
O D R A Z  Ú ¤ E D N I C K É  P R A X E  V Ú L O H Á C H  R H I N D O V A  M A T E M A T I C K É H O
P A P Y R U

Hana Vymaza lová  

RhindÛv matematick˘ papyrus vypovídá mnohé nejen o znalostech staro-

egyptsk˘ch písafiÛ1 a o tehdej‰í v˘uce základÛ matematiky, ale rovnûÏ na-

znaãuje spojení mezi matematikou a bûÏnou praxí písafiÛ-úfiedníkÛ, ktefií

mohou b˘t povaÏováni za stavební prvky hospodáfisko-správního systému

egyptského státu.

Rozmanité slovní úlohy, jeÏ tvofií podstatnou ãást tohoto textu, v‰ak ne-

mohou b˘t povaÏovány za skuteãné pfiípady pfiejímané pfiímo z administ-

rativních spisÛ.Aãkoli se s tímto názorem mÛÏeme setkat ve star‰í literatu-

fie, jiÏ pfii zbûÏném pohledu na skupinu slovních úloh v souvislostech

Rhindova papyru si nelze nev‰imnout, Ïe vût‰ina tûchto pfiíkladÛ byla pfii-

zpÛsobena potfiebám v˘uky.Hodnoty byly upraveny tak,aby se s nimi dob-

fie poãítalo,aby v˘sledky mûly „pûkn˘“ tvar,stejnû jako to známe z uãebnic

uÏívan˘ch dnes.

Zadání pfiíkladÛ z tohoto souboru slovních úloh definují rozmanité typy

problémÛ a jejich fie‰ení vyuÏívají nerÛznûj‰ích metod poãítání. Je zcela

zfiejmé, Ïe tato ãást Rhindova papyru tvofiila nadstavbu urãenou k dÛklad-

nému procviãování toho,co bylo pfiedtím vysvûtleno v obecnûji zadan˘ch

pfiíkladech 2.

Stejnû jako je tomu pfii dne‰ní v˘uce matematiky, i v Egyptû byla v této

fázi poznání ãerpána inspirace v bûÏném Ïivotû. Slovní úlohy, jeÏ z egypt-

sk˘ch textÛ známe, se dot˘kají nûkolika vût‰ích témat z vefiejného Ïivota.

Pfiedev‰ím je to distribuce produktÛ ve smyslu v˘plat zamûstnancÛm, kte-

rá pfiedstavovala základní souãást hospodáfiského kolobûhu zemû,dále pak

kontrola odvádûné práce, v˘roba základních potravin ãi vykrmování do-

bytka a drÛbeÏe. Tûmto jednotliv˘m okruhÛm se na následujících strán-

kách budeme vûnovat podrobnûji.

A dmin is t ra t i va  souv i se j í c í  se  zemûdû ls tv ím

Povinnosti staroegyptského úfiedníka zaãínaly se zahájením zemûdûlsk˘ch

prací na polích po opadnutí kaÏdoroãních nilsk˘ch záplav.Prvním úkolem
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1 Více viz Vymazalová (2001; 2002: 197–206).
2 Mezi tyto obecnûj‰í problémy patfií úlohy acha, úlohy sekem, úlohy na v˘poãet základních

geometrick˘ch obrazcÛ atp., viz Vymazalová (2002).



bylo dohlédnout na urãení hranic polí a jejich správné vymûfiení, coÏ nut-

nû pfiipomíná úlohy na v˘poãet plochy rovinn˘ch obrazcÛ (ãtyfiúhelníku,

trojúhelníku, lichobûÏníku,kruhu),kde je pro oznaãení plochy uÏíváno v˘-

razu achet, coÏ znamená také „pole“. Pfiíklady tohoto typu v Rhindovû pa-

pyru jsou vzorov˘mi úlohami pro ukázání pfiíslu‰n˘ch postupÛ poãítání,

bohuÏel v‰ak nemáme k dispozici slovní úlohy, jeÏ by definovaly konkrétní

situace a jejich fie‰ení.

