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z čeho kořen rovnice 
k = 0*5671433, 

přesně zcela i v posledním místě, jak se dosazením do rovnice 
přesvědčíme. 

Z ukázek uvedených je patrná již methoda, jak třeba 
různé rovnice řešiti prokladem řad a bylo by zbytečno další 
příklady proto hromaditi. — 

Věstník l i t e r á rn í . 
Arithmetika pro I. a II. třídu škol gymnasijních. Sepsal 

prof. Frant. Tůma. Vydání čtvrté. 
Arithmetika pro III. a IV. třídu škol gymnasijních. Se

psal prof. Frant. Tůma. Vydání druhé. 
Dočká-li se v nynější době, kde spisovatelé učebnic ve 

svých nových spisech vždy vhodnějšími způsoby vyučovacím 
účelům vyhovovati se snaží, starší učebnice opětného vydání, 
jest to vždy znamením zdravého jádra celku, byť by i v jed
notlivostech jevila se potřeba některé podřízenější nápravy. 

To platí vší měrou o nových vydáních výše jmenované 
arithmetiky od prof. Fr. Tůmy. Pan spisovatel podržel, jak ze 
srovnání těchto vydání s předešlými jest zřejmo, celkové spra-
cování algebraické nauky pro příslušné třídy gymnasia netknuté 
a změnil pouze některé stati hlavně co do pořádku, aby poža
davku novějších vys. nařízení ze dne 24. května 1892 bylo vy
hověno. Při tom snažil se všechny menší dříve činěné výtky na
praviti a učivo některými jasnějšími výrazy učiniti srozumitelnější. 

Ku zaokrouhlení a doplnění učiva přidány některé dodatky 
a příklady; tak mimo jiné §52. str. 116—119. Přidané pravidlo 
pro sečítání algebraických veličin § 2. č. 5. str. 4 , při němž 
bychom i doplněk větou, že „součet jest vždy stejnojmenný se 
sčítanci" rádi četli, mělo obdobně býti uvedeno i při odečítání; 
jestiť pro začátečníky v algebře velmi důležité. Jestliže mnoho
letá zkušenost mnohé učitele mathematiky místy nabádá ku malým 
odchylkám v didaktickém postupu, není toto osobní přesvědčení 
celé soustavě nikterak na ujmu, a doporučuje se přes to nové 
toto vydání arithmetiky jak vnitřní, tak i zevnější svou pečlivou 
úpravou ku vytknutému účelu samoděk. Dr. Jos. Vaňaus. 
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