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C E S T A K V Ě D Ě N Í 5 V. I. 

DE Š T E F A N S C H W A R Z ' * 

O R O V N I C Í C H 
JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYSIKŮ V PRAZE 



Schwarz: 

O ROVNICÍCH 
Rovnice Jsou základním 

pilířem fysiky a technic-
ké praxe; každý fysikáinl 
zákon, děj se vyjadřuje 
matematicky rovnici. Ne-
ní proto divu, že právě 
rovnicemi začínáme svou 
sbírku. Ale důvody jsou 
hlubší: Kolikrát v živote 
ať již v povoláni nebo při 
čteni různých „záhad" 
jste se setkali s rovnicemi 
a jejich řeSenlm! A přece 
se o nich ví tak málo mi-
mo jednoduché návody k 
řeSenl, které dává střed-
ní Škola. 

Základní véta o koře-
nech algebraické rovníce 
a jeji význam, vlastnosti 
kořenů, řešeni rovnic tře-
tího a čtvrtého stupně, 
otázka neřešitelnosti rov-
nic vyfiáích stupňů než 
čtvrtého, různé metody 
řeSenl numerického, sy-
stémy rovnic o více ne-
známých a základní obtí-
že, které při jejich řeSeni 
se vyskytuji atd., atd., to 
byly v6ci, které byly sro-
zumitelné jen poslucha-
čům vysokých Skol, kdež-
to vSem ostatním byly za-
haleny clonou nepřistup-
nosti. 

Knížka Schwarzova při-
bližuje právě tyto véd Ši-
rokému okruhu naSl ve-
řejnosti a .tak se snaží 
učlnlti cestu k matema-
tickému védénl schůdnou. 

K 14,— 
U knihkupců 
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