Dal‰í povinnosti písafie pfii‰ly v souvislosti se zemûdûlsk˘m cyklem 

v dobû skliznû (obr. 1).V˘‰e úrody byla peãlivû odmûfiena a zaznamená-

na a sklizené obilí bylo uloÏeno do s˘pek za pfiísného dohledu písafiÛ

(obr.2).V této souvislosti se ãlovûku vybaví pfiíklady na poãítání objemu

kvádru a válce, které jsou v Rhindovû papyru definovány jako problémy
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Obr.1 SklizeÀ obilí (Elkáb, Nová fií‰e).

Obr.2 Ukládání obilí do s˘pek (Théby, Nová fií‰e).



na ukládání obilí do s˘pek s kruhovou nebo ãtvercovou podstavou.

Metoda v˘poãtu je velice jednoduchá, úlohy v‰ak zahrnují také nad-

míru zajímavé pfievádûní objemov˘ch jednotek (pytle a stonásobné mû-

fiice3) a urãují vztah mezi jednotkami délky a objemu (mezi lokty a mû-

fiicemi).

V obou skupinách pfiíkladÛ je odkaz na samotnou praxi egyptsk˘ch pí-

safiÛ spí‰e vedlej‰í, aãkoli jej nelze zcela popfiít. Dochované matematické

texty v‰ak Ïelbohu neobsahují v˘poãty, jeÏ by nás z hlediska staroegyptské

administrativní praxe nejvíce zajímaly. Máme na mysli v˘poãty urãující

mnoÏství obilí, jeÏ má b˘t odvedeno jako povinná daÀ z úrody jednotliv˘ch

polí, a to v závislosti na v˘‰ce úrody a také na v˘‰ce záplavy v daném roce.

Na tomto matematickém problému sv˘m zpÛsobem stálo staroegyptské

hospodáfiství.

V˘roba ch leba a p iva

Hojnû zastoupeny jsou v matematick˘ch textech problémy zab˘vající se

pfievádûním obilí na základní produkty, které pfiedstavovalo zejména pivo

a chleba. Aãkoli na první pohled tyto úlohy odkazují na zcela bûÏnou pra-

xi v˘roby tûchto produktÛ v domácnostech, zároveÀ velmi jasnû vystihují

jeden z nejsilnûj‰ích rysÛ staroegyptské spoleãnosti – byrokratickou snahu

v‰e kontrolovat.

Peãení chleba a vafiení piva jsou samy o sobû procesy, pfii nichÏ dochází

k takové zmûnû produktu, Ïe nelze provézt kontrolu pouh˘m pfieváÏením

ãi pfiemûfiením (obr. 3). Egypt‰tí úfiedníci v‰ak vytvofiili systém, jenÏ urãuje

kvalitu upeãeného chleba a uvafieného piva,a tak nejen umoÏÀuje pfiedem

stanovit, kolik v˘robkÛ bude vytvofieno z daného mnoÏství obilí, ale navíc

– a to je je‰tû mnohem dÛleÏitûj‰í – stanovuje vzájemn˘ vztah mezi pro-

dukty rÛzného charakteru.Tento koeficient se naz˘vá pesu a fiíká,kolik ku-

sÛ chleba ãi dÏbánÛ piva se vyrobí z jedné mûfiice obilí. Pesu 2 tedy zna-

mená, Ïe z jedné mûfiice se vyrobí 2 dÏbány piva, z nichÏ kaÏd˘ obsahuje

1/2 mûfiice obilí.

Matematické texty toto téma pojímají nûkolika zpÛsoby.V Moskevském

papyru se napfiíklad mÛÏeme setkat s rÛznû obtíÏn˘mi pfiíklady na v˘poãet

pesu, kdy k obilí mohou b˘t v urãité fázi v˘roby piva pfiidány pfiísady zvy-

‰ující obsah alkoholu, ãi se vyrábí zároveÀ chleba i pivo v urãitém pomû-

ru 4. RhindÛv papyrus obsahuje úlohy, jeÏ se zaobírají pfiedev‰ím druh˘m

jmenovan˘m aspektem koeficientu pesu, totiÏ vzájemnou porovnatelností

rÛznû kvalitních produktÛ, jeÏ byla v˘znamná i pro bûÏné smûÀování pro-

duktÛ na nejniÏ‰í úrovni hospodáfiství.
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3 Více k jednotkám viz Vymazalová (2001: 29–31).
4 K Moskevskému papyrus viz Struve (1930).



