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Potíºista p°ekladatelem

P°ed n¥kolika lety jsem narazil na populariza£ní knihu o matematice
s titulem Matematiko, jsi to ty? od Adriana Paenzy, kterou vydala
Kniha Zlín.

Velmi se mi líbila, ale na²el jsem v ní spoustu matematických chipek.

Do Zlína jsem poslal e-mail s pod¥kováním za p¥knou knihu, ale jako
nenapravitelný potíºista jsem p°idal i dlouhý seznam nejzávaºn¥j²ích
matematických pochybení a poradil jsem jim, aby najali matematického
korektora.

Po více neº roce mi ze Zlína napsali, jestli bych pro n¥
nep°eloºil knihu.
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Matematika uvnit° TAJEMSTVÍ

TAJEMSTVÍ. . .

1 vyºaduje pouze znalost s£ítání, od£ítání, násobení a d¥lení na úrovni
základní ²koly

2 u£í £tená°e rozvíjet metody, které se nau£il na základní ²kole

3 nau£í £tená°e zacházet rychle a obratn¥ zacházet s £ísly

4 cvi£í trp¥livost, soust°ed¥ní a p°esnost

5 seznámí vás s °adou uºite£ných tip· a matematických trik·, kterými
m·ºete ohromovat okolí

6 tém¥° v²echnu pouºitou matematiku poctiv¥ vysv¥tluje, takºe výpo-
£t·m budete rozum¥t a d·v¥°ovat
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O autorech

Dr. Arthur Benjamin

je profesorem matematiky na Harvey Mudd College v kalifornském Clare-
montu. V roce 2000 mu Mathematical Association of America ud¥lila
ocen¥ní Haimo pro vynikající vysoko²kolské pedagogy. P·sobí také jako
profesionální kouzelník a £asto vystupuje v hollywoodském klubu Magic
Castle. Své po£tá°ské nadání p°edvedl a vysv¥tloval divák·m v mnoha kou-
tech sv¥ta.
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Castle. Své po£tá°ské nadání p°edvedl a vysv¥tloval divák·m v mnoha kou-
tech sv¥ta.

Dr. Michael Shermer

je p°ispívajícím editorem £asopisu Scienti�c American, v n¥mº kaºdý m¥-
síc publikuje své sloupky. Dále vydává magazín Skeptic a je výkonným °e-
ditelem Skeptické spole£nosti. Napsal °adu v¥deckých knih, nap°íklad Why
People Believe Weird Things, How We Believe, The Science of Good and
Evil, The Borderlands of Science a Science Friction.
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Magic Castle v Hollywoodu
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Arthur Benjamin v TEDu
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Carl Friedrich Gauss (1777�1855)
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Carl Friedrich Gauss (1777�1855)

Gauss byl zázra£ným dít¥tem a údajn¥ um¥l d°íve po£ítat neº mluvit. Jako
desetiletému ºákovi byla Gaussovi p°edloºena matematická úloha:

Jakou hodnotu má sou£et v²ech £ísel od 1 do 100?

K úºasu v²ech p°ítomných v£etn¥ u£itele nejenºe mladý Carl Friedrich do-
sp¥l k výsledku jako první, ale u£inil tak z hlavy. Napsal výsledek na svoji
b°idlicovou desti£ku a s u²t¥pa£ným �Tady to máte!� ji hodil u£iteli na ka-
tedru. Na u£itele to ud¥lalo tak hluboký dojem, ºe za vlastní peníze zakou-
pil nejlep²í dostupnou u£ebnici aritmetiky a v¥noval ji Gaussovi prohla²uje:
�Víc ho nau£it nem·ºu, je dále neº já.�

Od Gausse se skute£n¥ nakonec u£ili matematiku v²ichni ostatní a dnes je
povaºován za jednoho z nejlep²ích matematik· v d¥jinách.

17. kv¥tna 2018 8 / 31



Carl Friedrich Gauss (1777�1855)

Jak na to mladý Gauss p°i²el?

