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Abstrakt 
 

Název práce: Matematické úlohy v přírodě 

Autor: Jana Králíková 

Katedra (ústav):  Katedra didaktiky matematiky 

Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Odvárko Oldřich, DrSc. 

E-mail vedoucího: odvarko@karlin.mff.cuni.cz 

Abstrakt:  

Diplomová práce obsahuje pět úloh, které lze využít při výuce matematiky na střední 
škole. V úlohách se studenti setkají s matematickými aplikacemi z běžného života, které si 
zároveň sami prakticky vyzkouší. Část každé úlohy se uskutečňuje v přírodě, mimo školní 
lavici. Úlohy mají za cíl přiblížit studentům jak matematickou, tak praktickou problematiku 
dané aplikace. Tématy úloh jsou Měření výšky stromu, Měření nedostupných vzdáleností, 
Výškový profil trasy, Šifrování a Hanojské věže.  

Úlohy jsem vytvářela tak, aby řešily reálné praktické problémy a přitom v co nejvyšší 
míře využívaly středoškolskou matematiku. Studenti v nich uplatní znalosti z planimetrie, 
goniometrie a trigonometrie, funkce a jejich grafy, posloupnosti, řady a důkaz matematickou 
indukcí. Účelem úloh je rozvíjet matematické a logické myšlení, učit matematizovat reálnou 
situaci a vidět matematiku v dalších oborech lidské činnosti. 
 

Klíčová slova: Aplikační úlohy, střední škola, didaktika, matematika. 

 

Title: Mathematical problems inspired by the nature 

Author: Jana Králíková 

Department: Department of Mathematics Education 

Supervisor: Doc. RNDr. Odvárko Oldřich, DrSc. 

Supervisor's e-mail address: odvarko@karlin.mff.cuni.cz 

Abstract:  

 The diploma thesis consists of five exercises, which can be used within mathematical 
education at secondary schools. In these exercises students get involved with mathematical 
applications in ordinary life, which they can practically experience. A part of each exercise 
takes place outdoors, outside of the classroom. Objectives of the exercises are to display both 
mathematical and practical problems of the application. The topics of exercises are Tree 
height measuring, The measuring of unreachable distances, The altitude profile of a track, 
Cryptography and The Tower of Hanoi. 
 I tried to make these exercises to solve real practical problems and to use the 
secondary school mathematics as much as possible at the same time. Students will use their 
knowledge in plane geometry, goniometry and trigonometry, functions and their graphs, 
sequences, series and proof by mathematical induction. Purposes of the exercises are to 
develop mathematical and logical thinking, to teach how to express the real situation in a 
mathematical way and to recognize mathematics in other fields of human activity. 
  

Keywords: Mathematical applications, secondary school, didactics, mathematics. 
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Úvod 
 

 K matematice probírané na střední škole můžeme nalézt řadu aplikací v každodenním 

životě. Myslím si, že těmto aplikacím by měl být dán v hodinách matematiky dostatečný 

prostor, aby studenti viděli reálné využití matematiky. Pokusila jsem se tedy rozpracovat 

několik aplikačních úloh. Inspirovala jsem se středoškolskou chemií, biologií a fyzikou, které 

jsou doplněny o praktika, kde si studenti skutečně „sáhnou“ na to, co se učí. Hledala jsem 

takové úlohy, které ukážou praktické využití středoškolské matematiky a zároveň propojí 

matematiku s reálným prožitkem nějaké činnosti, úlohy, ve kterých alespoň na chvíli studenti 

opustí své školní lavice a budou prakticky měřit, zkoumat a zkoušet. Všechny úlohy jsou 

shrnuty pod názvem Matematické úlohy v přírodě. Organizačně mohou proběhnout jako 

hodina matematiky mimo školní budovu, na školním sportovním kurzu, na „škole v přírodě“. 

Tématy úloh jsou Měření výšky stromu, Měření nedostupných vzdáleností, Výškový profil 

trasy, Šifrování a Hanojské věže. 

 Úlohy jsou rozpracovány pro učitele. Na začátku každé je Stručný popis, který obecně 

seznamuje učitele s úlohou. Dále následuje Matematický aparát shrnující definice a věty, 

které by měli studenti znát pro zdárné pochopení a vyřešení úloh. V odstavci Motivace najde 

učitel příklady z historie, motivační příběhy a využití úloh v běžném životě. S jejich pomocí 

je vhodné uvést úlohu, motivovat žáky k řešení problému. Přečtení některých úryvků nebo 

ukázka obrázků snad může ve studentech probudit zájem o dané téma. Cíl úlohy shrnuje 

znalosti a dovednosti, které by si měli studenti řešením úlohy zopakovat a rozšířit. 

V Metodickém postupu nalezne učitel návrh, jak úlohu prakticky zorganizovat. V některých 

úlohách je metodický postup doplněn o číslované pracovní listy, určené pro studenty. Jejich 

využití může učiteli usnadnit organizaci úlohy. U části úloh následuje odstavec s názvem 

Další úlohy, který nabízí učiteli obdobné příklady na dané matematické téma nebo rozebírá 

otázky, ke kterým se může učitel dostat při závěrečné diskusi o právě řešeném problému. 

Většina úloh je doplněna Přílohou, ve které jsem shrnula vlastní zkušenosti s řešením úlohy. 

Jednotlivé kapitoly jsou doplněny názornými fotografiemi a náčrtky vytvořenými v programu 

Geogebra. 

 Práce si klade za cíl navrhnout konkrétní postupy, jak studentům matematiku ukázat 

na chvíli jinak než ve školní lavici, přestože ta má ve vyučování matematice jistě své 

nezastupitelné místo. 
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1. Měření výšky stromu 

1.1. Stručný popis 
 

Úloha předkládá studentům praktický problém – jak změřit strom bez toho, abychom 

na něj museli vylézt? V první části úlohy je studentům ponechán prostor pro vymyšlení 

vlastního způsobu měření. V druhé části se studenti seznamují se čtyřmi technicky různými 

způsoby měření výšky stromu. Z matematického hlediska využijí způsoby dva – měření 

pomocí rovnostranných pravoúhlých trojúhelníků a měření pomocí podobných obecných 

pravoúhlých trojúhelníků a goniometrických funkcí. 

 

1.2. Matematický aparát 
 

1.2.1. Podobnost trojúhelníků 
 

Definice 

Trojúhelník A’B’C’ je podobný trojúhelníku ABC, právě když existuje kladné číslo 

k tak, že pro jejich strany platí: 

ABkBA ⋅=′′ ,  BCkCB ⋅=′′ ,  CAkAC ⋅=′′  

Číslo k nazýváme koeficient podobnosti trojúhelníků ABC, A’B’C’. 

 

Věta  

 Je-li trojúhelník A’B’C’ podobný trojúhelníku ABC (s koeficientem podobnosti k), je 

také trojúhelník ABC podobný trojúhelníku A’B’C’ (s koeficientem podobnosti 
k

1
). 

 

Věta uu  

Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou úhlech, jsou podobné. 

 

Věta sus  

Dva trojúhelníky, které se shodují v poměru délek dvou stran a úhlu jimi sevřeném, 

jsou podobné. 
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1.2.2. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku  
 

 

Definice  

Nechť ABC je pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny mají délky a, b, přepona délku c a 

velikost vnitřního úhlu při vrcholu A je α (viz obr. 1.1).  Pak  

 

Poměr délky odvěsny protilehlé k úhlu α  a délky přepony pravoúhlého 

trojúhelníku nazveme sinus α . 

 
Poměr délky odvěsny přilehlé k úhlu α  a délky přepony nazveme kosinus α . 
 
 
Poměr délek odvěsny protilehlé k úhlu α  a odvěsny přilehlé k úhlu α  nazveme 

tangens α . 

 
Poměr délek odvěsny přilehlé k úhlu α  a odvěsny protilehlé k úhlu α      

nazveme kotangens α . 

 

 

1.3. Motivace 
 

 Proč měřit výšku stromů? Zcela jistě měří stromy lesníci, například aby věděli, kolik 

vytěží dřeva a jak velký dopravní prostředek bude potřeba pro jeho přepravu. Stejně tak 

dřevorubci nebo každý, kdo chce kácet, potřebuje vědět, jak je strom vysoký – tedy kam až 

spadne? Někdy je důležité zjistit, zda nebude strom zasahovat do nového elektrického vedení. 

a

b
g

b

a
tg

c

b

c

a

=

=

=

=

α

α

α

α

cot

cos

sin

Obr. 1.1 Pravoúhlý trojúhelník ABC 
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Budeme chtít také vědět, zda by strom na naší zahradě, kdyby ho zlomila vichřice, nespadl na 

střechu domu. 

 Stejným způsobem jako výšku stromu můžeme samozřejmě měřit výšky dalších 

objektů – rozhleden, komínů, věží, budov a podobně.  

 Motivace k jednotlivým způsobům měření jsou uvedeny v kapitole 1.5. 

 

1.4. Cíl úlohy 
 

 Využití matematických znalostí v praxi, zopakování učiva o podobných trojúhelnících 

a goniometrických funkcích v pravoúhlém trojúhelníku, spolupráce v týmu, rozvoj tvořivého 

myšlení a vnímání přírody. 

 

1.5. Metodický postup 
 

 Všechny části úlohy jsou vypracovány pro měření stromů rostoucích na rovině a 

s kmenem přibližně kolmým k zemi. Úlohu lze zorganizovat různými způsoby. Zpracovala 

jsem k úloze pracovní listy a popíšu tedy podrobně metodický postup, jak je lze využít.  

 

Další způsoby organizace úlohy (bez pracovních listů uvedených níže) jsou například: 

 

- Skupiny studentů měří strom každá jiným (určeným, např. vylosovaným) 

způsobem, v závěru se porovnají výsledky měření a jejich objektivita. 

- Každá skupina si vybere jeden způsob měření, provede ho, vysvětlí ostatním 

pomocí plakátu nebo prezentace. 

- Skupiny měří objekt, jehož přesnou výšku zná učitel (strom, telegrafní sloup, 

budovu…) a soutěží mezi sebou o co nejpřesnější změření. Způsob měření si 

každá skupina zvolí a na závěr vysvětlí, jakou metodou postupovala. 

  

Pracovní listy jsou zpracovány pro dvou- až čtyřčlenné skupiny studentů. Úloha začíná 

ve venkovním prostředí. Každé skupině je přiřazen jeden strom. Studenti mají k dispozici 

pásma, pravítka a úhloměry.  
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Pracovní list – měření výšky stromu I. 

 

Vyberte si v blízkém okolí vysoký strom, který se vám líbí. 

 

Co to je za strom? 

 

Předchozí otázka patří spíše do biologie, přidáme tedy další: 

 

Jak je strom vysoký? 

 

A proč to vůbec zjišťovat? Můžete si představit, že je nutné strom pokácet a zajistit tedy 

dostatek volného místa v jeho okolí, kam bude moci spadnout. Může být také třeba zjistit, 

zda nebude strom zasahovat do nového telegrafního vedení. Případně jste snad jen 

zvědaví? 

 

 

1. Odhadněte „od oka“, jak je strom vysoký. 

 

Váš odhad: 

 

2. Máte k dispozici pásmo, pravítka, úhloměry, tužky a vše, co jste schopni si 

sami vyrobit. Vymyslete způsob, jak strom co nejpřesněji změřit (bez toho, 

abyste na strom lezli nebo ho pokáceli). Proveďte to a postup popište. 

 

Postup: 

 

Nákres: 

 

Výpočet: 

 

Naměřili jsme výšku stromu: 

Pracovní list 1.1 
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1.5.1. Komentář k pracovnímu listu 1.1 
 

Studenti dostanou a ve skupinách samostatně vyplní pracovní list 1.1 (viz str. 10), 

jehož obsahem je vymyslet a použít vlastní způsob měření stromu. 

 

1.5.2. Komentář k pracovnímu listu 1.2 
 

Po vyplnění pracovního listu 1.1 následuje teoretický úvod k pracovnímu listu 1.2 (viz 

str. 21). Učitel seznámí studenty s jednotlivými způsoby měření a podá podrobný výklad 

jejich matematických principů. Příklady může motivovat pomocí uvedených příběhů. Studenti 

si z výkladu poznamenají princip i postup jednotlivých měření. Poté dostanou pracovní list 

1.2, v němž znovu měří „svůj“ strom, nyní třemi způsoby, které jim byly vyloženy. S pomocí 

svých poznámek z výkladu pracovní list vyplní. 

 

 

Pracovní list 1.2, úloha 1. Měření podle délky stínu 

 

Zadání  

Změřte strom využitím vlastností podobných pravoúhlých trojúhelníků a změřením 

délky stínu, který strom vrhá. 

 

Motivace 

Thales z Milétu a měření výšky pyramid 

 

Jak vysoká je nejvyšší budova na světě? Tato otázka zneklidňovala řeckého 

matematika Thalese z Milétu již před 2600 lety. Chtěl změřit nejvyšší pyramidu v Egyptě. 

