu buňky tím pádem také objem děr a to vše můžeme
přepočítat na procenta.

Podívejme se nejprve strukturu ABAB a proberme si volbu elementární buňky.
Budeme později počítat její objem, hodila by se nám tedy spíše pravoúhlá. Vzhle-
dem k tomu, že červená a modrá vrstva jsou ekvivalentní (oboje je vrstva A), ne-
musíme je dále rozlišovat. Vhodnou volbu elementární buňky máme na obrázku
3.23.

Obrázek 3.23: Elementární buňka struktury ABAB a její jednotlivé vrstvy: čer-
vená vrstva A, zelená vrstva B. Vlevo pohled zepředu, vpravo pohledy svrchu na
jednotlivé vrstvy.

Spočítejme nyní, kolik koulí obsahuje jedna elementární buňka, tedy sečtěme
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části koulí zasahujících do hranolu. V modré vrstvě atomy 1, 2, 3 a 4 do hranolu
zasahují svojí osminou (obr. 3.23), atom 5 je v hranolu z jedné poloviny. Celkem
je tedy hranol obsahuje 4 · 1

8 + 1
2 = 1 celou kouli. V zelené vrstvě z atomu 1 a 2

vyčnívají mimo hranol netriviální částí objemu, ale je zřejmé, že tyto části jsou
doplňkové, část, která je uvnitř kvádru obsažena je právě jedna koule. Atomy 3
a 4 zasahují každý z jedné poloviny, celkem jsou tedy v druhé vrstvě 2 celé koule.
Červená vrstva je ekvivalentní modré, obsahuje také jednu kouli, tedy v elemen-
tární buňce struktury ABAB jsou dohromady 4 celé koule (1 modrá, 2 zelené,
1 červená). Objem každé z nich vypočteme podle známého vzorce VK = 4

3πr3,
kde r je poloměr atomu.

Obrázek 3.24: Elementární buňka struktury ABAB s vyznačenými středy atomů
dle barev vrstev – pro výpočet objemu.

Pro výpočet objemu elementární buňky bude třeba znát její rozměry v ná-
sobcích poloměru atomu r. Pro přehlednost si zakresleme do elementární buňky
pouze polohy středů atomů – tuhých koulí (obr. 3.24).

Nejprve se zaměřme na horní podstavu. Modré koule 3 a 4 se dotýkají, hrana
a, v obrázku vyznačena růžově, bude mít délku a = 2r. Modré koule 1, 5 a 3
se také dotýkají, spojnice jejich středů tvoří žlutou úhlopříčku horní podstavy
a bude mít délku 4r. Z Pýthagorovy věty tedy můžeme dopočítat stranu b =
=
√︂

(4r)2 − (2r)2 = 2
√

3r. Na přední stěně kvádru se dotýkají červená koule 2
a zelená koule 3, hnědě vyznačená úsečka má tedy délku 2r. Navíc zelená koule 3 je
umístěna na přední stěně ve směru b⃗ ve třetině délky (obr. 3.23), zeleně vyznačená
úsečka má tedy délku b

3 = 2
√

3
3 r. Odtud již můžeme dopočítat zbývající parametr

c opět z Pýthagorovy věty:

c = 2 ·

⌜⃓⃓⎷(2r)2 −
(︄

2
√

3
3 r

)︄2

= 4
√

6
3 r .

Ve struktuře ABAB jsme celkem napočítali 4 koule o objemu 4
3πr3, celkový

objem hmoty je tedy Vhmota = 4 · 4
3πr3. Objem elementární buňky spočteme jako

Vel.b. = a · b · c = 2r · 2
√

3r · 4
√

6
3 r = 16

√
2r3. Poměr těchto dvou hodnot je

Vhmota

Vel.b.

=
16
3 πr3

16
√

2r3
= π

√
2

6
.= 0.74 = 74 % .
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Ve struktuře typu ABAB je prostor koulemi zaplněn ze 74 %.
Ve struktuře ABCABC budeme elementární buňku volit analogicky. Ovšem

nyní máme tři neekvivalentní vrstvy, proto i naše elementární buňka bude tří-
vrstvá a navíc pro přehlednost zopakujeme znovu červenou vrstvu A (obr. 3.25).

