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PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Pythagorova věta coby skládačka

Zdeněk Laňka, Národní technické muzeum Praha

Jistě znáte Pythagorovu větu pro pravoúhlý trojúhelník: Součet obsahů
čtverců nad oběma odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponou.

Věta se obvykle dokazuje algebraicky, ale je možno si při důkazu
pomoci skládačkou.
Může to být dokon-
ce názornější a za-
jímavější. Největší
čtverec o obsahu c2

určitým způsobem
rozřežeme a z naře-
zaných dílů složíme
dva menší čtverce
o obsazích a2 a b2

(obr. 1).
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Obr. 1

Doporučujeme vyrobit skládačku z umělohmotné desky nebo z tvr-
dého papíru. Začněte vyřezáním čtverce o délce strany c = 200 mm. Pak
odměřte délku e = 70,4 mm a čtverec rozřežte čtyřmi navzájem kolmými
řezy na díly I až V. Délka e je vypočtena tak, aby platilo d

.
= e a sklá-

dání nebylo tak snadné. Vychází a
.
= 108,8 mm, b

.
= 167,8 mm.

Čtverec ABDE o obsahu c2 je rozdělen na díly I až V. Světle pod-
barvený čtverec o obsahu a2 je tvořen díly IV a II′ a tmavě podbarvený
čtverec o obsahu b2 díly V, I′ a III′.∗)

∗) Z uvedených pěti dílů lze složit také obdélník. Pokuste se o to.
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