
  

Matika? To načo?



  

Trochu na úvod o mne
Tiež som chodil na tento gympel :)



  

Trochu na úvod o mne
V súčasnosti...

teoretická 
informatika

programátor



  

Trochu na úvod o mne
Čo som asi prorocky vytušil už na gympli :)



  

Matika? To načo?



  

Ako to celé vzniklo a 
načo je to dobré?



  

Krátka odpoveď

...postupne



  

Krátka odpoveď

...a na všeličo :)



  

Čísla



  

Čísla



  

Čísla



  

Čísla



  

Súťaž!
DCCLXIIII

+ 
MDCCLVII

Pravidlá: spočítajte to bez toho, že na svojom 
pomocnom papiery budete používať hocičo iné 

ako rímske číslice!



  

Súťaž!



  

ČíslaČísla

Násobiť a nebodaj deliť s týmto by ste nechceli, 
verte mi...



  

Čísla
zopár storočí to trvalo, ale postupom času sa vymyslelo niečo 

lepšie 

a keď prišiel ujo Brahmagupta, zhruba v roku 628, tak ešte lepšie



  

Čísla
No a od vtedy sa začalo počítať o dušu, až povznikali rôzne 

milé veci ako: 

A mnohé ďalšie :)



  

Geometria, polárka a zemepisná šírka



  

Geometria, polárka a zemepisná šírka



  

Geometria, polárka a zemepisná šírka



  

Ale niekedy jednoducho pre krásu a pre 
radosť :)



  

Archimedes a trisekcia uhla



  

Prečo to vyjde?

A

B

C D Er

r
r



  

Archimedov alibizmus
...lebo ono je to tak trochu podraz...

Archimedes
narodený - asi 287 pred Kristom
zomrel - 212 pred Kristom

Ak do kruhu narysujeme úsečku AB a predĺžime ju 
tak , že BC sa rovná polomeru kruhu, a potom C 

spojíme so stredom kruhu, totiž s bodom D, a túto 
spojnicu predĺžime až do bodu E, tak oblúk AE je 

trojnásobok oblúka BF. 



  

Pascalov slimák



  

Pascalov slimák
...tu sme už úplne zabudli že nám niekedy šlo 

o nejakú trisekciu :)



  

Šimonov slimák :)



  

Spoločenská hra pána Fermata

Nájdite také prirodzené čísla 
x,y,z, že platí:

x2 = y2 + z2

Pierre de Fermat
1607-1665



  

Spoločenská hra pána Fermata

Nájdite také prirodzené čísla 
x,y,z, že platí:

52 = 32 + 42

25 = 9 + 16
Pierre de Fermat

1607-1665



  

Spoločenská hra pána Fermata

Nájdite také prirodzené čísla 
x,y,z, že platí:

x3 = y3 + z3

Pierre de Fermat
1607-1665



  

Spoločenská hra pána Fermata

Nájdite také prirodzené čísla 
x,y,z, že platí:

x3 = y3 + z3

Pierre de Fermat
1607-1665

...chvíľka napätia...



  

Spoločenská hra pána Fermata

Nájdite také prirodzené čísla 
x,y,z, že platí:

x3 = y3 + z3

Pierre de Fermat
1607-1665

nič, nedá sa, nebude



  

Spoločenská hra pána Fermata

V skutočnosti je to ešte horšie...
Pre ľubovoľné prirodzené číslo n väčšie ako 2 
neexistujú žiadne prirodzené čísla x,y,z také, 

že platí:

xn = yn + zn



  

No a čo teraz?
Bolo to pekné, aj sme sa trocha možno zasmiali, ale na 

čo mne konkrétne bude matematika?



  

Aby som mal čo do úst dať :)

Dá sa tým celkom fajn zarobiť, 
naozaj :)



  

A aby ma v banke neokrútili :)
Aby som si vedel spočítať, kolko 

budem musieť banke vrátiť keď si 
vezmem pôžičku.



  

Ale to by nám nemalo stačiť!
...lebo sme ľudia a nie dobytok...

Matematika nás učí procesu myslenia. Učí nás AKO myslieť, 
ako spracovávať fakty a usudzovať z nich čo ďalšie platí. A 

taktiež čo neplatí.



  

Ale to by nám nemalo stačiť!
...lebo sme ľudia a nie dobytok...

Taktiež nás učí, že pravda je pravdou či ju hovorí Fero alebo 
Jožo. A že nepravda je nepravdou, či ju hovorí Marián 

alebo Robo.



  

Ale to by nám nemalo stačiť!
...lebo sme ľudia a nie dobytok...

Matika ma učí
- Ak sa mýlim, priznať si to
- Voliť jasné a správne slová
- Premýšľať dopredu
- Premýšlať po svojom a nie len            
  kopírovať ostatných
- A nevzdávať sa!



  

Ale to by nám nemalo stačiť!
...lebo sme ľudia a nie dobytok...

Ak aj nebudem študovať v budúcnosti niečo matické, tak zaoberať sa matematikou 
na strednej zlepší moje premýšlanie, teda prácu s informáciami. Je to niečo ako keď 
hokejista chodí do posilovne. Videl už niekto z vás hokejistu, ktorý počas zápasu 

na ľade dvíha činky?



  

Čo týmto NEchcem povedať?
že matematika je nadovšetko

nie je. Ale snáď som presvedčil, že zbytočná taktiež nie je!



  

A pre tých, ktorých matematika 
(alebo informatika alebo fyzika) 
zaujala, ide im, zdá sa im fajn...

- www.ksp.sk -> Korešpondenčný seminár z programovania
- www.kms.sk -> Korešpondenčný seminár z matematiky
- www.fks.sk -> Fyzikálny korešpondenčný seminár
- alebo pre volné chvíle youtube-kanál FMFI UK MatfyzJeIn -> 
https://www.youtube.com/user/MatFyzjeIn

http://www.ksp.sk/
http://www.kms.sk/
http://www.fks.sk/
https://www.youtube.com/user/MatFyzjeIn


  

A prípadne po strednej príďte k nám 
študovať :)

● Matematika

● Ekonomická a finančná matematika

● Manažérska matematika

● Poistná matematika

● Informatika -> odporúčam :)

● Aplikovaná informatika

● Bioinformatika

● Fyzika

● Biomedicínska fyzika

● Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika

● učiteľstvo matematiky/fyziky/informatiky



  

Otázky? Komentáre?
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