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Úlohy.
I. Z

raatlrematiky.

Ú l o h a 56.
Má se dokázati, že součet čtverců všech čísel binomických
jest opět číslo binomické aneb určitěji, že platí všeobecně
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Kdo podá do 1. ledna 1875 nejjednodušší důkaz, obdrží
dukát ve zlatě co cenu.

I I . Z íysiky.
Ú l o h a 51.
Má se podati theorie hlavní duhy lez pomoci vyšší mathematiJcy tak stručně, avšak zároveň tak důkladně, aby možná
bylo ji bezprostředně položiti do fysiky pro vyšší gymnasia
neb reálky.
Kdo podá do 1. ledna 1875 dokonalé pojednání o tomto před
mětu, obdrží dukát ve zlatě co cenu.*)

Věstník literární.
Jednota českých mathematiků podala opět skvělý důkaz
své snahy zaopatřiti středním školám spisy důkladné, elegantně
upravené a při tom co možná laciné; vyplnilat vydáním
Jarolímkovy deskriptiviií geometrie
p r o p á t o u t ř í d u přání velkého počtu i učitelů i učňů a vůbec
všech, kdož se touto vědou zanášejí.
Kdo zná obtíže, s jakými jest zápasiti všem začátečníkům
v této vědě, dovede zajisté oceniti názornost, důkladnost a jas*) V tomto ročníku budeme častěji přihlížeti k úkolům s hlediska pa>
dagogicko-didaktického důležitým a neopomeneme též častěji vypiso
vati rozličné cenné otázky, aby činnost čtenářů i tímto spůsobem byla
podněcována.
Redakce.