 Všechny velké egyptské pyramidy jsou více než 4000 let staré. Po mnoho tisíc let byly 

nejvyššími a nejmohutnějšími stavbami na světě. Nejvyšší pyramida, Velká neboli 

Cheopsova, byla 146 (dnes je 139) metrů vysoká. To tehdy ještě ale Thales nevěděl. 

 Rozhodl se změřit její výšku měřením stínu, který vrhá. Bylo to snazší a bezpečnější 

než lézt na její špičku. V Thaletových dobách měla totiž pyramida ještě hladký, kamenný 

povrch (který byl až později poškozen a kameny použity při stavbě jiných budov). Kdy ale 

změřit stín pyramidy? Když bylo Slunce blízko horizontu, byl stín pyramidy dlouhý. 

Zkracoval se, čím výše bylo Slunce na obloze. Který čas byl tedy ten pravý pro změření 

stínu? K zodpovězení této otázky použil Thales tyč, kterou zabodl kolmo do země a změřil si 
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její výšku. Uvědomil si, že v okamžiku, kdy výška tyče bude stejná jako délka jejího stínu, 

bude i stín pyramidy stejně dlouhý jako její výška. Tak byla Cheopsova pyramida změřena. 

(přeloženo z [12]) 

Jak převést Thaletovu myšlenku do geometrického jazyka? 

 

Thales využil toho, že sluneční paprsky dopadají na zem rovnoběžně, tedy paprsek 

dopadá pod stejným úhlem jak na pyramidu, tak na tyč. Potom čekal, až délka stínu tyče bude 

přesně stejná jako její výška. Přesně v tom okamžiku bude také stín pyramidy stejně dlouhý 

jako výška pyramidy. Využil tedy podobnosti rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků. 

 My můžeme Thaletovu myšlenku použít a rozšířit nejen na okamžik, kdy výška 

zabodnuté tyče je stejná jako délka jejího stínu, ale na libovolnou dobu, kdy sluneční paprsky 

dopadají na tyč i měřený objekt, například na strom. Uvědomíme si, že sluneční paprsky 

dopadají rovnoběžně, tedy pod stejným úhlem na strom i na tyč. S našimi geometrickými a 

matematickými znalostmi si vystačíme i bez rovnoramenných trojúhelníků. Bude nám stačit, 

že jsou podobné a pravoúhlé. 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Měření podle délky stínu 
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Obr. 1.3 Měření podle délky stínu - nákres 

Pomůcky: měřicí pásmo, rovná tyč 

 

Postup práce 

1. Chceme zjistit velikost úhlu α (viz obr. 1.3), pod kterým dopadají sluneční paprsky na 

zem. K tomu potřebujeme změřit výšku tyče nad zemí a změřit délku stínu, který tyč, 

zabodnutá kolmo do země, vrhá. 

 

2. Pomocí délky stínu, který vrhá měřený strom, vypočítáme výšku stromu. 

 

Výpočet 

 Trojúhelníky ABC a A1B1C1 jsou podobné (podle věty uu). Z trojúhelníku A1B1C1 

vypočítáme tangens úhlu α, který použijeme pro výpočet délky strany BC v trojúhelníku ABC. 

 

 výška tyče………….. 11CB  = h1  

délka stínu tyče…….. 11CA  = l 1  

 délka stínu stromu……AC  = l 

 výška stromu…………BC  = h = ? 

  

 
1

1

l

h
tg =α  

 
1

1

l

h

l

h
tg ==α  

 l
l

h
h ⋅=

1

1  

  
Pracovní list 1.2, úloha 2. Měření pomocí tyče 

 

Zadání  

  Změřte strom využitím vlastností podobných pravoúhlých trojúhelníků a pohledem 

přes svislou tyč o známé výšce. 
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Motivace  

  Kdy nemůžeme použít měření pomocí délky stínu? Například když nesvítí slunce nebo 

když strom není osamocený. Strom rostoucí v lese vrhá také stín, ten ale splyne se stíny 

ostatních stromů, a nemůžeme ho tedy změřit. Můžeme ale využít jiného způsobu měření 

výšky. Poslechněte si nyní příběh, jak změřili hrdinové Vernova románu Tajuplný ostrov 

výšku skály. Poté využijeme stejného způsobu pro změření výšky stromu. 

 

Jules Verne, Tajuplný ostrov: Měření žulové stěny 

 

  Dne 16. dubna – o velikonoční neděli – vyšli kolonisté ráno z Komína a pustili se do 

praní a do čištění prádla a šatů. Inženýr se chystal vyrobit i mýdlo, jakmile si opatří látky 

potřebné ke zmýdelnění: draslo nebo sodu a tuk nebo olej. Velmi důležitá otázka opatření 

nových šatů byla odložena na příhodnější dobu. Zatím jim šaty vydrží nejméně půl roku, 

protože byly dosud dobré a mohly snést i námahu těžkých prací. Vše záleželo na poloze 

ostrova vzhledem k obydleným zemím, a bude-li hezky, bude tato poloha dnes zjištěna. 

  Slunce vycházející na čistém obzoru slibovalo nádherný den, jeden z těch podzimních 

dnů, které jako by se loučily s teplem letního období.  

  Zbývalo také doplnit ještě včerejší měření zjištěním nadmořské výšky planiny 

Výhledu. 

  „Nepotřebujete k tomu podobný přístroj, jaký jste si udělal včera?“ ptal se inženýra 

Harbert. 

  „Ne, chlapče, dnes to uděláme jinak, způsobem skoro stejně přesným.“ 

  Harbert dychtil po všem zajímavém, a proto šel s inženýrem, který kráčel od paty 

stěny až k okraji moře. Nab s Pencroffem se zatím zabývali drobnými pracemi. Inženýr si 

opatřil rovné bidlo, dlouhé tři a půl metru, a změřil je, jak nejpřesněji mohl. K měření použil 

výšky svého vlastního těla, kterou znal na centimetr přesně. Harbert nesl olovnici vyrobenou 

Smithem z kamene a z dlouhého ohebného prutu. 

  Když došli asi šest metrů od kraje moře a sto padesát dva metry čtyřicet centimetrů od 

žulové stěny, zapíchl inženýr své bidlo na padesát centimetrů do písku, pečlivě je upevnil a 

dal mu pomocí olovnice svislou polohu.  

  Potom o několik kroků ustoupil a sklonil hlavu k zemi tak, aby čára spojující jeho oko 

s vrcholem tyče procházela přesně horním okrajem žulové stěny. Místo své hlavy si označil 

na písku kolíkem. 

  Pak se otočil k Harbertovi: 

  „Jistě znáš základní geometrické poučky.“ 
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  „Trochu, pane Smithi,“ odpověděl Harbert, nechtěje se příliš chlubit. 

  „Vzpomínáš na vlastnosti podobných trojúhelníků?“ 

  „Ano,“ odpověděl Harbert. „Jejich stejnolehlé strany jsou v stejných poměrech.“ 

  „Nuže, chlapče, teď sestrojíme dva podobné trojúhelníky. První z nich, ten menší, má 

za odvěsny svislou tyč a vzdálenost kolíku od paty tyče; za přeponu má čáru, která vychází 

z mého oka k vrcholu tyče. Druhý trojúhelník má za odvěsny svislou žulovou stěnu,  jejíž 

výšku musíme změřit, a vzdálenost kolíku od paty žulové stěny. Čára z mého oka, 

prodloužená za vrchol tyče až k vrcholu stěny, tvoří jeho přeponu.“ 

  „Už rozumím!“ zvolal Harbert. „Vzdálenost kolíku od tyče se má k výšce tyče jako 

vzdálenost kolíku od stěny k výšce stěny.“ 

  „Tak, chlapče,“ odpověděl inženýr. „Změříme-li dosažitelné vzdálenosti, pak při 

znalosti délky tyče snadno vypočteme výšku stěny, kterou tak nemusíme měřit přímo.“ 

(citováno z [10]) 

Pomůcky: pásmo, tyč (1,5 - 2 metry dlouhá) 

 

Postup práce 

1. Zarazíme kolmo do země tyč a změříme její výšku nad zemí. 

 

2. Lehneme si na takové místo, odkud vidíme vrcholek stromu v jedné přímce s koncem 

tyče, toto místo (v úrovni očí) označíme A (Obr. 1.4, 1.5). 

 

3. Změříme vzdálenost bodu A od tyče a vzdálenost bodu A od stromu (Obr. 1.6, str. 16). 

 

Obr. 1.4 Měření pomocí tyče 
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Obr. 1.5 Vrcholek stromu vidíme v jedné přímce 
s koncem tyče 

Obr. 1.6 Změříme vzdálenost bodu A od tyče 
a vzdálenost bodu A od stromu 
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Výpočet 

 Označme T1, T2 spodní a vrchní konec tyče, A oko pozorovatele, B vrchol stromu, C 

patu stromu (Obr. 1.7). Trojúhelníky AT2T1 a ABC jsou podobné podle věty uu. 

 

 

 Vzdálenost bodu A od tyče…..… 1AT  = l 1  

 Vzdálenost bodu A od stromu…..AC  = l 

 Výška tyče……………………... 21TT  = h1  

 Výška stromu……...…………….CB  = h 

  

 
h

l

h

l
=

1

1  

 
1

1

l

hl
h

⋅
=  

 

Pracovní list 1.2, úloha 3. Měření pomocí destičky 

 

Zadání  

  Změřte strom využitím podobnosti rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků.  

 

 

 

Obr. 1.7 Měření pomocí tyče - nákres 
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Motivace  

 V předchozích dvou způsobech měření – podle délky stínu a pomocí tyče – jsme 

využili podobnosti obecných pravoúhlých trojúhelníků a znalosti goniometrických funkcí. 

Museli jsme tedy použít složitější výpočet než Thales, který si počkal, až sluneční paprsky 

budou dopadat na zem pod úhlem 45°, využil podobnosti rovnoramenných pravoúhlých 

trojúhelníků a goniometrické funkce nemusel vůbec použít. Napadá vás způsob, jak se při 

měření vyhnout použití goniometrických funkcí? Jak využít podobnost rovnoramenných 

pravoúhlých trojúhelníků, a přitom nemuset čekat na tu správnou polohu slunce nad obzorem? 

 Změřme nyní strom pomocí jednoduché destičky. 

  

Pomůcky: pásmo, čtvercová destička (např. tvrdší lepenka), špendlíky nebo hřebíky, 

pravoúhlý trojúhelník, vodováha 

 

Postup práce 

1. Na destičce blízko jejích rohů vyznačíme tři body, které tvoří rovnoramenný 

pravoúhlý trojúhelník, do nich zabodneme špendlíky nebo hřebíky (Obr. 1.8). 

 

2. Destičku držíme těsně u oka, pravým úhlem dole a směrem k měřenému stromu, jedna 

z odvěsen svisle, druhá vodorovně (Obr. 1.9, str. 19). Přesnou vodorovnou polohu 

destičky kontroluje pomocník (nejlépe vodováhou). 

 

 

Obr. 1.8 Destička pro měření s využitím podobnosti 
rovnoramenných trojúhelníků 
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3. S destičkou v této poloze se přibližujeme nebo oddalujeme od stromu, dokud 

nenajdeme takové místo X, odkud hřebíky vyznačující přeponu rovnoramenného 

trojúhelníku vidíme v jedné přímce s vrcholem měřeného stromu (Obr. 1.10). 

 

4. Změříme vzdálenost bodu X od paty stromu a výšku oka pozorovatele. 

Obr. 1.9  Měření pomocí destičky 

Obr. 1.10 Měření pomocí destičky - hřebíky vyznačující přeponu rovnoramenného 
trojúhelníku vidíme v jedné přímce s vrcholem měřeného stromu 
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Výpočet 

  Označme oku nejbližší hřebík destičky písmenem A, vrcholek stromu písmenem B, 

bod na kmeni ve výšce našich očí C, patu stromu písmenem P. Pak je trojúhelník tvořený 

hřebíky na destičce, označme ho AB1C1, podobný s trojúhelníkem ABC (Obr. 1.11). 

 

 

 

Vzdálenost bodu X od stromu… ACXP =  = l 

Výška oka pozorovatele…...…... PCXA =  = h1  

Výška stromu………….…..........PB  = h = ? 

 

1hlh +=  

  

 

 

Obr. 1.11 Měření pomocí destičky - nákres 
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Pracovní list – měření výšky stromu II. 

 

 Změřte strom:  

1. Využitím vlastností podobných pravoúhlých trojúhelníků a změřením délky 

stínu, který strom vrhá. 

Nákres: 

 

Výpočet:  

 

Naměřili jsme výšku stromu: 

2. Využitím vlastností podobných pravoúhlých trojúhelníků a pohledem přes 

svislou tyč o známé výšce. 

Nákres: 

 

Výpočet: 

 

Naměřili jsme výšku stromu: 

3. Využitím podobnosti rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků. 

Nákres: 

 

Výpočet: 

 

Naměřili jsme výšku stromu: 

 

Je některý ze způsobů stejný jako váš postup v Pracovním listu I.? Který způsob 

je mu nejpodobnější? 

