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Mimo zprávy o kongresech v Knokke a mimo bibliografické rešerše, je tu velmi 
poutavá nibrika originálních úloh. Uveďme z nich aspoň dvě. Autorem první je 
F. LÓWENTHAL; text zní: 

Petr má ve velké krabici spočetnou množinu bonbonů, označených přirozenými čísly 1,2,3,..., 
Roger má také velkou krabici, ale prázdnou. Petr mu dá 10 bonbonů, a to prvních deset ze své 
hromady. Roger hned sní bonbon č. 1, Petr mu pak dá 10 následujících bonbonů očíslovaných 
11 až 20. Teď sní Roger bonbon č. 2, a tak dále. Kolik bonbonů zůstane v Rogerově krabici po 
nekonečně mnoha etapách? 

Kare] praví: „Nekonečně mnoho", ale Francis vysvětluje: ,,Roger sní k-tý bonbon v k-té 
etapě a Roger dosáhne k-té etapy pro všechna přirozená k. To znamená, že mu nezbude žádný 
bonbon. Který z obou chlapců (Karel-Francis) má pravdu a proč? 

Druhá úloha pochází od Papyho a je doprovázena mimo autorské řešení řadou 
nejrůznějších zajímavých řešení čtenářů. Text zní: 

Jsou dána reálná čísla a, b, c, d, r, pro něž platí a < b f\ c < d /\ b — a < r. Pak existuje 
taková spojitá funkce f: [a, b] -> [c, d] (tj. funkce spojitá v uzavřeném intervalu [a, b], jejímž 
oborem funkčních hodnot je uzavřený interval [c, d] a platí f(a) = c / \ f(b) = d), že délka grafu 
funkce fje r. Sestrojte funkci f. 

A nakonec jeden z vtipných citátů z čísla 7/1970, které sice nebyly stvořeny ad 
usům mathematicae, ale které se nám často výborně hodí: „Vy jste podivná osoba. 
Vy probouzíte vášně". „No ano. . . to je asi tím, že pracLiji a ti druzí nic nedělají". 
(Z interwiewu s L. F. Célinem 1959). 

AKO ZEFEKTIVNIT APERCEPCNY PROCES 

V DESKR1PTÍVNEJ GEOMETRU NA VYSOKEJ ŠKOLE 

LUDOVÍT ČÁPKA, Žilina 

I. 

Je už dostatočne známe konštatovanie faktu, že studium deskriptívnej geometrie 
na vysokých školách technického směru najma v jeho počiatočnej fáze je v kontakte 
s překonáváním značných ťažkostí jak zo strany pedagoga, tak i zo strany poslucháča. 
Mnohé školské reformy neprávom ubrali na význame tohoto předmětu, čo přispělo 
potom k zmenšovaniu časového rozsahu v počte hodin, věnovaných des. geometrii na 
středných školách. Velmi ťažká je práca napr. s absolventami středných priemyselných 
škol, kteří majú deskriptívnu geometriu váčšinou iba v I. ročníku, neraz len iba ako 
súčasť technického kreslenia. 
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Z toho dóvodu je najťažsia práca prednášateía najma na začiatku studia v f. se-
mestri. Ak chce na niečom stavať, je nútený základné poznatky stručné zrekapitulo
vat', uviesť vhodnú literaturu a najma vzbudit' pre svoj předmět patřičný záujem. 
Dominantou vo výpočte ťažkostí apercepcie dóležitých poznatkov v deskriptívnej 
geometrii, a to jak na strednej tak i na vysokej škole, je vzťah medzi trojrozměrným 
priestorom a dvojrozměrnou priemetňou. Rozvíjanie priestorovej představivosti 
má veTkú funkčnú hodnotu pre každého poslucháča, a to nielen pre deskriptívnu 
geometriu, ale pre mnohé ďalšie předměty na vysokej škole. 

V súčasnom období je snaha po zvýšení účinnosti prednášok. To možno zvýšiť 
vhodným používáním učebných pomócok, napr. modelov, grafov, filmov ap. Dóle-
žité je, aby si posluchač na prednáške osvojil metodu chápania příslušného předmětu. 
Paleta učebných pomócok je už t. č. poměrné pestrá a úloha pedagoga je ich výběr 
a používáme vhodné zladit' s obsahom učebnej látky. I tu bude platiť osvědčená zásada 
zlatej strednej cesty. Význam učebných pomócok nezavrhovat', ale ani ich funkciu 
nepřeceňovat'. Živé slovo učitela doplňované technickými prostriedkami zostane 
navždy bernou mincou v pedagogickom procese. 

