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Vysokoškolský profesor matematiky G. PÓLYA (1887−1985) presvedčivo hlásal: 

Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť pozorovať proces myslenia  

a má tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového 

uvažovania, ktorú môže byť potom používaná na štúdium ktoréhokoľvek predmetu. 

Spoznal, že matematika je vtedy zaujímavá, ak živí našu vynachádzavosť a zdatnosť usudzovania. 

Svojim študentom zdôrazňoval: Čo to znamená ovládať matematiku? Riešiť úlohy a to nielen 

štandardné, ale aj také, ktoré vyžadujú určitú nezávislosť myslenia, tvorivý rozum, originálnosť, 

vynaliezavosť. Vytrvalo presviedčal: Radosť z objavu je najlepším podnetom pre ďalšiu prácu... 

Najlepšia cesta ako sa niečo naučiť je, objaviť to.  

 

Spomínaná publikácia je určite 

„svetoznámou“, vydanou v 17 

jazykoch, v náklade viac než 

milión výtlačkov. Autor sa snaží 

ukázať logiku objavovania, 

postupnosť riešenia (vymedzenie 

a porozumenie problému, 

strategická analýza ciest riešenia, 

syntetická realizácia plánu, 

nájdenie riešenia a jeho overenie, 

kritické zhodnotenie s dôsledkami 

a možnosťami využitia). 

 Pri hľadaní riešení netreba 

zabudnúť na podobné, zvláštne 

a analogické problémy,  

na rozloženie do dielčích úloh. 

How to solve it sa považuje za vrcholné dielo matematickej heuristiky. Je podnetné  
pre študentov na stredných školách, ktorí sa chcú viac venovať matematike a naučiť sa samostatne 

riešiť úlohy, aj učiteľom, ktorí chcú pomôcť svojim študentom rozvíjať ich matematické myslenie. 

Publikáciu by sme mohli chápať aj ako zbierku heuristických myšlienok, podnetov i spôsobov,  

pre tvorivý prístup k riešeniam úloh. Naznačme všeobecné jednoduché zákony heuristiky:  

- Ak máš ťažkosti s porozumením úlohy, skús si ju načrtnúť („urob náčrt“). 
- Ak nemôžeš nájsť riešenie, skús predpokladať, že si ho už našiel a pokús sa riešiť úlohu  

od konca, („riešenie pospiatky“). 
- Ak je v úlohe niečo abstraktné, pokús sa nájsť konkrétny príklad („nájdi jednoduchšiu úlohu“).  
- Najprv vyrieš všeobecnejšiu úlohu („paradox náročnosti“: náročnejší plán má viac šancí  

na úspech). 
   V širšom vyjadrení sú známe odporúčania G. Pólyu pre riešenie matematických úloh: 
1. Načrtni obrázok (ak je to možné). 
2. Vyšetri špeciálne prípady. 
3. Skús úlohu zjednodušiť. 
4. Zamysli sa nad hierarchiou v postupe riešenia. 
5. Spomeň si na ekvivalentné alebo podobné úlohy. 
6. Skús vyšetriť mierne zmenenú úlohu. 
7. Zamysli sa nad príbuznými problémami (podobná forma, podmienky, požiadavky). 

(Dušan Jedinák) 