Vzhledem k v˘ukové povaze Rhindova papyru mohou b˘t k fie‰ení za-

dan˘ch úloh stejného typu pouÏity rÛzné postupy fie‰ení. Dvû níÏe popsa-

né úlohy,R72 a R73,definují tent˘Ï typ problému,uÏívají v‰ak jin˘ postup.

úloha R72:

Metoda nahrazení chlebÛ chleby.¤ekne-li se ti:100 chlebÛ (pesu) 10 na-

hradit (odpovídajícím) mnoÏstvím chlebÛ (pesu) 45.

Spoãítej velikost 45 ku 10, vyjde 35.Poãítej s 10, aÏ najde‰ 35, vyjde 3 1/2.

Poãítej se 100 3 1/2 krát, vyjde 350. Pfiiãti k tomu 100, vyjde 450.

¤ekni: toto je nahrazení tûch 100 chlebÛ (pesu) 10 Pfievést na mouku:

450 chleby (pesu) 45. 10.

K fie‰ení této úlohy je velice vhodná metoda trojãlenky.Písafi ji skuteãnû pouÏívá,pfiesto v‰ak

volí ponûkud zvlá‰tní postup. Pfii zadání, kdy 100 chlebÛ kvality 10 odpovídá x chlebÛm

kvality 45, bychom poãítali 100/x = 10/45, tedy x = 100 . (10 ÷ 45) = 450. Písafi v‰ak poãítá 
100/x = 10/45–10, tedy x = 100 + 100 . (10 ÷ (45 – 10)) = 100 + 100 . (10 ÷ 35) = 100 + 350 =

450.Zdá se tedy,Ïe nepoãítá „kolik chlebÛ to bude pro kvalitu 45“,n˘brÏ „o kolik chlebÛ kva-

lity 45 to bude navíc oproti kvalitû 10“. JiÏ ze zadání ví, Ïe chlebÛ bude víc (kvalita se zhor‰í),

a poãítá kolik chlebÛ má pfiiãíst k pÛvodním 100.

Poznámka „pfievést na mouku: 10“, jeÏ se objevuje v závûru úlohy, není pro v˘poãet rele-

vantní,mÛÏe v‰ak slouÏit jako zkou‰ka pro ovûfiení v˘sledku:na v˘robu 100 chlebÛ kvality 10

je potfieba 10 mûfiic obilí, na v˘robu 450 chlebÛ kvality 45 rovnûÏ 10 mûfiic, v˘sledek je tedy

správn .̆

úloha R73:

¤ekne-li se ti:100 chlebÛ (pesu) 10 nahradit pesu 15.Spoãítej  podíl tûch

100 chlebÛ v mouce, je to 10.Poãítej s 10 15-krát, vyjde 150.

¤ekni: toto je pfiíslu‰né nahrazení. Postup: 100 chlebÛ (pesu) 10 nahra-

dit 150 chleby (pesu) 15.

Úloha definuje tent˘Ï problém jako pfiedcházející pfiíklad, uÏívá v‰ak jiného postupu. Troj-

ãlenku, jeÏ v˘‰e vedla k v˘poãtu, kter˘ se na první pohled mÛÏe zdát nepfiehledn˘ ãi zmate-
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Obr.3 Peãení chleba a vafiení piva (Théby, hrobka Antefokera, 12. dynastie).



n ,̆zde písafi nahrazuje jednoduch˘m v˘poãtem vyuÏívajícím mnoÏství obilí potfiebného k v˘-

robû chlebÛ. Nejprve pfiepoãítá 100 chlebÛ kvality 10 na mouku tedy 100 ÷ 10 = 10 mûfiic.

Z tûchto 10 mûfiic pak vypoãítá, Ïe pfii kvalitû 15 se z nich vyrobí 150 chlebÛ (15 . 10).

Podobn˘m zpÛsobem, jako se pfiepoãítávají chleby s rÛznou hodnotou pesu ve v˘‰e uve-

den˘ch pfiíkladech, se v Rhindovû papyru poãítá i vzájemná porovnatelnost chlebÛ a piva.

