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A Úlohy
Zde naleznete n¥kolik p°íklad· k procvi£ení a tím i hlub²ímu pochopení tématu. P°i °e²ení
m·ºete vyuºít v²ech fakt· odvozených v textu. P°íklady jsou zhruba se°azeny dle náro£nosti od
jednodu²²ích k obtíºn¥j²ím. Snaºte se je nejprve samostatn¥ vypracovat, aº v p°ípad¥ nejasností
£i pro kontrolu m·ºete své výsledky porovnat s °e²ením.

1 Zlatý °ez Rozd¥lení zadané délky na dva díly tak, ºe pom¥r del²í ku krat²í £ásti je roven
pom¥ru celku ku del²í £ásti, je ve výtvarném um¥ní a architektu°e £asto povaºováno za zvlá²t¥
harmonické a esteticky dokonalé. Tento pom¥r dostal dokonce honosný název√zlatý °ez. V matematice se oby£ejn¥ ozna£uje ϕ a snadno se vypo£te jeho hodnota ϕ = (1 + 5)/2. Ukaºte, ºe
hodnota zlatého °ezu je iracionální.
√

2 Logaritmy Pouºijte základní logaritmické identity a dokaºte, ºe log3 29 a log7 5 18 jsou
iracionální £ísla.
3 Iracionalita π 2 Po prostudování d·kazu iracionality π v 6. díle seriálu zkuste pomocí
minimální zm¥ny postupu dokázat siln¥j²í tvrzení, ºe π 2 je iracionální. Tvrzení pro π je pak jiº
jeho snadným d·sledkem.
4 Vlastní £íslo Sestavte si své vlastní iracionální £íslo, 7. díl k tomu poskytuje dostatek
inspirace.
√

5 Geometrický d·kaz Ve 2. díle seriálu jsme krom¥ algebraického d·kazu iracionality 2
poskytli i d·kaz pomocí nesoum¥°itelnosti úse£ek, tj. d·kaz geometrický. V pravidelném p¥tiúhelníku je pom¥r úhlop°í£ky a strany roven hodnot¥ zlatého °ezu ϕ (viz p°íklad 1). Podobným
geometrickým postupem zkuste dokázat nesoum¥°itelnost t¥chto úse£ek, stejn¥ jako to um¥li
jiº sta°í ekové. Nápov¥da: úhlop°í£ky v p¥tiúhelníku vymezí men²í p¥tiúhelník, jehoº stranu
a úhlop°í£ku vyjád°ete pomocí délek výchozího útvaru.
6 Iracionalita e2 Dokaºte iracionalitu £ísla e2 postupem £áste£n¥ podobným jako v 4. díle
seriálu. Za£n¥te d·kaz sporem pomocí p°edpokladu, ºe lze psát e2 = p/q pro n¥jaká p°irozená p
a q . Tuto rovnost p°eve¤te na tvar
qe = p

1
= pe−1 .
e

Nyní dosa¤te za e i za jeho p°evrácenou hodnotu rozvoj nekone£né °ady exponenciální funkce
pro odpovídající argument
∞
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°ada konverguje pro ∀x ∈ R. Dále seskupte £leny se stejným jmenovatelem, vynásobte celou
rovnici vhodným koecientem a odd¥lte £leny s celo£íselnou hodnotou. Zbytek zkuste odhadnout tak, abyste dokázali, ºe nem·ºe být celo£íselný. V²echny tyto kroky mají svou obdobu
v d·kazu iracionality e.