1 2 3 . . . 48 49 50
100 99 98 . . . 53 52 51

Sou£et: 101 101 101 . . . 101 101 101

Proto platí:

1+ 2+ 3+ . . .+ 98+ 99+ 100 = 50× 101 = 5050.
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Jak na to mladý Gauss p°i²el?

1 2 3 . . . 48 49 50
100 99 98 . . . 53 52 51

Sou£et: 101 101 101 . . . 101 101 101

Proto platí:

1+ 2+ 3+ . . .+ 98+ 99+ 100 = 50× 101 = 5050.

Chcete být dob°í jako Gauss?

Vydrºte do konce p°edná²ky!
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Základní tipy pro zacházení s £ísly

S£ítání metodou rozd¥l a panuj

84+ 57 = 84+ (50+ 7) = (84+ 50) + 7 = 134+ 7 = 141

538+ 327 = 538+ (300+ 20+ 7) = 838+ 20+ 7

= 858+ 7 = 865

759+ 496 = 759+ (400+ 90+ 6) = 1 159+ 90+ 6

= 1 249+ 6 = 1 255

Jde to i jinak!

759+ 496 = 759+ (500− 4) = 1 259− 4 = 1 255
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Základní tipy pro zacházení s £ísly

Násobení metodou rozd¥l a panuj

42 (40+ 2)
× 7

40× 7 = 280
2× 7 = + 14

294

69 (70− 1)
× 6

70× 6 = 420
−1× 6 = − 18

702
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Dal²í jednoduché triky

Jak jednodu²e násobit 11?

31× 11 = 341

85× 11 = 935

Umoc¬ování dvojciferných £ísel

90
852 7 200+ 52 = 7 225

80

+5

−5

100
962 9 200+ 42 = 9 216

92

+4

−4
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Zkuste si sami!

Násobení 11

1 35× 11

2 48× 11

3 94× 11

Umoc¬ování dvojciferného £ísla

1 352

2 142

3 412
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Matemagie kaºdodenního ºivota

Se£tení v¥t²ího po£tu poloºek

4 328
884
620

1 477
617

+ 725
8 651
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Matemagie kaºdodenního ºivota

Kontrola výsledku se£tením £íslic

4 328 → 17 → 8
884 → 20 → 2
620 → 8 → 8

1 477 → 19 → 10 → 1
617 → 14 → 5

+ 725 → 14 → + 5
8 651 29

Ov¥°íme, zda se sou£ty £íslic obou výsledk· rovnají:

8 651 → 20 → 2

29 → 11 → 2
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Matemagie kaºdodenního ºivota

Rozdíl dvou £ísel

65 717
− 38 491
27 226

Kontrola výpo£tu se£tením £íslic

65 717 → 8
− 38 491 → − 7
27 226 1

Ov¥°íme, zda se sou£ty £íslic obou výsledk· rovnají:

27 226 → 19 → 10 → 1

1 → 1
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Matemagie kaºdodenního ºivota

Sou£in dvou £ísel

853
× 762
649 986

Kontrola výpo£tu se£tením £íslic

853 → 7
× 762 → × 6
649 986 42

Ov¥°íme, zda se sou£ty £íslic obou výsledk· rovnají:

649 986 → 42 → 6

42 → 6
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Galerie zázra£ných po£tá°·
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Zerah Colburn
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Zerah Colburn

Jedním z prvních zázra£ných po£tá°·, kte°í sv·j talent dokázali zpen¥ºit, byl
Zerah Colburn (1804�1839). Syn vermontského farmá°e se nau£il v²echny
násobky £ísel do 100 d°íve, neº v·bec um¥l £íst nebo psát. V osmi letech
dosáhl mezinárodní proslulosti a své bleskové výpo£ty p°edvád¥l v Anglii.
�asopis Annual Register ho popsal jako nejpozoruhodn¥j²í úkaz v d¥ji-
nách lidské mysli, který snad kdy existoval. Mezi jeho obdivovatele se
°adili také v¥hlasní v¥dci Michael Faraday (objevitel elektromagnetické in-
dukce) a Samuel Morse (telegraf a morseova abeceda).
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Zerah Colburn

Kdekoli se objevil, udivoval Colburn své vyzývatele rychlostí a bezchyb-
ností. Ve své autobiogra�i se zmi¬uje o °ad¥ úloh, které mu byly p°edloºeny
v New Hampshiru v £ervnu 1811:

Kolik £asu uplynulo od narození Krista p°ed 1 811 lety?

