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1. ťJVOD 

V tejto knižke najdete úlohy s konkrétnými číslami. 
Keby tieto čísla neboli příliš veTké na to, aby sa s nimi 
dali priamo vykonávat aritmetické operácie, boli by 
mnohé z předložených úloh celkom triviálně. Takto sú 
však obťažnejšie, a na ich riešenie je potřebné použit 
obraty obvyklé pri dokazovaní matematických viet 
alebo pri riešení dókazových úloh. Medzi týmito dvoma 
činnosťami vlastně neexistuje přesná hranica. V dóka-
zových úlohách však často možno z uvádzaných pred-
pokladov usudzovať na postup, ktorý pravděpodobně 
privedie k cieíu. V tu předkládaných úlohách to bude 
niekedy obťažnejšie, pretože konkrétnu vlastnost uda-
ných čísel, ktorá je pri riešení potřebná, bude třeba 
vybrat z mnohých vlastností týchto čísel, a formulácia 
úlohy vóbec nemusí na túto vlastnost upozorňovat. J e 
celkom možné, že pri zdanlivo malej zmene číselných 
parametrov úlohy sa z relativné Tahkej úlohy stkané 
úloha prakticky neriešiteťná. Z tohto hradiska sú, tu 
obzvlášť nebezpečné tlačové chyby, ktorých n^ožnost 
sa nedá celkom vylúčiť. Aj predkladané úlohy velmi 
róznej náročnosti, od riešitelných spamáti až po vyžadu-
júce umělé obraty, ktoré třeba najprv nájst. Autor ešte 
poznamenáva, že jeho zámerom bolo rozšířit sortijnent 
úloh z teorie čísel o ďalšie druhy, teda nie nahradit 
svojimi úlohami doterajšie typy úloh. 

Takmer všetky úlohy v tejto knihe aýé vyriešené. Od-
porúčam však čitatefovi, aby sa vždy/najprv pokúsil 
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o samostatné riešenie úlohy, alebo aspoň dodatočne 
porozraýšral nad postupom, ktorým by úlohu sam rie-
šil. Tak mu kniha podstatné viac pomóže prineskoršom 
riešení iných úloh. 
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