 

Který způsob měření považujete za nejpřesnější? 

 

Kde mohla vzniknout při měřeních nepřesnost? 

 

Napadá vás další způsob, jak strom změřit? 

Pracovní list 1.2 
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1.5.3. Komentář k pracovnímu listu 1.3 
 
  Třetí pracovní list (viz str. 25) vyžaduje znovu výklad od učitele. Začíná výrobou 

výškoměrů podle popisu uvedeného v pracovním listu. Dále by měl učitel vysvětlit princip 

fungování tohoto výškoměru. Poté studenti změří „svůj“ strom vyrobeným výškoměrem a 

vyplní pracovní list. 

 

Zadání  

  Změřte strom pomocí modelu lesnického výškoměru. 

 

Motivace 

  Na principu podobných trojúhelníků pracují i lesnické výškoměry. Zjednodušený, ale 

funkční model můžeme snadno vyrobit. Při měření těmito výškoměry si můžeme sami určit, 

odkud budeme strom měřit, nemusíme tedy stát na jednom konkrétním místě. 

 

Pomůcky: pásmo, lepenková čtvercová destička, špendlík, papírový úhloměr – nejlépe 

zvětšený pomocí kopírky, lepidlo, provázek se závažíčkem (např. těžší korálek) 

 

Postup práce 

1. Rohy destičky, tedy vrcholy čtverce, označíme písmeny E, F, G, H. Do úhlu GFE od 

ramene FG k rameni FE nalepíme stupnici 0 – 90°, kterou získáme okopírováním a 

zvětšením papírového úhloměru. Pomocí špendlíku připevníme provázek se zátěží do 

bodu F. Další špendlík zabodneme do bodu E. (Obr. 1.12, str.23)  

 

2. Postavíme se na místo, odkud dobře vidíme vrcholek stromu. Označme toto místo jako 

bod X. Destičku tvořící výškoměr držíme bodem E těsně u oka a natočíme ji tak, 

abychom špendlíky v bodech E a F viděli v jedné přímce s vrcholem měřeného 

stromu. Označme průsečík strany GH s provázkem písmenem Y. Provázek vytyčí úhel 

GFY, jehož velikost odečteme na stupnici (Obr. 1.13, str. 23) 

 

3. Změříme vzdálenost bodu X od paty stromu a výšku oka pozorovatele. 
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Obr. 1.12 Výroba výškoměru 

Obr. 1.13 Měření výškoměrem 
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Obr. 1.14 Měření výškoměrem - nákres 

 

Výpočet 

 Označme P patu stromu, C bod na kmeni stromu ve výši našich očí, B vrcholek 

stromu, A oko pozorovatele - bod A splývá s bodem E (Obr. 1.14). Úhly CBA a YFA (obr. 

1.14) jsou souhlasné, mají stejnou velikost β. Úhel GFY má velikost 90° -  β, úhel CAB 

má také velikost 90° - β. Úhly GFY a CAB mají stejnou velikost α. Pravoúhlý trojúhelník 

ABC je proto podobný trojúhelníku FYG podle věty uu. Na stupnici odečteme velikost 

úhlu GFY, ta je rovna α.  Vzdálenost h2 dopočítáme pomocí goniometrických funkcí 

v pravoúhlém trojúhelníku. 

 

Vzdálenost pozorovatele od paty stromu………...PX  = l 

Výška oka pozorovatele………………………….XA  = h1  

Výška stromu minus výška oka pozorovatele……CB  = h 2  

Výška stromu……………………………………..PB  = h 

 

tg α = 
l

h2  

h 2  = l . tg α 

h = h1+ h 2  

 

  αtglhh ⋅+= 1  
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Pracovní list – měření výšky stromu III. 

  

 Na principu podobných trojúhelníků pracují i lesnické výškoměry. Zjednodušený, ale 

funkční model můžeme snadno vyrobit. Při měření těmito výškoměry si můžeme sami 

určit, odkud budeme strom měřit, nemusíme tedy stát na jednom konkrétním místě. 

 

Vyrobte jednoduchý výškoměr: 

 

 Připravte si čtvercovou destičku (například z tužší lepenky nebo z polystyrenu) o straně 

20 – 30 cm, napínáček, papírový úhloměr a provázek se závažíčkem (např. těžší korálek). 

Ujistěte se, že destička je opravdu přesný čtverec, případně ji upravte tak, aby byla. Rohy 

destičky, tedy vrcholy čtverce, označte písmeny E, F, G, H. Do úhlu GFE od ramene FG 

k rameni FE nalepte stupnici 0 – 90° (polovinu papírového úhloměru). Pomocí špendlíku 

připevněte provázek se zátěží do bodu F. Další špendlík zabodněte do bodu E. 

 

Změřte nyní strom vyrobeným výškoměrem: 

 

Nákres: 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

  

 Naměřili jsme výšku stromu: 

 

 

Který ze všech způsobů měření stromu se vám zdál nejvhodnější a proč? 

 

 

Pracovní list 1.3 
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1.6. Příloha 
 
 

 
  

Výše popsanými způsoby jsem změřila starý dub ve Slavičím údolí v Praze v 

Radotíně. Kvůli okolním stromům se mi bohužel nepodařilo změřit tento dub pomocí délky 

jeho stínu. Při měření pomocí destičky jsem naměřila výšku 23,4 metru, pomocí tyče 21,18 

metru a při měření jednoduchým výškoměrem 19,75 metru. Myslím si, že měření destičkou a 

výškoměrem nejsou příliš přesná, protože měříme velmi malým předmětem a jen malá 

odchylka ve správném úhlu natočení destičky nebo výškoměru nám výrazně ovlivní výsledek 

měření. Přesto si myslím, že úloha splňuje svůj cíl – tedy ukázat studentům využití 

matematických znalostí v praxi. Nepřesnost totiž není způsobena nedokonalostí 

matematického aparátu, ale nedokonalostí přístrojů, které pro měření používáme.  

Obr. 1.15 Dub ve Slavičím údolí 
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2. Měření nedostupných vzdáleností 
 

2.1. Stručný popis 
 

 Úloha seznamuje studenty s matematickými principy geodézie. Předkládá několik 

příkladů, jak pomocí měření a matematických poznatků určovat vzdálenosti v přírodě. 

Studenti využijí znalosti o vlastnostech úhlů v trojúhelníku a čtyřúhelníku, znalosti o 

podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce, sinovou a kosinovou větu. 

 

2.2. Matematický aparát 
 

2.2.1. Podobnost trojúhelníků 
 Využijeme stejných definic a vět jako v kapitole 1.2.1. 

2.2.2. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 
 Využijeme stejných definic a vět jako v kapitole 1.2.2. 

2.2.3. Goniometrické funkce sinus a kosinus s definičním oborem R 
 

 

Obr. 2.1 Jednotková kružnice 
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Definice  

Nechť O je počátek kartézské soustavy souřadnic s osami x a y, k jednotková kružnice 

se středem v bodě O. Průsečík kladné poloosy x a kružnice k označme J. Ke každému ∈z R 

určíme jednoznačně bod L tak, že bod J zobrazíme v otočení  se středem v bodě O o 

orientovaný úhel z na bod L. Souřadnice takto získaného bodu L jsou xL, yL (Obr. 2.1, str. 27). 

Funkcí sinus nazveme funkci na množině R, která každému ∈z R přiřadí číslo yL. 

Funkcí kosinus nazveme funkci na množině R, která každému ∈z  R přiřadí číslo xL 

(viz obr. 2.1). 

 

Sinová věta 

 Pro každý trojúhelník ABC, jehož vnitřní úhly u vrcholů A, B, C mají po řadě velikosti 

α, β, γ a jehož strany proti těmto úhlům mají délky a, b, c, platí 

 

γβα sinsinsin

cba == . 

 

Kosinová věta 

 Pro každý trojúhelník ABC, jehož strany mají délky a, b, c a jehož vnitřní úhel proti 

straně BC má velikost α, platí 

αcos2222 bccba −+= . 

 

2.3. Motivace 
 

Měření nedostupných vzdáleností – aneb trocha geodézie v matematice. Nebo trocha 

matematiky v geodézii? Geodézie je věda, která se zabývá určováním vzájemné polohy bodů 

na zemském povrchu nebo v prostoru nad ním. Pro výzkum využívá matematické, 

geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Zároveň úzce souvisí s kartografií, která 

tyto zjištěné informace zachycuje na mapách. Historie geodézie spadá až do starého Řecka, 

kdy řecký geograf, matematik a astronom Erasthothenés z Kyrény (asi 275 -  195 př. n. l.) 

vypočítal z výšky slunce nad obzorem a vzdálenosti dvou bodů na poledníku obvod Země, 

začal používat pojmy zeměpisná šířka a zeměpisná délka a zavedl teorii kartografických 

zobrazení. Přístroje a principy, které mohl Erasthothenés pro svá měření použít, byly 

nesrovnatelně jednodušší než ty, které mají dnešní geodeti. Přesto základní princip přístrojů 
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zůstává – jsou jím matematické a geometrické poznatky vlastností trojúhelníků, úhlů a 

podobných zobrazení. 

 Základním přístrojem pro měření vzdáleností v geodézii je teodolit. Pracuje na 

principu zjištění vertikálního a horizontálního úhlu a přesného zaměření cíle. Teodolity se 

používaly již v 16. století (u nás na dvoře císaře Rudolfa II.), v modernější podobě od 19. 

století. 

 

  

Pro naše měření využijeme stejných matematických principů. Budeme měřit 

vzdálenosti za pomoci měření úhlů a jiných vzdáleností, nám dostupnějších. Měření sice 

nebude tak přesné, zato si vystačíme s jednoduššími přístroji, než je teodolit – s úhloměrem a 

měřícím pásmem. 

 

2.4. Cíl úlohy  
 

Využití matematických znalostí v praxi, zopakování goniometrie a trigonometrie, 

spolupráce v týmu, rozvoj tvořivého myšlení a vnímání přírody. 

 

2.5. Metodický postup 
 

 Před uvedením úlohy by měl učitel najít vhodné objekty k měření. K úloze jsou 

zpracovány tři pracovní listy, na kterých by měly pracovat tří- až pětičlenné skupiny studentů.  

 

 

1. pol. 17. století 1. pol. 19. století           21. století 

Obr. 2.2 Teodolity v běhu historie (převzato z [17]) 
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2.5.1. Komentář k pracovnímu listu 2.1 
 

Úloha začíná výkladem učitele, ve kterém seznámí studenty s  odhadováním 

vzdáleností palcovou metodou. Poté dostanou žáci pracovní list 2.1 (viz str. 33) do každé 

skupiny. Každý ze skupiny provede svůj vlastní odhad vzdálenosti k jednomu přesně danému 

objektu. Použijí k tomu palcovou metodu odhadu vzdálenosti. Studenti zapíší všechny odhady 

do pracovního listu a nakonec vypočítají průměr všech odhadů v jejich skupině. V závěru 

můžeme porovnat výsledky odhadů všech skupin. Důležité je studenty upozornit, že tato 

metoda je opravdu pouze odhad, ne měření. 

 

Zadání 

 Odhadněte vzdálenost palcovou metodou. 

 

Motivace 

Palec nám může posloužit jako jednoduchý "dálkoměr". Nepotřebujeme žádná měřidla 

ani přístroje, abychom přibližně určili, jak daleko je od nás objekt se známou velikostí. 

Mohou to být osobní auta, dlouhá přibližně 3 – 4 metry, budovy, jejichž velikost odhadneme 

například podle dveří, které jsou obvykle vysoké 2 metry nebo podle počtu poschodí, jež mají 

okolo 4 metrů. Přesnost odhadu vzdálenosti mezi námi a tímto objektem je tím větší, čím 

přesněji známe velikost objektu, jehož vzdálenost od nás měříme. 

 

Pomůcky: krejčovský metr 

 

Postup práce 

Odhadněme vzdálenost od nás k osobnímu autu, které stojí na druhém břehu řeky (obr. 

2.3, str. 31). Označme tuto vzdálenost x.  

 

1. Natáhneme jednu paži přímo vpřed a palec vztyčíme do kolmé polohy. Důležité je, 

abychom nataženou paži drželi v ose těla, zdvižený palec je tedy stejně daleko od 

levého i pravého oka.  

 

2. Zavřeme pravé oko a levým se podíváme na palec, který namíříme tak, aby se kryl 

s levým okrajem auta.  

 

3. Zavřeme levé oko a současně otevřeme pravé. Důležité je se přitom nepohnout. Palec 

zdánlivě odskočí doleva (Obr. 2.3, str. 31).  
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4. Odhadneme skutečnou vzdálenost na úrovni auta mezi první a druhou polohou palce, 

označme ji y. Jak to udělat? První polohu nám označuje levý okraj auta, druhou 

polohu palce vidíme. K odhadu této vzdálenosti využijeme objekt na silnici se známou 

velikostí – v našem případě auto. Kolikrát se vejde mezi první a druhou polohu palce? 