Za dvacet sekund °ekl: 661 015 dní, 15 864 360 hodin.

Kolik sekund má jedenáct let?

B¥hem £ty° sekund: 346 896 000.

Colburn pouºíval totoºné metody, které popisuje kniha Tajemství bleskové
matematiky, aby z hlavy °e²il p°edloºené úlohy.
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Colburn pouºíval totoºné metody, které popisuje kniha Tajemství bleskové
matematiky, aby z hlavy °e²il p°edloºené úlohy.
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George Parker Bidder

I Britové mají mezi zázra£nými po£tá°i své zastoupení. P°edstavení Ge-
orge Parkera Biddera (1806�1878), rodáka z Devonshiru, byla úchvatná
jako ºádná jiná. Podobn¥ jako v¥t²ina zázra£ných po£tá°· se také Bidder
(a zejména jeho mysl) za£al seznamovat s výpo£ty provád¥nými z hlavy jiº
jako chlapec. Po£ítat, s£ítat, od£ítat, násobit a d¥lit se nau£il p°i h°e s ku-
li£kami a ve v¥ku devíti let vyrazil s otcem na turné.
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George Parker Bidder

Tém¥° ºádná úloha pro n¥j nebyla ne°e²itelná:

Pokud je M¥síc 123 256 mil od Zem¥ a zvuk se pohybuje rychlostí £ty° mil
za minutu, jak dlouho bude trvat zvuku cesta ze Zem¥ na M¥síc?

Mladý Bidder svra²til £elo a na tém¥° minutu se pono°il do úvah, neº od-
pov¥d¥t: �Dvacet jeden den, dev¥t hodin, t°icet £ty°i minut.� (Dnes víme,
ºe ona vzdálenost je spí² 240 000 mil a zvuk se nem·ºe ²í°it vakuem.) Jako
desetiletý ur£il Bidder z hlavy druhou odmocninu £ísla

119 550 669 121

jako

345 761

b¥hem pouhých t°iceti sekund.
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George Parker Bidder

V roce 1818 se Bidder se²el s americkým zázra£ným po£tá°em Zerahem
Colburnem a v po£etním duelu Colburna o£ividn¥ p°epo£ítal. Vlna slávy
donesla George Biddera aº na University of Edinburgh a v Anglii se t¥²il
pov¥sti velmi respektovaného inºenýra. Bidder byl £asto zván do parlamentu
jako sv¥dek p°i diskuzích o ºelezni£ních sporech. Protivník·m se nez°ídka
rozklepala kolena a jeden z nich prohlásil: �P°íroda ho obda°ila ur£itými
kvalitami, takºe jsou jeho oponenti p°edem v nevýhod¥.� Na rozdíl
od Colburna, který pov¥sil po£tá°ství na h°ebík ve svých dvaceti letech, se
Bidder udrºoval v kondici celý ºivot.
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Sakuntala Devi
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Sakuntala Devi

V roce 1976 informovaly New York Times o indické ºen¥ jménem Shakun-
tala Devi (nar. 1939), která nejprve se£etla

25 842+ 111 201 721+ 370 247 830+ 55 511 315,

pak výsledek vynásobila 9 878 a dosp¥la ke správnému £íslu

5 559 369 456 432,

a to v²e b¥hem mén¥ neº dvaceti sekund. T¥ºko tomu uv¥°it, ale tato ne-
vzd¥laná ºena z nuzných pom¥r· si ve Spojených státech a Evrop¥ ud¥lala
jméno jako zázra£ná po£tá°ka.
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Sakuntala Devi