úloha R78:

Metoda nahrazení chlebÛ pivem.¤ekne-li se ti:100 chlebÛ (pesu) 10 na-

hradit (pfiíslu‰n˘m) mnoÏstvím piva (pesu) 2.Pfieveì 100 (chlebÛ pesu)

10 na mouku, je to 10.Poãítej (s tím) 2-krát.To, co vyjde, je 20.

¤ekni: toto je pfiíslu‰né nahrazení.

V tomto pfiípadû se pouÏívá stejná metoda jako u úlohy R73, kdy se zadan˘ poãet chlebÛ vy-

jádfií ve smyslu potfiebného mnoÏství obilí a z nûj se posléze vypoãítá mnoÏství piva o zada-

né kvalitû.

Zcela ojedinûl˘ je v matematick˘ch textech pfiíklad,kde se upravuje kva-

lita jiÏ zhotoveného piva.

úloha R71: 

Jeden dÏbán piva, jehoÏ 1/4 byla odlita a nahrazena vodou pro zjem-

nûní. Jaká je kvalita? 

Pfieveì jeden dÏbán na obilí be‰a, vyjde 1/2 (hekat) obilí be‰a. Odeãti
1/4 z toho, tedy 1/8, zbytek je 1/4

1/8. Poãítej s 1/4
1/8 , aÏ najde‰ 1, vyjde

2 2/3. Pesu je 2 2/3.

Jak se uvádí v zadání, ãást piva byla dolita vodou, pravdûpodobnû za úãelem sníÏení obsa-

hu alkoholu.Pfiedpokládá se (aniÏ by to bylo v˘slovnû zmínûno), Ïe pÛvodní kvalita piva je 2,

tedy pro jeho v˘robu bylo pouÏito 1/2 mûfiice obilí. Z této 1/2 se spoãítá 1/4, jeÏ byla ze dÏbá-

nu ulita (1/2 . 1/4 = 1/8 mûfiice). Po odlití 1/4 pÛvodního obsahu v zadané nádobû „zÛstalo“ 
1/2 – 1/8 = 3/8 = 1/4 + 1/8 mûfiice obilí.Z této 1/4 + 1/8 mûfiice je moÏné vyrobit jeden dÏbán piva

o kvalitû 1 ÷ (1/4 + 1/8) = 2 + 2/3.

Dis t r ibuce  p roduktÛ

Nezastupitelnou souãást práce staroegyptského písafie tvofiilo vyplácení

jemu podléhajících pracovníkÛ. Staroegyptské hospodáfiství 5 nebylo zalo-

Ïeno na penûÏním systému a v˘platy se uskuteãÀovaly v podobû pfiidûlo-

van˘ch produktÛ. Nejãastûj‰í souãástí v˘plat bylo obilí, chléb, pivo (tedy

základní potraviny), nûkdy rovnûÏ maso, ryby, ovoce ãi látka, sandály atp.

Pfiídûly rozdûlované pracovníkÛm se li‰ily podle jejich „pracovního zafia-

zení“, míry jejich zodpovûdnosti a odvedené práce.

RhindÛv papyrus obsahuje celou skupinu pfiíkladÛ, jejichÏ tématem je

právû rozdûlování produktÛ. Jedná se o typické slovní úlohy, jejichÏ zadání

se sv˘m zamûfiením vzájemnû podobá, ale metody fie‰ení jsou rÛzné.
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5 Ke staroegyptskému hospodáfiství podrobnûji viz Helck (1975).



Produkty v tûchto úlohách jsou rozdûlovány podle nejrÛznûj‰ích pravi-

del. MÛÏeme se zde setkat s vy‰‰ími pfiídûly pro v˘‰e postavené pracovní-

ky, ale i s pravideln˘m odstupÀováním pfiídûlÛ vyplácen˘ch pracovníkÛ.

Úlohy definují problémy fie‰ené nejrÛznûj‰ími postupy, poãínaje trojãlen-

kou a konãe algoritmy pro v˘poãet ãlenÛ a souãtu posloupností.

