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Objevte sv¥t iracionálních £ísel
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Cílem seriálu n¥kolika krátkých £lánk· je p°edstavení sv¥ta iracionálních £ísel a
snaha p°esv¥d£it laskavého £tená°e, ºe jeho obyvatelé si p°ídomek

iracionální

(tedy

nerozumný £i vymykající se rozumu) rozhodn¥ nezaslouºí. Jsou to totiº £ísla stejn¥
pouºitelná a stejn¥ uºite£ná jako v²echna dal²í, kterým °íkáme

p°irozená, racionální

apod. To koneckonc· uznali i auto°i matematické terminologie, kte°í je v²echna
spole£n¥ zahrnuli do ²katulky

reálná £ísla,

£ímº jim p°iznali stejná práva na pobyt

v na²em sv¥t¥.

Obsah
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Racionální £ísla

Nejprve se stru£n¥ seznámíme s racionálními £ísly, ukáºeme si n¥které je-

jich geometrické reprezentace a poloºíme si otázku, zda opravdu pot°ebujeme je²t¥ n¥jaká
jiná £ísla.
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√

2 není racionální £íslo

√
První seznámení s iracionálním sv¥tem nám zprost°edkuje

2.

Ve ²lép¥jích staro°eckých matematik· prokáºeme dv¥ma zp·soby, ºe toto £íslo se nerovná
ºádnému zlomku.
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Odmocniny p°irozených £ísel

Hovo°íme-li o

sv¥t¥

√
iracionálních £ísel, pak

2

nebude

z°ejm¥ jediným jeho obyvatelem. Na²e o£ekávání bude napln¥no p°i zkoumání odmocnin
dal²ích p°irozených £ísel.
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Eulerovo £íslo e

Po staletích ne-li spánku, pak ur£it¥ d°ímoty se od 17. století za£ala

matematika rozvíjet p°ímo cvalem. Jedním z výdobytk· tehdej²í v¥dy bylo i objevení
£ísla

e.

Budeme sledovat my²lenky Leonharda Eulera p°i d·kazu iracionality £ísla, které

dnes právem nese jméno tohoto génia.

5

Logaritmy

Logaritmy a Eulerovo £íslo k sob¥ nepochybn¥ pat°í, samotný jejich objev je

úzce svázán. P°edm¥tem na²eho zájmu v²ak tentokrát budou logaritmy s celo£íselným
základem, nikoliv na £íslo

6

íslo π je iracionální

e

p°ímo navázané p°irozené logaritmy.

Láska je jako

π ; je v²ude, je iracionální a je velmi d·leºitá,

údajn¥

prohlásila úsp¥²ná americká podnikatelka Lisa Homanová. Význam a £etnost jsou bez
jakýchkoliv pochybností, my prokáºeme, ºe je také iracionální. Samoz°ejm¥ máme na
mysli
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π,

nikoliv lásku.

Sestavte si svoje iracionální £íslo

S pomocí poskytnutého návodu si kaºdý m·ºe vy-

tvo°it své vlastní iracionální £íslo a jeho prost°ednictvím pak ohromovat p°átele.
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Kolik je iracionálních £ísel

V záv¥re£ném díle zkusíme spo£ítat obyvatele iracionálního

sv¥ta a krátce zrekapitulujeme cestu, kterou jsme spole£n¥ pro²li. Nakonec je uveden také
soupis literatury a pramen·, které byly pouºity p°i vzniku textu.

A

Úlohy

Prubí°ským kamenem pochopení kaºdého tématu je vºdy schopnost samostatného

°e²ení úloh. Zde poskytujeme n¥kolik moºností k zamy²lení.

B

e²ení úloh

Výsledky svého snaºení si m·ºete porovnat s p°edloºeným °e²ením. V n¥ko-

lika p°ípadech je dodate£ný prostor vyuºit i k dal²ím poznámkám týkajících se tématu.

Celý text je zamý²len jako roz²i°ující materiál k výuce matematiky na gymnáziu. Náro£nost
jednotlivých £lánk· kolísá, obecn¥ by v²ak k pochopení m¥la posta£ovat st°edo²kolská matematika. Obtíºn¥j²í by p°ípadn¥ mohl být díl o Eulerov¥ £íslu, který vyuºívá nekone£né °ady
a jejich sou£ty, a hlavn¥ pak díl o iracionalit¥

π,

kde jsou pot°eba základní znalosti diferenci-

álního a integrálního po£tu. Jednotlivé £lánky seriálu tvo°í do zna£né míry autonomní £ásti,
které mohou být £teny a vyuºívány také samostatn¥.
P°es ve²kerou pé£i v¥novanou p°íprav¥ je prakticky nemoºné, aby text neobsahoval chyby a
nep°esnosti. Kaºdé upozorn¥ní vedoucí k odstran¥ní nedostatk· i nám¥ty ke zlep²ení srozumitelnosti jsou p°edem vítány, m·ºete je zasílat nap°. elektronicky na adresu

stefanova@gym-so.cz.

Sm¥r cesty byl jiº vyty£en, takºe nezbývá neº vyrazit ...

Sepsáno v Sob¥slavi v lednu 2015, poslední revize 22. b°ezna 2015.