Nejv¥t²ího úsp¥chu dosáhla p°i násobení na £as dvou t°inácticiferných £ísel
na papír � svým výkonem si vyslouºila zmínku v Guinessov¥ knize rekord·
jako p°íklad lidského po£íta£e. Devi jako mistryn¥ �cik-cak metody� podle
zve°ejn¥né zprávy vynásobila dne 18. £ervna 1980 na kated°e informatiky
Imperial College v Londýn¥ dv¥ náhodn¥ vygenerovaná £ísla

7 686 369 774 870× 2 465 099 745 799.

K odpov¥di

18 947 668 177 995 426 773 730

údajn¥ dosp¥la v neuv¥°itelném £ase dvaceti sekund.
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Fonetický kód � kódování

1 je reprezentována hláskami t, ´ nebo d, ¤
2 je reprezentována hláskami n
3 je reprezentována hláskami m
4 je reprezentována hláskami r
5 je reprezentována hláskami l
6 je reprezentována hláskami c, h nebo ch
7 je reprezentována hláskami k nebo g
8 je reprezentována hláskami v, w nebo f
9 je reprezentována hláskami p nebo b
0 je reprezentována hláskami s neboo z

Zakódujeme dne²ní datum 17. 5. 2018

1 7 . 5 . 2 0 1 8
t, ´, d, ¤ k, g l n s, z t, ´, d, ¤ v, w, f

Dokola nás dáví.
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Fonetický kód � dekódování

1 je reprezentována hláskami t, ´ nebo d, ¤
2 je reprezentována hláskami n
3 je reprezentována hláskami m
4 je reprezentována hláskami r
5 je reprezentována hláskami l
6 je reprezentována hláskami c, h nebo ch
7 je reprezentována hláskami k nebo g
8 je reprezentována hláskami v, w nebo f
9 je reprezentována hláskami p nebo b
0 je reprezentována hláskami s neboo z

Dekódujeme v¥tu: Moudrá tlapa náhle mluví.

Mou d rá t la pa ná h le m lu ví

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8
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Zakódovaní π

3, 14 159 265 358 97 9 323 846 264

Moudrá tlapa náhle mluví, pak pojmenujeme vrch Nehorou.

33 832 795 028 841 971

Mám výjime£nou kabelu, snová vrata a bugatti.

45 92 30 781 64 0 6 286 20

Chápeme Boba � mukla d¥sí levný zobák rapíru.

8 9 986 2 80 3 482 534 2 117 067

V Popovci na vsi mravný lemur na dudáka zahouká.
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Co se skrývá za dve°mi £. 1?

V roce 1991 vy²el v £asopise Parade matematický rébus, který p°ivád¥l lidi
k ²ílenství. Jeho autorkou byla Marilyn vos Savant, podle Guinnessovy
knihy rekord· ºena s nejvy²²ím IQ na sv¥t¥. Dnes je úloha známa jako

problém Montyho Halla.
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P°edstavte si, ºe jste sout¥ºícím v po°adu Let's Make a Deal.

1 Monty Hall vám umoºní vybrat si jedny ze t°í dve°í. Za jedn¥mi z
nich je velká výhra, za zbylými pouze kozlové.

2 Zvolíte si druhé dve°e.

3 Neº v²ak Monty odhalí, co se za nimi skrývá, ukáºe vám, co se skrývá
za t°etími dve°mi, které jste si nevybrali. Je to kozel!
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4 Te¤ vám Monty svým podbízivým hlasem dává moºnost p·vodní
volbu zm¥nit. Z·stanete u druhých dve°í, nebo zkusíte ²t¥stí s prv-
ními dve°mi? Co byste m¥li ud¥lat? P°edpokládejme, ºe Monty nikdy
neodhalí dve°e, za nimiº se nachází výhra, a ºe vºdycky otev°e dve°e
vedoucí k cen¥ út¥chy. Z·stávají tedy dvoje dve°e; za jedn¥mi se scho-
vává velká výhra, za druhými cena út¥chy. �ance jsou tedy padesát
na padesát.