Vzdálenost y odhadujeme v čelné rovině, tedy kolmo na myšlenou spojnici nosu a 

palce. 

 

5. Změříme vzdálenost panenek našich očí, označme ji EF  a vzdálenost kořene nosu a 

palce natažené paže, označme ji NA .  

 

Výpočet 

 

Nechť E, F jsou panenky našich očí, N je nos, A palec natažené paže, B první poloha 

palce, C druhá poloha palce, D střed úsečky BC, AD  odhadovaná vzdálenost x. (obr. 2.4). 

Při zavřeném pravém oku se levým okem díváme na palec (bod A), a zároveň přes něj na bod 

B. Protože světelné paprsky, které vnímá naše oko, jsou při pozorování vzdáleného malého 

objektu rovnoběžné a přímé, leží body E, A a B na jedné přímce. Obdobně při zavření levého 

oka body F, A a C. Dvojice úhlů EAF a BAC jsou úhly vrcholové, mají stejnou velikost α. 

Bod A je ve stejné vzdálenosti od bodu E i od bodu F – trojúhelník EAF je rovnoramenný. 

Úsečka CB je kolmá na úsečku NA – trojúhelník BAC je také rovnoramenný.  Z toho vyplývá, 

že trojúhelníky EAF a BAC jsou podobné podle věty sus. 

 

 

Obr. č. 2.3 Měření palcovou metodou 
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vzdálenost panenek očí………………….. EF  

vzdálenost nosu od palce natažené paže…NA  

odhadnutá vzdálenost y………………….. BC  

zjišťovaná vzdálenost x…………………… AD  

  

BC

AD

EF

NA
=  

 

BC
EF

NA
AD ⋅=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka  

Protože poměr 
EF

NA
 je u většiny lidí roven přibližně 10 (ověřte si sami na sobě), je 

palcová metoda velmi rychlý způsob odhadování vzdáleností. Podmínkou pro přesnost 

výsledku je správný odhad, o kolik obraz palce na měřeném pozadí „odskočil“. Proto vždy 

potřebujeme v měřené vzdálenosti od nás nějaký objekt, jehož velikosti známe, nebo alespoň 

je můžeme s jistou přesností odhadnout.  

 Mějme na pamětí, že palcová metoda je pouze odhad. Proto také v zadání zní 

„odhadněte vzdálenost k autu“, z nákresu ale vidíme, že ve skutečnosti odhadujeme 

vzdálenost k bodu D, který nesplývá s polohou auta (bodem B). Princip odhadu ale spočívá 

v tom, že vzdálenostAD  je mnohonásobně větší než vzdálenost DB , tato odchylka proto 

nehraje v odhadu velkou roli. 

Obr. 2.4 Měření palcovou metodou - 
nákres 
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Pracovní list – měření vzdáleností I. 

 

Proveďte „palcovou metodou“ odhad vzdálenosti vybraného objektu. Nejprve 

změřte u všech členů skupiny vzdálenost kořene nosu od palce natažené paže (NA ) a 

vzdálenost panenek očí ( EF )  a vypočítejte poměr těchto vzdáleností. Poté každý, ale 

všichni ze stejného místa, odhadněte vzdálenost k danému objektu. Zaznamenejte všechny 

výsledné  odhady a nakonec z nich vypočítejte průměr.  

1.  Poměr 
EF

NA
: 

 Výpočet: 

  Odhadnutá vzdálenost: 

2.  Poměr 
EF

NA
: 

 Výpočet: 

  Odhadnutá vzdálenost: 

3.  Poměr 
EF

NA
: 

 Výpočet: 

  Odhadnutá vzdálenost: 

4.  Poměr 
EF

NA
: 

 Výpočet: 

  Odhadnutá vzdálenost: 

5.  Poměr 
EF

NA
: 

 Výpočet: 

  Odhadnutá vzdálenost: 

 

Vypočítejte průměr odhadů všech členů vaší skupiny: 

  Výpočet: 

  Průměr odhadů dané vzdálenosti je: 

 

Pracovní list č. 2.1 
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2.5.2. Komentář k pracovnímu listu 2.2 
 
 Po vyplnění pracovního listu 2.1 následuje teoretický úvod k pracovnímu listu 2.2 (viz 

str. 38). 

 

Motivace 

 Bez toho, abyste museli dojít ke stožáru elektrického napětí zjistěte, jak daleko se od 

vás tento stožár nachází (obr. 2.5). 

 

Zadání  

Změřte pomocí pásma, úhloměru a provázků vzdálenost objektu tak, abyste nemuseli 

jít přímo k němu. Využijte metodu s vytyčením trojúhelníku, v němž budete moci změřit 

jednu stranu a úhly, jejichž vrcholy jsou krajní body této strany. Hledanou vzdálenost poté 

vypočítejte. 

 

Pomůcky: pásmo, velký úhloměr (úhloměr na tabuli nebo papírový úhloměr zvětšený na 

kopírce), provázky, kolíky pro připevnění provázků k zemi 

Obr. 2.5 Vytyčením pomocného trojúhelníku změřte, jaká je 
vzdálenost od vás ke stožáru 
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Postup práce 

 

1. Označme patu stožáru jako bod C, místo pozorovatele A. Hledaná vzdálenost je AC. 

Místo A v terénu označíme a nalezneme vhodné místo B, ze kterého vidíme jak 

označené místo A, tak i stožár. Vzdálenost AB  nesmí být příliš malá, jinak by bylo 

měření velmi nepřesné. Místo B v terénu označíme.  

 

2. Nyní využijeme provázek. Natáhneme provázek mezi místy A a B.  

 

3. Natáhneme provázek z místa A směrem ke stožáru (obr. 2.6). Dva měřiči drží 

provázek, každý za jeden konec. První měřič stojí v místě A. Druhý drží provázek 

natažený a postaví se na spojnici bodů A a C. Měřič v místě A kontroluje, kdy bude 

druhý měřič v zákrytu se stožárem (bodem C). V tomto místě připevní oba měřiči 

napnutý provázek k zemi. U bodu A je tak vytyčen úhel α. 

 

 

Obr. 2.6 Vytyčení úhlů v terénu 
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4. Obdobně napnou měřiči provázek od místa B směrem k stožáru (bodu C) a vytyčí tak 

v terénu úhel β. 

 

5. Velikost obou vytyčených úhlů (obr. 2.7) změříme úhloměrem. Nakonec pásmem 

změříme vzdálenostAB . 

 

 
 

Obr. 2.7 Změření úhlů v terénu 
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Výpočet 

 

hledaná vzdálenost…………………AC  

změřená vzdálenost………………...AB  

změřené velikosti úhlů………………α, β 

velikost úhlu γ ……………… βα −−°180  

 

 

Hledanou vzdálenost AC  vypočítáme sinovou větou: 

 

 
γβ sinsin

ABAC
=  

β
γ

sin
sin

⋅=
AB

AC  

Obr. 2.7 Měření nedostupné vzdálenosti vytyčením 
trojúhelníku - nákres 
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Pracovní list – měření vzdáleností II. 

 

 Změřte pomocí pásma, úhloměru a provázků vzdálenost objektu tak, abyste 

nemuseli jít přímo k němu. Využijte metodu s vytyčením trojúhelníku, v němž budete moci 

změřit jednu stranu a úhly, jejichž vrcholy jsou krajní body této strany. Hledanou 

vzdálenost poté vypočítejte. 

 

Nákres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost objektu je: 

Pracovní list č. 2.2 
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2.5.3. Komentář k pracovnímu listu 2.3 
 V pracovním listu 2.3 (viz str. 42) používají studenti stejný technický postup pro 

vytyčování a měření úhlů v terénu jako v pracovním listu 2.2. Úloha je ale složitější a využijí 

při ní sinovou i kosinovou větu. Před uvedením pracovního listu 2.3 by měl učitel studentům 

vyložit matematický i technický postup měření. 

 

Motivace 

 Zjistěte vzdálenost mezi dvěma sloupy elektrického napětí, které vidíte na kopci (obr. 

2.8). Neměřte vzdálenost přímo, vytyčte v terénu pomocné trojúhelníky jako v předchozí 

úloze. 

 

 

Zadání  

S využitím znalostí z goniometrie zjistěte vzdálenost mezi dvěma nepřístupnými body 

v terénu. 

 

Pomůcky: pásmo, velký úhloměr (úhloměr na tabuli nebo papírový úhloměr zvětšený na 

kopírce), provázky, kolíky pro připevnění provázků k zemi 

 

 

Obr. 2.8 Zjistěte vzdálenost mezi dvěma elektrickými sloupy na kopci 
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Postup práce 

1. Označme body, jejichž vzdálenost chceme zjistit, A a B.  

 

2. V krajině vytyčíme dva pro nás dostupné body, C a D. Vzdálenost CD  nesmí být 

příliš malá, jinak by bylo měření nepřesné. Vzdálenost bodů C a D změříme pásmem. 

 

3. Mezi body C a D napneme provázek. 

 

4. Vytyčíme v krajině úhly δ, δ1, γ a γ1 (obr. 2.9) stejným způsobem jako v předchozí 

úloze (pracovní list 2.2). 

 

5. Velikosti úhlů δ, δ1, γ a γ1 změříme velkým úhloměrem. 

 

Výpočet 

 

hledaná vzdálenost…………………AB  

změřená vzdálenost………………...DC  

změřené velikosti úhlů…………δ, δ1, γ, γ1 
 

 

Dopočítáme velikost úhlu ε: 

 

11180 γδε −−°=  

 

V trojúhelníku CDE vypočítáme pomocí 

sinové věty délky stran CE, DE. 

 

:CDE∆   

1

1

11

sin
sin

sin
sin

sinsinsin

γ
ε

δ
ε

γδε

⋅=

⋅=

==

CD
DE

CD
CE

DECECD

 

 

Obr. 2.9 Měření vzdálenosti mezi dvěma 
nepřístupnými body - nákres 



 41 

  

V trojúhelníku CBE vypočítáme velikosti úhlů u všech vrcholů a využitím sinové věty 

vypočítáme délku strany BE. 

 

:CBE∆  

12 γγγ −=  

εε −°= 1802  

1222 180 γγεγεβ +−=−−°=  

 

( )

( )1
1

11

sin
)sin(

sin)sin(

γγ
γγε

γγγγε

−⋅
+−

=

−
=

+−
CE

BE

BECE

 

 

V trojúhelníku DAE vypočítáme velikosti úhlů u všech vrcholů a využitím sinové věty 

vypočítáme délku strany AE. 

 

:DAE∆  

 

12 δδδ −=  

εε −°= 1802  

1222 180 δδεδεα +−=−−°=  

 

( )

( )1
1

11

sin
)sin(

sin)sin(

δδ
δδε

δδδδε

−⋅
+−

=

−
=

+−
DE

AE

AEDE

 

 

Z trojúhelníku ABE vypočítáme pomocí kosinové věty hledanou délku strany AB. 

 

:ABE∆  

εcos2
222 ⋅⋅⋅−+= BEAEBEAEAB  

εcos2
22 ⋅⋅⋅−+= BEAEBEAEAB  
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Pracovní list – měření vzdáleností III. 

 

 Pomocí znalostí z goniometrie zjistěte vzdálenost mezi dvěma nepřístupnými body 

v terénu. 

 

Vybrané význačné body v krajině: 

 

Nákres: 

 

 

 

 

 

Výpočet: 

 

 

 

 

 

Vzdálenost těchto bodů je: 

 

 Najděte nyní oba objekty na podrobné mapě, změřte jejich vzdálenost, vypočítejte 

podle měřítka jejich skutečnou vzdálenost a porovnejte ji s vaším měřením. V závěru 

uveďte, jak velká byla odchylka vašeho měření od vzdálenosti vypočítané z mapy, a 

případně zdůvodněte, proč vaše měření nekoresponduje s informací z mapy. 

 

Vzdálenost bodů na mapě: 

 

Měřítko mapy: 

 

Skutečná vzdálenost objektů: 

 

Závěr: 

 
Pracovní list č. 2.3 
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3. Výškový profil trasy 
 

3.1. Popis úlohy 
 

Úloha seznamuje studenty s výškovým profilem trasy. V první části úlohy studenti 

vytvoří pomocí mapy přibližný výškový profil trasy konkrétního výletu. V druhé části úlohy 

se na tento výškový profil nahlíží jako na graf funkce. Studenti určují vlastnosti funkce 

zadané tímto grafem. 

 

3.2. Matematický aparát 
 

3.2.1. Funkce 
 
Definice  

Funkce na množině ⊂A R je předpis, který každému číslu z množiny A přiřazuje 

právě jedno reálné číslo. Množina A se nazývá definiční obor funkce. Definiční obor funkce f 

značíme Df. 

 

Definice 

Obor hodnot funkce f je množina všech ∈y R, ke kterým existuje aspoň jedno x 

z definičního oboru funkce f tak, že y = f(x). Značíme Hf. 