Obrázek 3.25: Elementární buňka struktury ABCABC a její jednotlivé vrstvy:
červená vrstva A, zelená vrstva B, modrá vrstva C. Vlevo pohled zepředu, vpravo
pohledy svrchu na jednotlivé vrstvy.

Stejně jako u první struktury si nejprve spočítejme, kolik celých koulí naše
elementární buňka obsahuje. Atomy 1, 2, 3 a 4 z horní červené vrstvy A do
kvádru elementární buňky zasahují z jedné osminy, atom 5 z jedné poloviny, což
dává celkem 1 celou kouli (analogicky jako v červené, respektive modré vrstvě
struktury ABAB). Modrá vrstva C i zelená vrstva B obsahují atomy 1 a 2, které
vyčnívají netriviálními částmi, ale vidíme, že tyto části jsou doplňkové. Atomy 3
a 4 jsou v kvádru obsaženy z jedné poloviny, můžeme tedy uzavřít, že jak modrá,
tak zelená vrstva struktury ABCABC přispívají každá dvěma celými koulemi
(analogicky zelená vrstvá B z případu struktury ABAB). Spodní červená vrstva
je ekvivalentní horní červené vrstvě a také přispívá jednou celou koulí. Dohromady
tedy máme 1 kouli z horní červené vrstvy A, 2 koule z modré vrstvy C, 2 koule ze
zelené vrstvy B a 1 kouli ze spodní červené vrstvy A, což je 6 celých koulí celkem
v elementární buňce struktury ABCABC.

Nyní vypočtěme objem kvádru elementární buňky ABCABC a stejně jako
v minulém případě si pomožme kvádrem, kde místo celých koulí vyznačíme ba-
revně pouze jejich středy (obr. 3.26). Podstavy kvádru mají stejné rozměry jako
u struktury ABAB, tedy a = 2r a b = 2

√
3r. Zbývající třetí rozměr c vypoč-

teme z Pýthagorovy věty, uvědomíme-li si, že koule červená horní 3, modrá 3,
zelená 3 a červená spodní 2 se vzájemně dotýkají a navíc spojnice jejich středů
tvoří stěnovou úhlopříčku kvádru elementární buňky, v obrázku vyznačené hně-
dou barvou. Tato úhlopříčka bude mít délku 6r, můžeme tedy dopočítat, že
c =

√︂
(6r)2 − (2

√
3r)2 = 2

√
6r.

Zjistili jsme, že elementární buňka struktury ABCABC obsahuje celkem 6
koulí o objemu 4

3πr3, objem hmoty je tedy Vhmota = 6 · 4
3πr3. Objem kvádru

elementární buňky spočteme analogicky případu struktury ABAB, tedy Vel.b. =
= a · b · c = 2r · 2

√
3r · 2

√
6r = 24

√
2r3. Poměr těchto dvou hodnot je

Vhmota

Vel.b.

=
24
3 πr3

24
√

2r3
= π

√
2

6
.= 0.74 = 74 % .
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Obrázek 3.26: Elementární buňka struktury ABCABC s vyznačenými středy
atomů dle barev vrstev – pro výpočet objemu.

Prostor je ve struktuře typu ABCABC koulemi zaplněn ze 74 %.

Diskuse

Zaplněnost prostoru tuhými koulemi nám jak v případě struktury typu ABAB,
tak v případě struktury typu ABCABC vyšla stejně, přestože se první jmenovaná
mřížka jeví „děravější“. Skládali-li bychom vrstvy na sebe do nekonečna, vyšly
by nám dvě zcela totožná uspořádání, na která bychom se pouze dívali ze dvou
různých pohledů. Z jednoho pohledu by obě struktury byly průhledné, z toho
druhého nikoliv.

Struktury fcc a hcp (Kraus, 1993)
Struktura typu ABAB je chemiky a fyziky pevných látek označována ob-
vykle jako hcp (hexagonal close–packed), stuktura ABCABC je zase zákla-
dem krystalových mřížek fcc (face–centered cubic). Struktury jsou z po-
hledu hustoty ekvivalentní, nicméně každá má jiné nároky na symetrii
a počet vazeb mezi atomy. V jedné nebo druhé krystaluje velká část prvků,
které se za normálních podmínek vyskytují v pevném skupenství.
Znalost zaplněnosti prostoru v mřížce v modelu tuhých koulí umožňuje
výpočet mnoha látkových parametrů, mezi nimi i hustoty. Totiž známe-li
atomový poloměr r a hmotnost atomu Ar (atomovou relativní hmotnost),
můžeme hustotu přímo vypočítat ze známého vzorce ρ = m