úloha R65:

Metoda v˘poãtu 100 chlebÛ pro 10 muÏÛ, lodník, velitel a dvefiník mají

dvojnásobek.

¤e‰ení: seãti to, co je lidí muÏstva, vyjde 13.Poãítej se 13, aÏ najde‰ tûch

100 chlebÛ, vyjde 7 2/3
1/39. ¤ekni: toto je to, co náleÏí

tûm 7 muÏÛm, lodník

velitel

dvefiník mají dvojnásobek.

. 7 2/3
1/39 . 7 2/3

1/39 lodník 15 1/3
1/26

1/78

. 7 2/3
1/39 . 7 2/3

1/39 velitel 15 1/3
1/26

1/78

. 7 2/3
1/39 . 7 2/3

1/39 dvefiník 15 1/3
1/26

1/78 , celkem 100.

Pfiíklad definuje problém, kdy se má rozdûlit 100 chlebÛ deseti lidem, pfiiãemÏ tfii v˘‰e 

postavení mají dostat dvojnásobn˘ díl. První krok v˘poãtu vede k urãení celkového poãtu

stejn˘ch podílÛ, tedy 7 rovn˘ch podílÛ a tfii dvojnásobné (7 + 6 = 13). Posléze je vydûlením

100 ÷ 13 = 7 2/3
1/39 vypoãítán základní podíl, kter˘ obdrÏí kaÏd˘ z onûch sedmi hÛfie place-

n˘ch lidí. Zdvojnásobením této hodnoty je dosaÏen podíl lépe placen˘ch muÏÛ a v‰echny

tyto pfiídûly jsou v závûru úlohy vyãteny.

úloha R64:

Metoda poãítání s rozdílem peru. ¤ekne-li se ti: 10 mûfiic jeãmene pro

10 muÏÛ, rozdíl peru kaÏdého muÏe vÛãi jeho druhovi: mnoÏství v jeã-

meni je 1/8 mûfiice, hlavní ãást je 1/2
sic.Odeãti 1 od 10, zbytek je 9. Spoãí-

tej 1/2 z rozdílu peru, je to 1/16, poãítej (s tím) 9-krát, vyjde 1/2
1/16 mûfii-

ce. Pfiiãti k hlavní ãásti. Odeãti 1/8 mûfiice od kaÏdého muÏe, neÏ dojde‰

k poslednímu.Postup:

1 1/2
1/16 1 1/4

1/8
1/16 1 1/4

1/16 1 1/8
1/16 1 1/16

1/2
1/4

1/8
1/16

1/2 
1/4

1/16
1/2

1/8
1/16

1/2
1/16

1/4
1/8

1/16 , celkem 10.

Tento pfiíklad pfiedstavuje jeden z dokladÛ posloupností ve staroegyptské matematice.Dle

jeho zadání se hledá aritmetická posloupnost s deseti ãleny a souãtem 10 (mûfiic), kde dife-

rence je 1/8 (mûfiice).

Pfiepí‰eme-li postup, kter˘ je v úloze pouÏit, do na‰eho symbolického zápisu, dostaneme

následující vztah:

x = 1 + (n – 1) . d/2 ,

kde x je hledan˘ ãlen posloupnosti,d je diference,n je poãet ãlenÛ posloupnosti (tedy poãet

muÏÛ) a 1 odpovídá s/n (10 ÷ 10).

Je tedy patrné, Ïe staroegyptská matematika dokázala velmi elegantnû fie‰it i pfiíklady, jeÏ

nejsou zcela triviální, a to na základû dobrého porozumûní danému problému.V závûru úlo-

hy písafi vyjmenoval v‰echny ãleny aritmetické posloupnosti, tedy v‰echny pfiíslu‰né podíly

jednotliv˘ch osob, které urãil postupn˘m odeãítáním diference od prvního získaného ãlenu.
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Kromû pfiíkladÛ, jejichÏ zadání se zab˘vá rozdûlováním produktÛ dle

urãitého vztahu, se v Rhindovû papyru objevují i slovní úlohy jiného cha-

rakteru. Jejich zadání odráÏí kaÏdodenní praxi písafiÛ a definuje opût nej-

rÛznûj‰í matematické problémy. Od v˘‰e popsané skupiny úloh se li‰í jen

tématem svého zadání,v jin˘ch ohledech s nimi tvofií stejnou skupinu slov-

ních úloh procviãujících znalosti dosaÏené v dfiívûj‰í fázi v˘uky základÛ

matematiky.