 

Definice  

Funkce f se nazývá prostá, právě když pro všechna x1, x2 ∈ Df platí: Je – li 21 xx ≠ , 

pak )()( 21 xfxf ≠ . 

 

Definice 

Je dána funkce f, J je interval, který je částí jejího definičního oboru ( fDJ ⊂ ). 

Funkce f se nazývá  

 

- rostoucí na intervalu J, právě když pro všechna x1, x2 J∈ platí: je-li x1 < x2, pak 

f(x1) < f( x2). 
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- klesající na intervalu J, právě když pro všechna x1, x2 J∈ platí: je-li x1 < x2, pak 

f(x1) > f( x2). 

- nerostoucí na intervalu J, právě když pro všechna x1, x2 J∈ platí: je-li x1 < x2, pak 

f(x1) ≥  f( x2). 

- neklesající na intervalu J, právě když pro všechna x1, x2 J∈ platí: je-li x1 < x2, pak 

f(x1) ≤  f( x2). 

 

Definice 

 Rostoucí a klesající funkce na intervalu J se souhrnně nazývají ryze monotónní na 

intervalu J; neklesající a nerostoucí funkce na intervalu J se souhrnně nazývají monotónní 

funkce na intervalu J. 

 

Definice 

Graf funkce f ve zvolené soustavě souřadnic Oxy v rovině je množina všech bodů 

X[x,f(x)], kde x patří do definičního oboru funkce f. 

 

3.2.2. Lineární interpolace funkce 
 

Definice 

 Máme dánu funkci f, známe její hodnoty f(x1),…, f(xn) v číslech x1 < … < xn. Uvažujme 

nyní funkci g, která je dána jako sjednocení lineárních funkcí g1, …, gn-1, jejichž definiční 

obory jsou postupně intervaly <x1, x2>,…, <xn-1, xn>, a pro niž dále platí: 

  

 

g1(x1) =  f(x1), g1(x2) = f(x2) 

. 

. 

. 

gn-1(xn-1)  =  f(xn-1), gn-1(xn) = f(xn) 

 

 

Je – li nyní z prvkem některého z intervalů (x1, x2),…, (xn-1, xn), pak jako přibližnou hodnotu 

pro f(z) vezmeme číslo g(z), jež umíme vypočítat. Funkci g nazveme lineární interpolací 

funkce f. 
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3.3. Zeměpisný aparát  
 

Vrstevnice je křivka spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. V mapách jsou vyznačeny 

vrstevnice s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí, která je uvedena v legendě mapy. 

 

Měřítko mapy je poměr vzdálenosti na mapě ku vzdálenosti ve skutečnosti vyjádřený číselně 

ve tvaru 1 : m. Například v měřítku 1 : 100 000 odpovídá 1 cm na mapě 100 000 cm (= 1 km) 

ve skutečnosti. 

 3.4. Motivace 
 

 Výškový profil trasy je graf funkce, která vyjadřuje závislost nadmořské výšky na 

vzdálenosti od startu trasy. Z tohoto grafu můžeme zjistit, zda nás čeká ještě výrazné stoupání 

nebo naopak klesání, kdy dosáhneme nejvyššího bodu trasy a jaké celkové převýšení 

zdoláme. Výškový profil se využívá v různých sportech (výškový profil trasy závodu), při 

stavbách silnic a železnic i při běžné turistice. Nám bude sloužit jako jeden z prostředků pro 

naplánování trasy jednodenního výletu. 

Obr. 3.1 Výškový profil tradičního běžkařského závodu Jizerská padesátka (převzato z [15]) 
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3.5. Cíl úlohy 
 
 Matematizace reálné situace, zopakování učiva o funkcích, jejich vlastnostech a 

grafech, práce s mapou. 

3.6. Metodický postup 
 
 Na školním sportovním kurzu nebo před jednodenním výletem seznámí učitel studenty 

s plánem turistického nebo cykloturistického výletu. Poté jim rozdá Pracovní list č. 3.1 (viz 

str. 47 a 48) a turistické mapy dané oblasti. Úkolem studentů je vypracovat výškový profil 

trasy a zodpovědět otázky, které ověřují pochopení jeho významu. 

 Studenti, kteří Pracovní list č. 3.1 vyhotoví, dostanou Pracovní list č. 3.2. V něm je 

zaveden pojem lineární interpolace, tedy zjednodušení grafu tak, aby nebyl tvořen „křivou“ 

křivkou, ale jen lomenou čarou. Na tento zjednodušený výškový profil se díváme jako na graf 

funkce a hledáme vlastnosti funkce zadané tímto grafem. Studenti zodpoví na otázky, ve 

kterých si zopakují znalosti o vlastnostech funkcí. 

 Pracovní listy jsou vytvořeny pro trasu délky do 15 km, pro delší trasy je nutné je 

upravit. V Příloze (kapitola 3.7) je úloha podrobně vypracována pro vzorovou trasu. Tyto 

vzorové vyplněné pracovní listy mohou učiteli sloužit jako „návod“, jak má vypadat správné 

řešení. 

 Při následné realizaci výletu si mohou vzít studenti svůj vytvořený výškový profil 

trasy s sebou a sledovat, jak koresponduje se skutečným terénem. 
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Pracovní list – výškový profil trasy I. 

 

1. Vyhledejte na mapě plánovanou trasu vašeho výletu. Změřte co nejpřesněji její délku a 

pomocí měřítka mapy vypočítejte skutečnou délku vaší naplánované trasy. 

 

Měřítko mapy je: 

Délka trasy na mapě: 

Délka trasy ve skutečnosti: 

 

2. Zjistěte v legendě mapy ekvidistanci – vzdálenost vrstevnic. Tužkou vyznačte v mapě na 

vaší trase úseky vždy po jedné polovině kilometru. 

 

Ekvidistance je: 

 

3. Vyplňte tabulku jednotlivých bodů grafu - uspořádaná dvojice [x,y] = [vzdálenost od 

startu trasy, nadmořská výška]. Nadmořskou výšku odpočítejte vždy od vrstevnice se 

známou nadmořskou výškou. Hodnoty x do tabulky zaznamenávejte po jedné polovině 

kilometru. 

 

x (km) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

y (m n. m.)                 

 

x (km) 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 

y (m n. m.)                

 

4. Všechny uspořádané dvojice [x, y] zaznamenejte do grafu. Zvolte vhodné měřítko pro 

osu x i pro osu y. 

 

Pracovní list č. 3.1, část 1/2 
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5. Spojte body grafu lomenou čarou. Vznikne tak výškový profil trasy (s jistou nepřesností, 

protože předpokládáme, že mezi jednotlivými půlkilometrovými úseky je stoupání nebo 

klesání konstantní). 

 

6. S využitím výškového profilu a mapy zodpovězte následující otázky: 

 

Na kterých místech výletní trasy budete vzhledem k předchozí a následující části 

trasy na vrcholku? Jak se tyto vrcholky jmenují (pokud jsou v mapě jejich jména) a 

jaká je jejich nadmořská výška? 

 

 

Jaký je součet všech stoupání, tedy kolik výškových metrů směrem vzhůru na trase 

zdoláte? 

 

Na kterém úseku je nejprudší stoupání? 

 

 

Kolikaprocentní je nejprudší stoupání?  

 

Pracovní list 3.1, část 2/2 



 49 

 
 

 

Pracovní list – výškový profil trasy II. 

 

 Skutečný výškový profil trasy jsme pomocí lineární interpolace zjednodušili do 

grafu tvořeného lomenou čarou. Dívejme se nyní na výškový profil jako na graf funkce. 

 

Nechť vytvořený výškový profil je grafem funkce f: y = f(x).  

 

Jaký je definiční obor funkce f? 

 

 

Jaký je obor hodnot funkce f? 

 

 

Na kterých intervalech je f monotónní? 

 

 

Na kterých intervalech je f ryze monotónní? 

 

 

Na kterých intervalech je funkce f rostoucí, klesající, konstantní? 

 

 

Je funkce f prostá? 

 

 

Napište předpis funkce f na intervalu <4; 4,5> ve tvaru y = ax + b. 

 

 

Napište předpis funkce f na nějakém dalším intervalu, který si sami určíte. 

 

Pracovní list č. 3.2 
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3.7. Příloha 

 

 Úlohu jsem vypracovala pro třináctikilometrový výlet z Radotína na Karlštejn. 

Vyplnila jsem oba pracovní listy a poté jsem celou trasu prošla s GPS přístrojem 

zaznamenávajícím nadmořskou výšku. První výškový profil jsem vytvořila ručně podle mapy, 

přesně podle pokynů v pracovním listu. Druhý výškový profil je automaticky generován GPS 

přístrojem podle údajů zaznamenaných při pohybu po trase. Takto vzniklý výškový profil je 

přesnější, přesto nejvýznamnější nerovnosti terénu dobře korespondují s ručně vytvořeným 

výškovým profilem. 

 

  Trasa výletu vede po červené značce z místa, kde červená značka opouští silnici 

z Radotína do Třebotova, až do obce Karlštejn (obr. 3.2). 

 

 

Pracovní list – výškový profil trasy I. 

 

1. Vyhledejte na mapě plánovanou trasu vašeho výletu. Změřte co nejpřesněji její délku a 

pomocí měřítka mapy vypočítejte skutečnou délku vaší naplánované trasy. 

 

Měřítko mapy je 1 : 50 000. 

Obr. 3.2 Vzorová trasa. Mapa KČT, měřítko 1:50 000 (zde zmenšeno) 
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Délka trasy na mapě: 26 cm 

Délka trasy ve skutečnosti: 13 km 

 

2. Zjistěte v legendě mapy ekvidistanci – vzdálenost vrstevnic. Tužkou vyznačte v mapě na 

vaší trase úseky vždy po jedné polovině kilometru. 

 

Ekvidistance je 10 metrů. 

 

3. Vyplňte tabulku jednotlivých bodů grafu - uspořádaná dvojice [x,y] = [vzdálenost od startu 

trasy, nadmořská výška]. Nadmořskou výšku odpočítejte vždy od vrstevnice se známou 

nadmořskou výškou. Hodnoty x do tabulky zaznamenávejte po jedné polovině kilometru. 

 

x (km) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

y (m n. m.) 320 330 350 320 340 300 290 270 330 340 350 330 340 300 250 230 

 

x (km) 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 

y (m n. m.) 290 330 350 340 350 360 380 370 350 340 290     

 

4. Všechny uspořádané dvojice [x, y] zaznamenejte do grafu. Zvolte vhodné měřítko pro osu x 

i pro osu y. 

 
Obr. 3.3 Ručně vytvořený výškový profil vzorové trasy 
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5. Spojte body grafu lomenou čarou. Vznikne tak výškový profil trasy (s jistou nepřesností, 

protože předpokládáme, že mezi jednotlivými půlkilometrovými úseky je stoupání nebo 

klesání konstantní). 

 

6. S využitím výškového profilu a mapy zodpovězte následující otázky: 

 

Na kterých místech výletní trasy budete vzhledem k předchozí a následující části trasy 

na vrcholku? Jak se tyto vrcholky jmenují (pokud jsou v mapě jejich jména) a jaká je 

jejich nadmořská výška? 

 

1. kilometr – nadm. výška 350 m n.m. – „Na Pískách“ 

2. kilometr – nadm. výška 340 m n. m. 

5. kilometr – nadm. výška 350 m n. m. – „Vonoklasy“ 

6. kilometr – nadm. výška 340 m n. m. 

9. kilometr – nadm. výška 350 m n. m. – „Mořinka“ 

11.  kilometr – nadm. výška 380 m n. m. – křižovatka červené tur. značky a silnice mezi 

Zadní Třebání a Mořinou 

 

 

 

Obr. 3.4 Výškový profil trasy vytvořený GPS přístrojem 
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Jaký je součet všech stoupání, tedy kolik výškových metrů směrem vzhůru na trase 

zdoláte? 

 

0 - 1 km……30 m 

1,5 – 2 km…20 m 

3,5 – 4 km…60 m 

5,5 – 6 km…10 m 

7,5 – 9 km…120 m 

9,5 – 11 km...40 m 

 

Součet všech stoupání je 280 metrů. 

 

Na kterém úseku je nejprudší stoupání? 

 

Nejprudší stoupání jsou na úsecích mezi 3,5. – 4. kilometrem a mezi 7,5. – 8. kilometrem. 

 

Kolikaprocentní je nejprudší stoupání?  

 
Délka stoupání: 0,5 km = 500 m 

Výška stoupání: 60 m 

 

%12
100

12

500

60 ==  

 

Nejprudší stoupání na trase je dvanáctiprocentní. 

 
 

Pracovní list – výškový profil trasy II. 

 

 Skutečný výškový profil trasy jsme pomocí lineární interpolace zjednodušili do grafu 

tvořeného lomenou čarou. Dívejme se nyní na výškový profil jako na graf funkce. 

 

Nechť vytvořený výškový profil je grafem funkce f: y = f(x).  

 

Jaký je definiční obor funkce f? 

13,0=Df  
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Jaký je obor hodnot funkce f? 