Nebo snad ne?

5 Chyba! �ance, ºe vámi p·vodn¥ zvolené dve°e jsou ty pravé, z·stává
1 ku 3. Pravd¥podobnost, ºe výhra leºí za zbývajícími dve°mi, se v²ak
zvý²ila na 2 ku 3, protoºe sou£et obou pravd¥podobností musí dát 1.
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6 Pokud tedy svoji volbu zm¥níte, zdvojnásobíte pravd¥podobnost, ºe
si odnesete velkou výhru! (Úloha p°edpokládá, ºe Monty dá sout¥ºí-
címu vºdy moºnost zm¥nit výb¥r, ºe sám vºdy otev°e nevýherní dve°e
a v p°ípad¥, kdy správné dve°e uhodnete jiº na poprvé, otev°e Monty
náhodn¥ jedny ze zbylých dve°í.)
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Co se skrývá za dve°mi £. 1?

Lidé tuto úlohu £asto zam¥¬ují s její variantou:

Pokud by Monty Hall nev¥d¥l, kde se hlavní cena nachází a otev°el t°etí
dve°e s kozlem (p°estoºe by za nimi klidn¥ mohla být také výhra), jsou sku-
te£n¥ první dve°e správné s pravd¥podobností 50 procent.

Ohlasy

Výsledek je dokonce tak v rozporu s intuicí, ºe Marilyn vos Savant obdrºela
hromadu dopis·, mnoho z nich od v¥dc· a dokonce matematik·, kte°í jí
radili, aby uº o matematice rad¥ji nepsala. V²ichni se mýlili.
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dve°e s kozlem (p°estoºe by za nimi klidn¥ mohla být také výhra), jsou sku-
te£n¥ první dve°e správné s pravd¥podobností 50 procent.

Ohlasy

Výsledek je dokonce tak v rozporu s intuicí, ºe Marilyn vos Savant obdrºela
hromadu dopis·, mnoho z nich od v¥dc· a dokonce matematik·, kte°í jí
radili, aby uº o matematice rad¥ji nepsala. V²ichni se mýlili.
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Matemagické triky

První trik

1 Napi²te libovolné trojciferné £íslo, jehoº £íslice zleva doprava klesají.

2 Pozna£te si £íslo, které vznikne, kdyº p°e£tete p°edchozí £íslo zprava
doleva. Toto £íslo ode£t¥te od p°edchozího.

3 K výsledku p°i£t¥te £íslo, které vznikne obrácením po°adí jeho £íslic.

Vy²lo vám £íslo 1089?
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Matemagické triky

Druhý trik

1 Vynásobte £íslo z prvního triku (tj. 1089) libovolným trojciferným £ís-
lem.

2 �ekn¥te mi, kolik £íslic má výsledný sou£in.

3 Vyberte si jednu £íslici výsledku, kterou mi zatajíte a zbývající £íslice
mi pov¥zte.

Vámi utajená £íslice je . . .
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Matemagické triky

Obálkový trik

1 T°i lidé z publika dostanou obálkami A, B, C s kartami s r·znými £ísly.

2 Kaºdý z nich vytáhne z obálky náhodn¥ kartu s £íslem a nikomu ji neu-
káºe.

3 Potajmu se na ni podívá a vybere jednu s £íslic. Tu mi postupn¥ pro-
zradí dobrovolník s obálkou A, B a C.

4 Pak dobrovolníci vyberou jednu ze zbývajících £íslic svého £ísla a pro-
zradí mi ji.

5 To opakujeme je²t¥ dvakrát, dokud nevy£erpáme v²echny £íslice.

6 Jaký je sou£et získaných £ísel?
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D¥kuji za pozornost!
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