úloha R62:

Metoda v˘poãtu pytle s mnoh˘mi drah˘mi kovy. ¤ekne-li se ti: pytel,

v nûmÏ je zlato, stfiíbro a cín.Tento pytel mÛÏe b˘t získán za 84 ‰atej.

Co je to, co pfiíslu‰í kaÏdému kovu, kdyÏ za deben zlata se dá 12 ‰atej,

za stfiíbro je to 6 ‰atej a za deben cínu je to 3 ‰atej. Seãti to, co se dá za

deben v‰ech kovÛ, vyjde 21.Poãítej s tûmi 21, aÏ najde‰ 84 ‰atej.To je to,

za co je moÏné získat tento pytel.Vyjde 4.To dá‰ za kaÏd˘ kov.Postup:

Poãítej se 4 12-krát vyjde: zlato je 48 to je to, co mu pfiíslu‰í.

6 stfiíbro 24

3 cín 12

21 celkem 84

Pfiíklad s pytlem drah˘ch kovÛ, jejichÏ hodnota je rÛzná, ale mnoÏství v pytli stejné (coÏ není

v˘slovnû zmínûno) vlastnû poãítá rovnici 12 x + 6 x + 3 x = 84, kde neznámá x oznaãuje 

poãet debenÛ kaÏdého kovu v pytli. Tato hodnota se spoãítá jednoduch˘m vydûlením

84 ÷ (12 + 6 + 3) a je z ní následnû vypoãítána hodnota kovÛ v pytli.Tedy 4 debeny zlata po

12 ‰atej = 48 ‰atej, stejnû tak v pfiípadû stfiíbra a cínu. Po uvedení v˘sledku je provedena

zkou‰ka seãtením v‰ech hodnot.

úloha R66:

10 mûfiic tuku pfiijde na jeden rok. Co je podíl jednoho dne z toho?

¤e‰ení tohoto: pfieveì tûch 10 mûfiic tuku na jednotky ro, vyjde 3200.

Pfieveì rok na dny, vyjde 365.

Vydûl 3200 ÷ 365, vyjde 8 2/3
1/10

1/2190 . Pfieveì to z ro,

Je to 1/64, 3 ro 2/3
1/10

1/2190.To je podíl na den. Postup:

1 365 1/10 36 1/2 poãítej stejnû se v‰ím, co se ti fiekne 

2 730 1/2190
1/6 podobného tomuto pfiípadu.

4 1460 celkem 8 2/3
1/10

1/2190

2/3 243 1/3

Zadan˘ch 10 mûfiic tuku se má rozpoãítat na kaÏd˘ den. Postup je jednoduch˘ – mnoÏství

tuku se vydûlí poãtem dnÛ v roce, zajímavé v‰ak je, Ïe mûfiice tuku jsou pfied tím pfieve-

deny na men‰í jednotky a po dosaÏení v˘sledku zpût na mûfiice.Úãelem tohoto kroku bylo

pravdûpodobnû usnadnûní dûlení, které je písemnû provedeno v druhé ãásti pfiíkladu

(hodnota dûlitele se zdvojnásobuje, dokud odpovídající násobky nedají dohromady dûli-

tele).
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Kont ro la  odvádûné p ráce

Vedle sv˘ch ostatních povinností byl staroegyptsk˘ písafi povinnen kon-

trolovat, jak jemu podléhající osoby odvádûjí svûfienou práci (obr. 4). Slov-

ní úlohy v Rhindovû papyru zahrnují pfiíklad, kter˘ tuto skuteãnost potvr-

zuje.