380,230=Hf  

 

Na kterých intervalech je f monotónní? 

13;11,11;5,9,5,9;9,9;5,7,5,7;6,6;5,5,5,5;5,5;5,3,5,3;2,2;5,1,5,1;1,1;0  

 

Na kterých intervalech je f ryze monotónní? 

13;11,11;5,9,5,9;9,9;5,7,5,7;6,6;5,5,5,5;5,5;5,3,5,3;2,2;5,1,5,1;1,1;0  

 

Na kterých intervalech je funkce f rostoucí, klesající, konstantní? 

Rostoucí: 11;5,9,9;5,7,6;5,5,5;5,3,2;5,1,1;0  

Klesající: 13;11,5,9;9,5,7;6,5,5;5,5,3;2,5,1;1  

Konstantní:   –     

 

Je funkce f prostá? Ne 

 

Napište předpis funkce f na intervalu 5,4;4 ve tvaru y = ax + b. 

[ ] [ ]340;5,4,330;4 BA  

 

ba

ba

+⋅=
+⋅=
5,4340

4330
 

25020 += xy  

 

Napište předpis funkce f na nějakém dalším intervalu. 

 

Zvolím interval 4;5,3 . Funkce f  je na tomto intervalu lineární, její předpis lze tedy napsat 

ve tvaru: y = ax + b. 

 

[ ] [ ]330;4,270;5,3 DC  

ba

ba

+⋅=
+⋅=

4330

5,3270
 

150120 −= xy  
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4. Šifrování 
 

4.1. Stručný popis 
 
 Studenti mají za úkol vyluštit zprávu, zašifrovanou několika různými šiframi. Šifry 

jsou na principu funkce – funkce inverzní. Aktivita má za cíl zopakovat pojem inverzní 

funkce a procvičit její výpočet pro různé funkce. 

 

4.2. Matematický aparát 
 
Definice 

 Každou podmnožinu U kartézského součinu LK × nazýváme binární relace z K do L. 

 

Definice 

 Relace U z K do L se nazývá zobrazení z K do L, právě když ke každému x∈ K existuje 

nejvýše jedno y ∈ L tak, že [x, y] ∈ U. 

 

Definice 

 Funkce  je každé zobrazení z R do R, kde R je množina všech reálných čísel. 

 

Definice 

 Nechť f je funkce. Množinu všech x ∈ R, z nichž ke každému existuje právě jedno 

∈y  R tak, že f(x) = y, nazýváme definiční obor funkce f. Značíme Df.  

 

Definice  

Obor hodnot funkce f je množina všech ∈y R, ke kterým existuje aspoň jedno x 

z definičního oboru funkce f tak, že y = f(x). Značíme Hf. 

 

Definice  

Funkce f se nazývá prostá, právě když pro všechna x1, x2 ∈ Df platí: Je – li 21 xx ≠ , 

pak )()( 21 xfxf ≠ . 
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Definice  

Nechť f je prostá funkce, Df  její definiční obor, Hf obor hodnot funkce f. Pak inverzní 

funkce k funkci f je funkce f -1, pro kterou platí: 

1. Df -1 = Hf 

2. Každému ∈y  Df -1 je přiřazeno právě to ∈x  Df, pro které je f(x) = y. 

 

4.3. Motivace 
 

Snaha předat informaci tak, aby se ji dozvěděl jen ten, komu je určena, se vyskytuje 

v lidském pokolení odnepaměti. Již ve starověku se setkáváme s metodou utajení zpráv, jíž 

říkáme steganografie. Název metody vznikl z řeckých slov steganos – „schovaný“ a graphein 

– „psát“. Princip metody byl ukrýt zprávu tak, aby ji mohl nalézt jen ten, komu byla určena. 

 Tak prý například v antickém Řecku jednou využili tuto metodu k předání tajné 

zprávy. Poslovi oholili hlavu, text zprávy na ni napsali a počkali, až jeho vlasy zprávu 

bezpečně skryjí. Pak se posel mohl vydat na cestu. Když dojel na místo určení, příjemce mu 

hlavu opět oholil a text zprávy přečetl. 

 Jistě znáte také neviditelné inkousty, například citronem napsaný text na papír se 

objeví po ohřátí popsaného papíru nad plamenem svíčky. 

 Kryptografie neboli šifrování se začala rozvíjet nedlouho po steganografii. Její 

myšlenkou není utajit existenci zprávy, ale utajit její obsah. To znamená, že obsah zprávy 

může přečíst jen ten, kdo zná správný klíč k jejímu rozluštění. 

 První zdokumentované použití šifry pochází z doby Julia Césara a na jeho počest se jí 

dnes říká Césarova šifra. Jedná se v ní o jednoduchý trik – každé písmeno abecedy nahradíme 

písmenem posunutým o tři písmena doprava. Při luštění zprávy tedy musíme každé písmeno 

posunout v abecedě o tři písmena doleva. 

 Trochu hůře rozluštitelná je šifra, kterou nazýváme “jednoduchá záměna“. Každé 

písmeno abecedy je v ní nahrazeno nějakým znakem nebo jiným písmenem abecedy. Pokud 

máme dostatečně dlouhou zprávu šifrovanou jednoduchou záměnou, můžeme její text vyluštit 

pomocí frekvence jednotlivých znaků v daném jazyce. Například v češtině je nejčastějším 

znakem písmeno e, v dostatečně dlouhé zašifrované zprávě tedy bude nejčastěji se vyskytující 

znak pravděpodobně znamenat písmeno e. 

 Proto se vyvíjely další, hůře rozluštitelné šifry. Některé z nich fungovaly na principu 

více šifrovacích sad znaků přiřazených k abecedě – podle určitého pravidla se písmeno 

šifrovalo tou kterou šifrovací sadou. Na obdobném, ale velmi složitém principu pracovaly 

také šifrovací stroje Enigma, používané Němci za druhé světové války. Šifra byla tajně 
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rozluštěna polskými a britskými kryptoanalytiky. Tajné německé zprávy pak přestaly být pro 

Spojenecké armády tajné. Rozluštění šifry Enigma pravděpodobně výrazně ovlivnilo vývoj 

války. 

 Obecně vzato všechny šifry pracují na principu nějaké funkce. Rozluštění šifry pak na 

nalezení funkce inverzní. Moderní šifrovací metody používají takzvané jednosměrné funkce – 

tedy funkce, ve kterých je snadné k zadanému číslu x najít y, odpovídající rovnici y = f(x), ale 

je těžké k zadanému y najít číslo x tak, aby y = f(x). Používají se takové funkce, že ani 

nejmodernější počítače nejsou schopny najít k zadanému y číslo x v reálném čase. Tyto šifry 

jsou dnes používány pro šifrování při přenosu dat, uchovávání dat v bankách, elektronickém 

podpisu a podobně. 

 V naší úloze se budeme zabývat jednoduššími šifrovacími funkcemi. Přesto princip 

zůstává stále stejný – máme známou šifrovací funkci a text zašifrované zprávy. Hledáme 

funkci inverzní, pomocí které zprávu dešifrujeme.  

 

4.4. Cíl úlohy 
 
 Zviditelnění pojmu inverzní funkce, zopakování inverzních funkcí k jednotlivým 

funkcím, úprava rovnic, rozvoj matematického myšlení, rozvoj spolupráce v týmu, 

soutěživost, hra. 

 

4.5. Metodický postup 
 

Úloha je organizována jako hra, soutěž skupin. Může proběhnout téměř v libovolném 

prostředí. Žáci jsou rozděleni do skupin a obcházejí šifry, připevněné například na stromech 

v lese, v blízkém okolí školy nebo po budově. Cílem každé skupiny je vyluštit celou zprávu a 

splnit úkol obsažený ve zprávě. 

4.5.1. Číselný kód 
Pro šifru je použit šifrovací číselný kód (obr. 4.1), který má každý žák k dispozici. 

Každému písmenu abecedy je přiřazeno číslo. Tento kód je zobrazením z množiny písmen 

abecedy na množinu všech přirozených čísel z intervalu < 1; 26 >.  

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 Obr. 4.1 Šifrovací číselný kód 
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4.5.2. Šifrovací funkce 
Jednotlivé šifry používají stejný, výše uvedený číselný kód. Šifrovací funkce 

s definičním oborem < 1; 26 > a prostá na svém definičním oboru přiřadí číslům z intervalu 

< 1; 26 > číslo z množiny R. Šifrovací funkce je u každé šifry napsána. Žáci luští šifru 

nalezením funkce inverzní. Tím získají číslo z intervalu < 1; 26 >, ke kterému pomocí 

číselného kódu přiřadí písmeno luštěné zprávy. 

 

Poznámka  

 Pro jednoznačnost šifry by stačilo, aby byla šifrovací funkce definována a prostá na 

množině {1, 2, …, 26}. Pro zjednodušení práce s pojmy prostá funkce a inverzní funkce jsem 

ale použila pouze funkce definované a prosté na celém intervalu < 1; 26 >. 

 

4.5.3. Realizace hry 
 

1. Vymyšlení zprávy. 

 

2. Zašifrování jednotlivých částí zprávy podle vzoru (Obr. 4.2, str. 60) – dobře se dá 

využít tabulkový procesor. Funkce použité v šifrách volíme podle ročníku, učiva a 

znalostí žáků 

 

3. Rozmístění zpráv po blízkém okolí. 

 

4. Hru můžeme uvést dvěma způsoby: 

− Nejprve studentům zopakovat pojem inverzní funkce, co znamená, a jak s ním 

pracovat, poté vysvětlit pravidla hry, na závěr shrnout a zhodnotit. Výhodou 

tohoto přístupu může být to, že i méně nadaní studenti pochopí princip hry. 

− Vysvětlit studentům pravidla hry, nechat je vyluštit šifry, a poté, v závěrečném 

shrnutí celé aktivity propojit s pojmem inverzní funkce. Tento postup může být 

pro studenty tvořivější a zábavnější. 

 

5. Sdělíme studentům pravidla hry: 

V blízkém okolí se nachází zpráva rozdělená na x částí. Každá část je očíslována 

od 1 do x a zašifrována jinou šifrou. Pro šifru je použit šifrovací číselný kód, který 

máte k dispozici – každému písmenu abecedy je přiřazeno číslo. Toto číslo pak 

figuruje jako proměnná x v šifrovací funkci, která je u každé části zprávy napsána. 
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Výsledný zašifrovaný text je tedy seznamem výsledných y v šifrovací funkci. 

Luštěte hledáním takových x, pro která platí, že y = f(x). Vaším úkolem je zjistit ve 

skupině co nejrychleji znění celé zprávy, případně splnit úkol v ní obsažený. Ve 

skupině nemusíte být pořád společně, můžete si rozdělit úkoly, radit se. Nesmíte 

přesunovat zprávy z místa, na kterých jsou připevněny, ale můžete si je přepsat na 

své papíry. Konec hry bude, až všechny skupiny vyluští zprávu, nebo bude 

oznámen hvizdem píšťalky. (Pravidla lze samozřejmě upravit.) 

 

6. Po hře uspořádáme diskusi se studenty 

− Z matematického hlediska – se kterými šiframi měli studenti problémy, které 

další funkce by se mohly pro šifrování použít, které funkce by se pro šifrování 

použít nedaly (viz kapitola 4.6.). 

− Ze společenského hlediska – jak si studenti rozdělili úkoly v týmu? Strategie 

které skupiny byla nejúčinnější? Proč? 

 

4.5.4. Příklad šifry 
 

 Celá zpráva má osm částí, tedy osm různých šifer, pro každou z nich je použita jiná 

funkce. Jednotlivé části zašifrované zprávy spolu s pořadovým číslem a šifrovací funkcí jsou 

rozvěšeny na jednotlivých místech. Vše ostatní je na práci studentů – zjistit předpis funkce 

inverzní, podle této funkce vypočítat x v závislosti na zadaném y a podle číselného kódu 

převést na písmeno luštěné zprávy. Způsob zašifrování je zřetelný z tabulky (obr. 4.2, str. 60). 

Na obr. 4.3 (str. 60) je uvedena zašifrovaná zpráva tak, jak ji dostanou, respektive naleznou 

po jednotlivých částech studenti. 

  

 

 

Znění zprávy:  

 

„truhlu s pokladem najdete kdyz budete kopat na velkem kopci pod nejvyssim smrkem“ 
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Obr. 4.2 Tabulka šifrování zprávy 

Obr. 4.3 Zašifrované části zprávy připravené k rozmístění po okolí 
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4.6. Další úlohy 
  

V závěrečné diskusi se můžeme dostat k úkolu:  

 

Vymyslete krátkou zprávu a šifrovací funkci, pomocí níž zprávu zašifrujete. Zašifrované 

zprávy si vyměňte se spolužákem a vyluštěte. 

 

 Zjistíme ve třídě, jaké šifry studenti použili. Jaké podmínky musí splnit funkce, 

abychom pomocí ní mohli naším způsobem šifrovat? Proč? 