V
, kde m je cel-

ková hmotnost a V je celkový objem. Pro malé atomy, které se navenek
projevují ve velké míře jako opravdové kuličky, jsou rozdíly mezi vypočte-
nými a změřenými hodnotami hustoty vzhledem k jednoduchosti modelu
zanedbatelné.
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Závěr
Třídění matematických úloh popsané v první kapitole má dobrý smysl. Jed-

notlivé části řešení slovní úlohy mají didakticky poněkud odlišný charakter. Druhá
fáze, tedy samotné řešení matematického příkladu, bývá částí nejsnadnější. Pro-
blémy, které se tu mohou objevit, jsou nerozeznání typu úlohy a tedy použití
nesprávného algoritmu při řešení a numerické chyby v průběhu řešení. Trénink
rozeznávání typů úloh a přiřazování vhodných algoritmů jejich řešení tvoří hlavní
náplň většiny hodin matematiky v českých školách. Jak vyplývá z druhé kapitoly,
to zřejmě souvisí i s tím, že drtivá většina sbírek matematických úloh se věnuje
právě těmto příkladům.

První a třetí fáze, tedy matematizace problému a závěrečný přechod od řešení
rovnic zpět k původní situaci kladou na klíčové kompetence studentů největší
nároky. První z nich rozvíjí schopnost abstrakce a zobecnění, rozlišení induktiv-
ních a deduktivních postupů a rozeznání vhodnosti jejich použití. Součástí třetí
fáze je kritické myšlení, srovnávání výsledku se skutečností a zkušeností, diskuse
výsledku tohoto srovnání a v případě nesouladu pak problematika hledání chyby.
Narozdíl od ryze matematických úloh, kde správnost nebo nesprávnost výsledku
je zřídkakdy zpětnou analýzou ověřitelná, v případě dobře zadané slovní úlohy
se chyby v postupu i numerické chyby vzniklé v průběhu řešení dají z kritického
zhodnocení velmi často odhalit.

Jak naznačuje druhá kapitola, slovní úlohy a zvláště pak aplikační úlohy jsou
v matematických sbírkách zastoupeny minimálně. Studenti v hodinách matema-
tiky trénují matematické postupy a algoritmy řešení jako takové, ale nijak si je
nespojují s praxí. Aplikovaná matematika je pak spíš náplní dalších předmětů,
jako je fyzika a chemie. V těchto předmětech studenti nemohou uspět, nemají-li
potřebné dovednosti za matematiky, protože s hodinovou dotací těchto předmětů
na běžných školách není možné nedostatky kvalitně kompenzovat.

Při tvorbě příkladů v této práci jsem se snažila o co největší různorodost nejen
námětem, ale i koncepcí, úrovní matematiky a matematického aparátu potřeb-
ného k vyřešení příkladu. Některé příklady vyžadují induktivní přístup (úlohy
s obecnou tématikou v kapitole 3.1), pro některé se hodí spíše dedukce (úlohy
s přírodovědnou tématikou), mezi příklady je úloha založená na vyvrácení miskon-
cepce (úloha 5 Vodácký výlet v podkapitole 3.1.5) i úlohy důkazového charak-
teru (úloha 8 Neexistence 5-tičetné osy symetrie v podkapitole 3.2.3). Vyskytují
se mezi nimi standardní sbírkové (úloha 2 Plavecký bazén v podkapitole 3.1.2)
i zcela netypické úlohy, úlohy na první pohled komplikované, avšak matematicky
jednoduché (úloha 6 Eratosthenovo měření poloměru Země v podkapitole 3.2.1),
a naopak úlohy ze zkušenosti snadno představitelné, ale matematicky poněkud
složitější (úloha 3 Plesové šaty v podkapitole 3.1.3). Některé úlohy jsou řešeny
aplikací klasických postupů (např. úloha 1 Montážní klíč v podkapitole 3.1.1),
u další jsou uvedeny hned 3 různé postupy od klasické stereometrické „kuchařky“
až po využití analytické geometrie a z toho vyplývajícího silného zjednodušení vý-
počtu (úloha 9 Vazebné úhly v molekule methanu CH4 v podkapitole 3.2.4).
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