úloha R67

Metoda (v˘poãtu) prací past˘fie. Pfii‰el ten past˘fi ke sãítání dobytka se

70 dobytãaty.Ten úfiedník pro sãítání dobytka pravil tomu past˘fii:málo

je kusÛ dobytka, jeÏ pfiivádí‰! Kde je mnoÏství tv˘ch poãetn˘ch kusÛ

dobytka?! Ten past˘fi odvûtil: pfiivedl jsem ti 2/3 z 1/3 z b˘kÛ, ktefií mi byli

svûfieni. Poãítej se mnou a shledá‰, Ïe jsem úpln .̆ Postup:

1 1 1 1/6
1/18 

2/3
2/3 2 1/3

1/9

1/3
1/3 \ 4 2/3

1/6
1/18

2/3 z
1/3 z toho, je to 1/6

1/18 \1/2
1/9

vydûl 1 ÷ ( 1/6
1/18 ) celkem 1

Poãítej vyjde 315 2/3 z 1/3 z toho

se 70: to je to, co mu bylo svûfieno 70

spoãítej 1 315 70

3 1/2 -krát 2/3 210 je to,
1/3 z toho 105 co pfiivedl

Pfiíklad je zasazen do kontextu sãítání dobytka.To se odehrávalo v pravideln˘ch intervalech,

tvofiilo jednu ze základních hospodáfisk˘ch souãástí egyptského státu jiÏ od dob jeho vzniku

a úzce souviselo s danûmi.Za v˘zvou, aby past˘fi vysvûtlil, proã pfiivádí tak málo dobytãat,ná-

sleduje v˘poãet potvrzující, Ïe nepochybil.Ve skuteãnosti se zji‰Èuje, kolik bylo past˘fii svûfie-

no dobytãat k opatrování.

Písafi pfiivedl 2/3 z
1/3, tedy 1/6 + 1/18 z pÛvodního poãtu dobytãat. Zadání úlohy definu-

je rovnici (1/6 + 1/18) x = 70 a pÛvodní poãet dobytãat oznaãen˘ zde x je moÏné urãit vy-

dûlením 70 ÷ (1/6 + 1/18).Toto dûlení je provedeno nepfiímo ve dvou krocích, a to nejprve 
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Obr.4 Pfiivádûní správcÛ statkÛ k vyúãtování (Sakkára, hrobka Ceje, 5. dynastie).



1 ÷ (1/6 + 1/18) a poté 70 krát v˘sledek z prvního kroku. Past˘fii tedy bylo svûfieno 315 kusÛ

dobytka. Po urãení tohoto v˘sledku je provedena zkou‰ka, kdy se z 315 vypoãítají 2/3 ,z toho

pak 1/3 a vyjde 70, coÏ odpovídá zadání.

Tato úloha snad nejlépe vystihuje charakter slovních úloh v Rhindovû papyru. Aãkoli

zadání sv˘m tématem jednoznaãnû odkazuje na povinnosti písafie-úfiedníka, je zde zároveÀ

definován specifick˘ matematick˘ problém, kter˘ se vztahuje k úlohám acha (rovnicím) fie-

‰en˘m v první,obecnûj‰í ãásti papyru.Poãtáfi, jemuÏ je tato úloha pfiedloÏena, jiÏ tedy je scho-

pen fie‰it rovnice a nyní je nucen navíc takovou úlohu rozpoznat z praktického zadání.Postup

v˘uky pouÏívan˘ na dne‰ních základních ‰kolách se zjevnû opírá o nûkolik tisíc let ovûfienou

praxi.

Péãe  o hospodáfiská zv í fia ta

V samotném závûru Rhindova matematického papyru se setkáváme s nû-

kolika pfiíklady, jeÏ se vztahují k realitû hospodáfisk˘ch zafiízení. Hospodáfi-

ská zvífiata – drÛbeÏ a dobytek – chovaná nejspí‰e za úãelem pozdûj‰í kon-

zumace (obr. 5, 6) vyÏadovala dobrou péãi a písafii, ktefií byli za tuto práci

zodpovûdní, museli urãovat krmné podíly v závislosti na dostupné zásobû

obilí.
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Obr.5 Pastevec peãující o telátka (Sakkára, hrobka Ceje, 5. dynastie).

Obr.6 Pasáãci jefiábÛ (Sakkára, hrobka Ceje, 5. dynastie).