 

1. Šifrovací funkce je definována na intervalu < 1; 26 >, abychom pomocí ní byli 

schopni zašifrovat každé z písmen. 

 

2. Šifrovací funkce je na intervalu < 1; 26 > prostá, aby bylo ke každému y jednoznačně 

určeno x. 

 

Jaké funkce obecně mohou být šifrovacími funkcemi – tedy splňují podmínky 1. i 2.? 

 

 

4.6.1. Lineární funkce 
 
y = ax + b; a, b ∈ R, a ≠ 0 

Pokud by a = 0, funkce je konstantní. Konstantní funkce není prostá. 

 

4.6.2. Kvadratická funkce 
 

;2 cbxaxy ++=  a, b, c ∈ R, a ≠ 0  

Pokud by a = 0, funkce by nebyla kvadratická, ale lineární.  

 

Dále musí platit, že x-ová souřadnice vrcholu paraboly je z intervalu (- ∞; 1 > nebo < 26; ∞), 

aby byla funkce prostá na intervalu < 1; 26 > (obr. 4.4, 4.5). Souřadnice vrcholu paraboly 

zjistíme úpravou na druhou mocninu dvojčlenu: 
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Kvadratická funkce může být naší šifrovací funkcí, jestliže její předpis je tvaru: 
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4.6.3. Lineární lomená funkce 
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Kdyby nebyla splněna podmínka ad – bc ≠ 0, funkce by byla konstantní. 

 

Šifrovací funkce musí být definována na intervalu < 1; 26 >, proto musí být zároveň splněna 

podmínka: 
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Lineární lomená funkce je prostá na svém definičním oboru (grafem je rovnoosá hyperbola). 

 

Lineární lomená funkce může být naší šifrovací funkcí, jestliže její předpis je tvaru: 
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4.6.4. Exponenciální funkce 
 

y = abx + c, b ∈ R – {0, 1}; a ∈ R – {0} .  

 

Definičním oborem je množina R, funkce je na celém svém definičním oboru prostá. 

 

 

Další funkce můžeme vyšetřovat obdobně.  
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5. Hanojské věže 
 

5.1. Stručný popis 
 

Úloha se skládá ze dvou částí. V úvodní části řeší studenti hlavolam Hanojské věže. 

Řešení hlavolamu probíhá jako štafetový závod. Závod by měl sloužit jako motivace studentů 

k hlubšímu zkoumání problému. Po závodu následuje hlavní část, tedy matematický rozbor 

hlavolamu. 

5.2. Matematický aparát 
 

5.2.1. Posloupnost 
 
Definice  

Každá funkce, jejímž definičním oborem je množina N všech přirozených čísel, se 

nazývá nekonečná posloupnost, značíme ∞
=1)( nna . 

Každá funkce, jejíž definiční obor je množina všech přirozených čísel kn ≤ , kde k je 

pevně dané číslo z N, se nazývá konečná posloupnost. Značíme k
nna 1)( = . 

N-tý člen posloupnosti značíme an. 

 

Definice  

Posloupnost ∞
=1)( nna  se nazývá geometrická, jestliže existuje reálné číslo q takové, že 

pro všechna přirozená čísla n platí: an+1 = ;qan ⋅  q se nazývá kvocient geometrické 

posloupnosti. 

 

Věta 

Pro součet sn prvních n členů geometrické posloupnosti ∞
=1)( nna  platí:  

 

1

1
1 −

−=
q

q
as

n

n  
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5.2.2. Důkaz matematickou indukcí 
 
Důkaz matematickou indukcí využíváme pro dokazování vět typu: „Pro všechna přirozená 

čísla n platí V(n)“. Skládá ze dvou kroků: 

 

1. Dokážeme, že V(n) platí pro n = 1. 

2. Pro každé přirozené číslo k dokážeme: Jestliže platí V(k), pak platí V(k+1). 

(Symbolicky: ( ) ( )1: +⇒∈∀ kVkVNk .) 

 

5.3. Motivace 
 
 „ Bylo-nebylo. V dalekém městě Hanoji od nepaměti stál staroslavný klášter. Mniši 

v tomto klášteře žijící udržovali již po několik tisíciletí pozoruhodnou tradici: V jedné 

místnosti na stole z drahocenného dřeva ležela stříbrná deska se třemi křišťálovými hroty, 

na nichž bylo navlečeno dohromady 64 zlatých disků různých velikostí. Na počátku byly prý 

všechny disky na prvním z hrotů, seřazeny od největšího k nejmenšímu. Každého dne pak za 

zvuku zvonů přenesli mniši obřadně jeden z disků na jiný hrot, a to tak, že nikdy neležel disk 

větší na disku menším. Legenda praví, že až se jim podaří všechny disky přemístit na třetí 

hrot, nastane konec světa.“ (citováno z [14]) 

  

Toto je úvod k hlavolamu, který se 

začal prodávat ve francouzských hračkářstvích 

v roce 1883 pod autorským jménem „Prof. 

Claus“ of the College of „Li-Sou-Stian“. 

Přesmyčka ze jména „Prof. Lucas“ of College 

of „Saint Louis“ byla brzy prohlédnuta. 

Původní hlavolam měl tři stojany a věž 

tvořenou osmi kotouči.  

 

 

5.4. Cíl úlohy 
 
 Rozvoj logického myšlení a představivosti, opakování učiva o posloupnostech, důkaz 

matematickou indukcí. 

 

Obr. 5.1 Ilustrace krabičky původního hlavolamu 
(převzato z [13]) 
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5.5. Metodický postup 
  

Úloha se skládá ze dvou částí. Úvodní část – štafetový závod – by měla sloužit jako 

motivace žáků k hlubšímu zkoumání problému. Žáci si při závodu uvědomí přesný smysl i 

zadání problému, „na vlastní kůži“ si vyzkouší, že přenést kotouče podle pravidel hlavolamu 

vyžaduje více času a námahy, než to na první pohled vypadá. Po závodu následuje hlavní část, 

matematický rozbor hlavolamu. 

Hlavolam je tvořen třemi stojany, na něž lze navlékat různě velké kotouče. Na začátku 

jsou všechny kotouče seřazeny od největšího po nejmenší na prvním stojanu, dole je ten 

největší, nahoře nejmenší. Cílem hry je přenést všechny kotouče z prvního na jiný (tedy druhý 

nebo třetí) stojan za dodržení těchto pravidel: 

 

1. V každém tahu se smí přenést jen jeden kotouč. 

 

2. Hýbat mohu jen s kotoučem, na kterém žádný jiný kotouč neleží. 

 

3. Nikdy nesmí ležet větší kotouč na kotouči menším. 

 

Poznámka:  

Jako cíl úlohy jsem zvolila přenesení kotoučů na kterýkoli jiný stojan (tedy druhý 

nebo třetí). Je to proto, že při odvozování rekurentního vzorce pro počet tahů v závislosti na 

počtu kotoučů n potom můžeme začít přesunutím n – 1 kotoučů přesně podle hlavolamu pro 

n – 1 kotoučů. Kdyby měly kotouče skončit na konkrétním stojanu, n – 1 kotoučů by se 

muselo, v závislosti na lichosti či sudosti n, přesunout právě na druhý, nebo právě na třetí 

stojan. Počty tahů by se samozřejmě nezměnily, myslím si ale, že takto žáci snáze pochopí 

rekurentní odvození počtu tahů. 

 

5.5.1. Úvodní část – štafetový závod 
 

Závod se může odehrát na hřišti, na louce, případně v tělocvičně. Budeme potřebovat 

tolik velkých hlavolamů, kolik družstev (nejlépe tří- až pětičlenných) bude závodit. Hlavolam 

může být tvořen stojany nebo tyčkami zabodnutými do země a kotouči, například 

vystřihnutými z tvrdé lepenky. Kotouče je vhodné barevně odlišit. Stojany na kotouče musí 

být bezpečné –  kdyby na ně nějaký žák spadl, nesmí způsobit zranění. Pro štafetový závod 

použijeme variantu hlavolamu se čtyřmi kotouči.  
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Studenti soutěží ve stejně (nebo přibližně stejně) početných družstvech, každé 

družstvo má před sebou hlavolam (stojany nebo tyče zabodnuté do země ve vzdálenosti 5, 10 

a 15 metrů, na prvním stojanu jsou navlečené čtyři kotouče. Odstartováním začíná štafetový 

závod. Každý závodník musí při jednom svém běhu přemístit jeden kotouč z jednoho stojanu 

na jiný, pak dotykem předá štafetu a postaví se na konec svého zástupu. Vyhrává družstvo, 

kterému se jako prvnímu podaří přenést podle pravidel všechny kotouče na druhý nebo třetí 

stojan. Členové jednoho družstva se mohou navzájem radit, případně nejdříve vymyslet 

strategii a potom teprve začít přesunovat kotouče. Za startovní čarou smí být ale vždy jen 

jeden závodník a smí přesunout vždy jen jeden kotouč. 

 Při závodu měříme družstvům čas. Můžeme odstartovat ještě další závod – například 

znovu se čtyřmi kotouči (časy by měly být kratší, princip úlohy je již studentům znám). 

Necháme studenty odhadnout – o kolik minut delší by byl závod s pěti kotouči? 

 Změříme také, jak dlouho trvá průměrnému závodníkovi průměrně jeden tah (tento 

údaj budeme potřebovat pro odhad délky závodu s různým počtem kotoučů, pro hrubý odhad 

nám stačí čas, kdy průměrný závodník běží až k poslednímu stojanu) 

 

 

5.5.2. Hlavní část – matematický rozbor hlavolamu 
 

Osnova matematického rozboru 

− Rozbor hlavolamu se dvěma disky. 

− Rozbor hlavolamu se třemi disky. 

− Kolik potřebujeme tahů pro hlavolam se 4 disky? 

− Obecné odvození rekurentního vzorce. 

− Hledání vzorce pro n-tý člen (posloupnosti počtu tahů hlavolamu v závislosti na 

počtu disků) 

− Důkaz vzorce pro n-tý člen matematickou indukcí. 

− Délka závodu s více disky. 

− Závěr. 

 

Rozbor hlavolamu se dvěma disky 

Kolik tahů budeme potřebovat pro vyřešení hlavolamu se dvěma disky? 

 

V levé části tabulky (obr. 5.2) je zobrazen stav hlavolamu po provedeném tahu, 

v pravé části je číselně zaznamenán pohyb kotouče. První číslo znamená, ze kterého stojanu 
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vezmeme kotouč, druhé číslo, na který stojan kotouč položíme. Protože z každého stojanu 

můžeme vzít jen nejvrchnější kotouč, je dvojicí čísel „ze kterého stojanu – na který stojan“ 

jednoznačně popsán požadovaný tah. 

 
 
 

 

Tah 0 – počáteční stav 

 

Tah 1 
 
1→3 

 

Tah 2 
 
1→2 

 

Tah 3 
 
3→2 

 
 
 
Pro vyřešení hlavolamu se dvěma disky jsme udělali 3 tahy: 
 
1→3 

1→2 

3→2 

 
Rozbor hlavolamu se třemi disky 

 

 

Tah 0 – Počáteční stav 

 

Tah 1 
 
1→3 

Obr. 5.2 Rozbor hlavolamu se dvěma disky 
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Tah 2 
 
1→2 

 

Tah 3 
 
3→2 

 

Tah 4 
 
1→3 

 

Tah 5 
 
2→1 

 

Tah 6 
 
2→3 

 

Tah 7 
 
1→3 

 
 
 
 
Pro vyřešení hlavolamu se třemi disky jsme udělali 7 tahů: 
 
1→3 1→3 2→1 

1→2  2→3 

3→2  1→3 

 

Kolik tah ů potřebujeme pro vyřešení hlavolamu se čtyřmi disky? 

 
Uměli byste nyní odhadnout, kolik tahů bude třeba pro hlavolam se čtyřmi kotouči? 

 
 
Obecné odvození rekurentního vzorce 
 
 Zkoumejme nyní, jak bude vypadat posloupnost počtu tahů v hlavolamu v závislosti 

na počtu kotoučů. 

 

Obr. 5.3 Rozbor hlavolamu se třemi disky 
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Podívejme se na postup při řešení hlavolamu se třemi kotouči. Nejprve jsme vlastně 

vyřešili hlavolam se dvěma kotouči. Proč? Protože na největším, tedy třetím disku nesmí 

žádný disk ležet, abychom ho mohli přesunout. A zároveň jeden ze stojanů musíme mít 

prázdný. Tedy při řešení hlavolamu se třemi kotouči nejprve musíme přenést dva menší 

kotouče na jiný stojan, poté přesunout velký kotouč a poté přesunout věž ze dvou menších 

kotoučů na stojan s největším kotoučem. 

 

1. Přenesení věže ze dvou menších kotoučů na jiný stojan:  1→3,  1→2,  3→2 

2. Přenesení velkého kotouče na prázdný stojan:  1→3 

3. Přenesení věže ze dvou menších kotoučů na velký kotouč: 2→1,  2→3,  1→3 

 

Proč je v kroku 1 stejný počet tahů jako v kroku 3?  