IL 

Vo svojom článku chcem v ďalsom poukázat' na to, že pre niektorú neraz i velmi 
náročnú tému nemáme hněď k dispozícii vhodnú pomócku. Ak chceme poslucháčom 
usnadnit' apercepčný proces, móžeme to realizovat' konštrukciou vlastnej učebnej 
pomócky. 

Téma o všetkých druhoch cykloidálnych kriviek a všetko, čo s tým súvisí, je po
měrné náročná. Ak pri ortocykloide, epicykloide a hypocykloide vezmeme ešte 
v úvahu tri druhy týchto kriviek (prostu, predíženú a skrátenú), nie je pre študenta 
Tahkou záležitostem osvojit' si priebeh a konštrukciu týchto deváť kriviek. Snaha 
pomoct' poslucháčom bola mi impulzom. Po dlhšej úvahe zostrojil som přístroj ako 
učebnu pomócku, ktorá zakresluje všetkých devať kriviek. Pomenoval áom ju cykloi-
dograf (obr. 1). 

Pomócka je zhotovená z priesvitného plexiskla, čo umožňuje vidieť velmi markantně 
jednotlivé fázy priebehu uvedených kriviek, napr. body vratu pri prostých cykloidách 
a najma tvorbu slučiek pri predížených cykloidách, ktorú pokládám za najcennejšiu 
vlastnost' tejto pomócky. 

Podrobný popis prístroja by bol velmi zdíhavý. Uvediem iba, zz jeho hlavná 
časť je ozubené medzikružie (veniec), uložený na podstavci. Ďalšou dóležitou časťou 
je ozubený kruh, ktorý sa odvaluje súc pndržaný pákou buď po vonkajšej, alebo 
vnútornej straně venca. V prvom případe vznikajú epicykloidy a v druhom hypo-
cykloidy. Odvalujúci sa kruh má na spodnej straně páčku s tromi otvormi. Do jedné-
ho z nich sa vloží zapisovací hrot. Róznym umiestením hrotu vzniká cykloida prostá, 
predížená alebo skrátená. Odvarováním ozubeného kruhu po ozubenej páke (hře
ben) vznikajú ortocykloidy. Je ich m?žné viedieť na právej straně obr. 1. 
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Obr. 1. Cykloidograf pri konštrukcii predíženej hypocykloidy. 
(Vpravo sú zakreslené všetky druhy ortocykloidy.) 

Móžem hodnověrné prehlásiť, že pri použití cykloidografu, či už na prednáške alebo 
na cvičení, je radosť na mojej straně a taktiež na straně poslucháčov. Keďže majú 
možnost' priamo sledovať priebeh kriviek, dobré pochopia celu ich problematiku. 
Cykloidograf prispieva tak výrazným podielom pri zefektivnění apercepčného pro
cesu v kinematickej geometrii. Keď posluchači látku ovládajú, majú aj váčšiu chuť 
a elán pri konštrukcii rysov z tejto problematiky. 

Cykloidograf bol už schválený ako učebná pomócka na deskriptívnu geometriu 
pre středné i vysoké školy technického směru. (Učebné pomócky, n. p. v Banskej 
Bystrici.) 

Fantastické povídky ... vnášejí mezi lidi nové 
myšlenky. Kdo se jimi zabývá, dělá užitečnou 
práci: budí zájem, provokuje mozek k čin
nosti... 
Jak se dívám na kosmické lety; věřím-li j im 7 

Budou vůbec kdy v možnostech člověka? 

K. E. CIOLKOVSKIJ (1935): 

. . .Až do nedávná jsem předpokládal, že bude 
třeba stovek let k uskutečnění letů s astro
nomickou rychlostí (8—17 km/sec)... Avšak 
v poslední době nepřetržitá práce rozkolísala 
tyto moje pesimistické názory: existují metody, 
které dají překvapující výsledky už za několik 
desetiletí. 
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