úloha R82:

MnoÏství toho, co seÏere vykrmovaná husa:

10 husí 1 1/4 hekat

spoãítáno na 10 dní 12 1/4 hekat

na 40 dní 50 hekat

spoãítat obilí ve 2-hekat 23 1/2
1/4

1/8 hekat + 4 1/4
1/6

1/6 ro

Zadání pfiíkladu není jasnû fieãeno, nicménû je zfiejmé, Ïe úkolem je spoãítat spotfiebu husí

skupiny o deseti kusech na 1, 10 a 40 dní. Poslední údaj je posléze pfieveden „na obilí“ (prav-

dûpodobnû se jednalo o mouku) a je vyjádfien v jednotkách dvojnásobn˘ hekat.V˘poãet pfií-

slu‰ející k tomuto pfievodu není pfiipojen a v˘sledek je navíc nesprávn .̆

Tato skupina pfiíkladÛ neskr˘vá Ïádné sloÏité matematické problémy a zjevnû fie‰í skuteãné

problémy spojené s chovem zvífiat. Z tohoto pohledu ji lze povaÏovat za nejbliÏ‰í samotné

praxi písafiÛ-úfiedníkÛ.

Závûr

Na pfiedcházejících stránkách byly struãnû pfiedstaveny slovní úlohy, jeÏ

jsou souãástí Rhindova matematického papyru.Tato skupina pfiíkladÛ zde

tvofií jakousi nadstavbu k úlohám,jeÏ demonstrují poãetní metody pro rÛz-

né typy matematick˘ch problémÛ.Ve slovních úlohách se tyto metody dále

procviãují a zároveÀ jsou tématicky promíchány tak, aby byl poãtáfi nucen

danou metodu sám zvolit.

V tématech slovních úloh je moÏné vysledovat pfiím˘ odraz základní pí-

safiské praxe,od fiízení zemûdûlsk˘ch prací,péãe o hospodáfiství aÏ po roz-

dûlování v˘plat dûlníkÛm.V naprosté vût‰inû pfiípadÛ je praktick˘ kontext

úloh jen pozadím k vlastním matematick˘m problémÛm rÛzné obtíÏnosti.

Je tfieba podotknout, Ïe podobné úlohy s praktick˘m kontextem známe

i z ostatních matematick˘ch textÛ6. Za v‰echny zmiÀme Moskevsk˘ papy-

rus, kter˘ obsahuje velké mnoÏství jednodu‰‰ích i obtíÏn˘ch úloh na v˘-

poãet pesu a rovnûÏ pfiíklady na kontrolu odvádûn˘ch prací. RhindÛv pa-

pyrus sám o sobû v‰ak poskytuje cenn˘ náhled na postup pfii vyuãování

matematiky ve starovûkém Egyptû, od samotn˘ch poãátkÛ aÏ po sloÏitûj‰í

slovní úlohy,v nichÏ je tfieba problém správnû urãit a poté zvolit postup fie-

‰ení. Skupina slovních úloh v Rhindovû papyru, která byla pfiíruãkou pro

uãitele, zároveÀ prozrazuje snahu ukázat co nejvût‰í rozmanitost problé-

mÛ, a tím i co nejvíce moÏností fie‰ení. Napfiíklad kaÏdá úloha na téma

rozdûlování produktÛ je fie‰ena jinou metodou. RhindÛv papyrus je proto

právem povaÏován za stûÏejní pramen pro studium staroegyptské mate-

matiky.V Moskevském papyru i na Berlínsk˘ch fragmentech sice nalezne-

me pfiíklady obtíÏnûj‰í a pokroãilej‰í, RhindÛv papyrus je v‰ak ucelen˘m

textem a zdá se, Ïe pfiíklady byly sbírány z rÛzn˘ch zdrojÛ (jsou tématicky
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6 K jednotliv˘m matematick˘m textÛm viz Vymazalová (2001: 7–13).



i formálnû velice rÛznorodé) za úãelem pofiízení pfiehledné pfiíruãky.Ten-

to rys vypovídá nejen o samotn˘ch matematick˘ch znalostech star˘ch

EgypÈanÛ, ale také o zpÛsobech jejich pfiedávání.
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