 Protože se jedná o stejnou úlohu – přenesení věže ze dvou kotoučů na jiný stojan za 

využití celkem 3 stojanů. Největší kotouč na jednom ze stojanů nám nijak neovlivňuje možné 

tahy, krok 3 je obdobný jako krok 1, jen s přečíslováním stojanů. 

 

Nechť je hlavolam tvořen n+1  kotouči, v kroku 1 přeneseme n  kotoučů na jiný stojan, 

v kroku 2 přeneseme n+ prvý, tedy největší kotouč na prázdný stojan, a v kroku 3 přeneseme 

n  kotoučů na stojan s největším kotoučem. Bude počet tahů v kroku 1 stejný jako počet tahů 

v kroku 3? 

Ano, jedná se o stejnou úlohu – přenesení věže z n  kotoučů na jiný stojan za využití 

celkem 3 stojanů. Princip je stejný jako u úlohy se třemi kotouči. 

 

Označme počet tahů v hlavolamu se dvěma kotouči T2, počet tahů v hlavolamu se třemi 

kotouči T3, počet tahů v hlavolamu s n kotouči Tn. 

 

Z předchozích úvah vidíme, že  

 

T3 = T2 + 1 + T2 = 2 T2 + 1  

 

Může podobný vztah platit i pro Tn+1 ? 

 

Pokud budeme řešit hlavolam s n + 1 kotouči, vždy musíme přenést: 
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1. věž z n  kotoučů na jiný stojan  

  tj. Tn  tahů 

2. největší kotouč na prázdný stojan 

  tj. 1 tah 

3. věž z n kotoučů na stojan s největším kotoučem 

tj. Tn  tahů 

 

to znamená:  Tn+1  = 2 Tn + 1  

 

Vyjádřili jsme Tn+1 rekurentně. Aby bylo zadání jednoznačné a abychom podle něj mohli 

vypočítat jakýkoli prvek posloupnosti počtu tahů v hlavolamu v závislosti na počtu kotoučů, 

musíme zadat první člen posloupnosti. 

 

Přenesení věže z jednoho kotouče na jiný stojan lze uskutečnit jedním tahem. 

 

T1 = 1 

 

Rekurentní určení posloupnosti ( )∞
1nT  počtu tahů v hlavolamu v závislosti na počtu kotoučů 

je: 

 

T1 = 1 

Tn+1  = 2 Tn + 1  

 

Napište, kolik tahů je třeba pro vyřešení hlavolamu s jedním, dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, 

sedmi, osmi kotouči. 

 

Odpověď: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255. 

 

Hledání vzorce pro n-tý člen 

   

Z vypočítaných prvků posloupnosti T1 – T8 se pokuste odhadnout vzorec pro n-tý člen 

posloupnosti, tj. vzorec, ve kterém vyjádříme Tn pomocí proměnné n, konstant a 

aritmetických operací. 
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Využijte čísla získaná z rekurentního vztahu. Všimněte si, že: 

 3 = 22 – 1  

 7 = 23 – 1  

 

 Odtud vyslovíme hypotézu: 12: −=∈∀ n
nTNn  

Ověřte nyní tuto hypotézu také pro T1 – T8. 

 

Důkaz vzorce pro n-tý člen matematickou indukcí 

 

1) Dokážeme, že vzorec platí pro n = 1: 

 

T1 = 21 – 1 = 1 

 

Hlavolam tvořený jedním kotoučem vyřešíme jedním tahem. Pro n = 1 vzorec platí. 

 

2) Dokážeme implikaci: Jestliže vzorec platí pro k, pak platí i pro k + 1: 

)12()12(: 1
1 −=⇒−=∈∀ +

+
k

k
k

k TTNk : 

Z rekurentního vztahu víme, že platí: 

121 +=+ kk TT  

 

Dosadíme levou stranu dokazované implikace do rekurentního vztahu: 

( ) 121122 1
1 −=+−⋅= +

+
kk

kT   

  

 Závěr: 12: −=∈∀ n
nTNn  

 

 Tímto jsme naši hypotézu ověřili. Vzorec je dokázán. 

 

Jak dlouho by trval závod s více disky? 

 

 Váš tah při závodu trval průměrně x vteřin. Označme délku závodu s n kotouči nt . 

- Jak dlouho by trval závod se čtyřmi disky, jestliže by vítězné družstvo 

provedlo jen minimální potřebný počet tahů? 

44 Txt ⋅=  
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- Jak dlouho by trval závod s pěti disky, jestliže by vítězné družstvo provedlo 

jen minimální potřebný počet tahů? 

55 Txt ⋅=  

Závěr 

Na závěr závod s pěti kotouči uspořádáme a vyhlásíme vítězné družstvo. V závěrečné 

diskusi můžeme rozebrat, případně spočítat, jak se žáci zlepšili v řešení hlavolamu po 

matematickém rozboru.  

 

5.6. Další úlohy 
  

Jaký vztah mají členy posloupnosti počtu tahů hlavolamu v závislosti na počtu 

kotoučů s nějakou geometrickou posloupností? 

 

Členy posloupnosti ( )∞
1nT jsou členy geometrické posloupnosti s prvním členem 2 a 

kvocientem 2 zmenšené o jedničku. 

 

 Legenda původního hlavolamu Hanojské věže nám ukazuje, jak rychle stoupají 

hodnoty členů geometrické posloupnosti již při kvocientu q = 2.  

 

5.6.1. Kolik dnů bude podle legendy mnichům trvat, než přemístí všechny disky na třetí 
hrot? 
 

Počet tahů pro vyřešení hlavolamu s 64 disky je  

 

1264 − , to je se zaokrouhlením na 9 desetinných míst 

 

1,844 674 407 . 1019, tedy stejně tolik dní, to je 

5,053 902 485 . 1016 let, tedy 

50. 539 bilionů let. 

 

 Existují další úlohy, které nám ukazují rychlý růst členů geometrické posloupnosti při 

kvocientu větším než jedna. Zde jsou uvedeny některé z nich. 
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5.6.2. Historická anekdota 
 

 Jerzy Ossolinski, jeden z významných polských šlechticů sedmnáctého století, se 

vypravoval jako vyslanec do Říma, a chtěje všechny oslnit přepychem, nařídil vyrobit pro 

svého koně stříbrné podkovy a přibít je zlatými podkováky. Když mistr kovář oznámil částku, 

kterou žádal za vykonání této práce, pan Ossolinski prohlásil, že cena je přehnaná a že tolik 

nezaplatí. Tu se mistr usmál a řekl: „V tom případě udělám panu vyslanci čtyři stříbrné 

podkovy zadarmo, ale prosím, abyste mi za 24 zlatých podkováků zaplatil tímto způsobem: za 

první podkovák 2 groše, za druhý čtyři groše, za třetí osm grošů a tak dál. Za každý 

následující zlatý podkovák dvakrát více než za předchozí.“ 

 Netuše lest, pan Ossolinski přijal tuto podmínku, tím spíše, že si potichu vypočetl, 

kolik bude stát první podkova, a vyšla mu zcela skromná částka 126 grošů. Když kůň byl již 

okován a mistr kovář přinesl pergamen s účtem, pan Ossolinski se polekal a velmi zdvořile 

prosil mistra kováře, aby byl tak laskav a přijal tu cenu, kterou si sám původně určil. Mistr, 

uspokojený poučením, které udělil jasnému pánu, souhlasil s tím, aby mu bylo zaplaceno 

podle jeho původního přání.  

Jaká částka byla napsána na pergamenu? Kolik grošů by musel pan Ossolinski zaplatit, 

kdyby mistr kovář neustoupil? (převzato z [2]) 

 

Vypočítáme, kolik grošů požaduje kovář: 

 

Za první podkovu 

216222222 654321 =+++++  

Za druhou podkovu 

8064222222 121110987 =+++++  

Za třetí podkovu 

516096222222 181716151413 =+++++  

Za čtvrtou podkovu 

33030144222222 242322212019 =+++++  

Celkem za všechny podkovy: 33 554 520 

 

Celkem by pan Ossolinski zaplatil 33 554 520 grošů, což byla obrovská suma, kterou by 

málokterý polský šlechtic mohl zaplatit. 
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5.6.3. Úloha o vynálezci šachů 
 

O vynálezci šachů se traduje zajímavá legenda. Když se s jeho vynálezem seznámil 

tehdejší čínský císař, novou hru si velice zamiloval. Pozval proto vynálezce k sobě a nabídl 

mu jako odměnu cokoliv si bude přát. Vynálezce se chvíli zamyslel a pak požádal císaře o 

trochu rýže. Šachovnice má 64 polí. Za první políčko chtěl dostat jedno zrnko rýže, za druhé 

dvě zrnka rýže, za třetí čtyři zrnka, za čtvrté osm zrnek a tak dále. Za každé další políčko chtěl 

dvojnásobný počet zrníček než za políčko předchozí. Císař byl velmi udiven jeho skromností 

a nabízel mu cennější odměnu.  

Odhadni počet zrníček, které vynálezce po císaři žádal. Urči počet zrníček výpočtem. 

Urči jejich hmotnost v kilogramech, jestliže předpokládáme, že 1 kg rýže tvoří přibližně 

30 000 zrnek. 

(převzato z [1]) 

 

Počty zrnek na jednotlivých políčkách tvoří geometrickou posloupnost: 1, 2, 4, 8, 16, … 

 

a1 =1, q = 2 , n = 64 (64 políček šachovnice) 

 

Určíme součet:  

 

19
64

64

1

108,1
12

12
1

1

1

⋅≅
−
−=

−
−=

s

q

q
as

n

n

 

 

Hmotnost zrnek v kg:  

 

14
19

101,6
30000

108,1 ⋅≅⋅
 kg 

 

Pro srovnání celosvětová roční produkce rýže je 11105 ⋅  kg . 
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5.7. Příloha 
 

Praktickou část úlohy (štafetový závod) jsem uspořádala se skupinou studentů prvních 

až třetích ročníků středních škol. Závodila dvě tříčlenná družstva podle pravidel popsaných 

v kapitole 5.5. Použili jsme hlavolam se čtyřmi kotouči, vzdálenost mezi jednotlivými stojany 

byla asi 7 metrů. 

Vítězný tým vyřešil hlavolam za 9 minut, druhý tým hlavolam nedokončil, všichni 

hráči ale pochopili princip úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4. Výchozí umístění kotoučů na prvním stojanu 

Obr. 5.6 Diskobolos v akci 
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Závěr  

 

Cílem mé diplomové práce bylo najít metody, jak ukázat studentům využití 

matematiky v praxi. Snažila jsem se hledat takové praktické příklady, k jejichž řešení je třeba 

využít co nejvíce znalostí ze středoškolské matematiky. Na úkor tohoto požadavku nejsou 

například uvedené způsoby měření v první a druhé kapitole příliš přesné. Při řešení úloh 

bychom na tento fakt jistě měli studenty upozornit. Přesto si myslím, že úlohy splňují svůj 

účel – ukázat studentům praktické použití teoretických postupů, se kterými se ve škole denně 

setkávají. 

Všechny úlohy jsem propojila společným prvkem – přírodou a aktivitami v přírodě. 

Vyučovat matematiku v takovém prostředí je jistě organizačně náročnější, než ve třídě. 

Pravděpodobně si odtud studenti neodnesou tak dokonalé zápisky a teoretické znalosti. 

Myslím si ale, že vhodně zorganizovaná netradiční matematická aktivita může studenty 

motivovat k dalšímu teoretickému studiu. 

 Práce může sloužit jako inspirace učitelům matematiky k obohacení výuky o méně 

tradiční prvky. Učitel v ní najde řešení konkrétních aplikačních úloh a návody, jak studentům 

zprostředkovat praktické „osahání si“ daného problému. Snažila jsem se úlohy metodicky 

rozpracovat tak, aby při jejich realizaci měl učitel co nejméně práce s jejich přípravou. Lze 

k tomu využít předložené metodické postupy, pracovní listy i vysvětlující fotografie a 

náčrtky. 

 Úlohy jsou motivovány příběhy a problémy z oblasti zeměpisu, historie, geodézie, 

historie matematiky, sportu a literatury. Mohou tak být uvedeny i jako projekty, zdůrazňující 

vzájemnou provázanost jednotlivých školních předmětů. Požadavek na tento komplexní 

přístup k realizaci vzdělávacího obsahu se objevuje v Rámcových vzdělávacích programech. 

Práce tedy může být i návrhem, jakými způsoby tento požadavek naplňovat. Lze ji použít jako 

inspiraci pro tvorbu projektů, ve kterých se aplikují matematické znalosti v dalších 

vzdělávacích oblastech. 

 Studenti by si měli z úloh odnést porozumění daným matematickým aplikacím a 

praktickou zkušenost s nimi. Motivační příběhy by jim měly rozšířit obzory v dalších vědách. 

Bohužel jsem neměla příležitost vyzkoušet úlohy s reálnou středoškolskou třídou.  

Nechť je to pro mě výzvou do dalších let. 
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