
nej kategórie väčší v okrese A ako v okrese B. Napriek tomu 
v okrese A je menší podiel žien na celkovom obyvateľstve 
okresu ako v okrese B. Ako je to možné?

Riešenie: Na nasledujúcom príklade rozdelenia mužov a žien 
si ukážeme, že taká situácia ozaj môže nastať:

Okres A Okres B
Ženy Muži Spolu Ženy Muži Spolu

Zamestnaní 5 6 11 3 4 7
Nezamestnaní 6 3 9 9 5 14
Spolu 11 9 20 12 9 21

V kategórii zamestnaných je v okrese A podiel žien 5:11 
(približne 45,45 %) a v okrese B 3:7 (približne 42,86 %). 
V kategórii nezamestnaných je v okrese A podiel žien 6:9 
(približne 66,67 %) a v okrese B je tento podiel 9:14 (približ-
ne 64,29 %). Keďže 45,45 % > 42,86 % a 66,67 % > 64,29 %,
spĺňa toto rozdelenie podmienky zo zadania úlohy (rozdiely 
sú na úrovni percent, ale chyba zo zaokrúhľovania len na 
úrovni stotín percenta, takže porovnanie zaokrúhlených hod-
nôt je korektné). Celkovo je však v okrese A podiel žien 11:20 
(presne 55 %) a v okrese B 12:21 (približne 57,14 %). Keďže 
57,14 % > 55 %, v okrese B je podiel žien na celkovom oby-
vateľstve vyšší, čo sme chceli ukázať.

Tento paradox sa nazýva aj Simpsonov paradox. Tvrdí, že 
ak pre vhodné čísla platí 

a
b

c
d

1

1

1

1

<   a  
a
b

c
d

2

2

2

2

< ,

tak z toho nevyplýva, že 
a a
b b

c c
d d

1 2

1 2

1 2

1 2

+
+

<
+
+

.

Tetiva	kružnice

Je daná kružnica k. Náhodne zvolíme jednu jej tetivu. Aká je 
pravdepodobnosť, že jej dĺžka bude aspoň taká veľká ako dĺž-
ka strany rovnostranného trojuholníka vpísaného do tejto 
kružnice?

Riešenie: Zvoľme si jednotkový polomer kružnice k, jej stred 
označme S. Kruh ohraničený kružnicou k označme K. Do 
kružnice k vpíšme rovnostranný trojuholník a označme ho 
ABC. Pätu kolmice z bodu C na úsečku AB označme X ako na 
obrázku.

Niekedy nám matematika prináša zaujímavé závery, ktoré sa 
často na prvý pohľad zdajú nemožné alebo nepravdepodob-
né, avšak podrobnejšia analýza ukáže, že sa nemýli. V tomto 
článku si ukážeme tri takéto paradoxy a vyriešime si jednu 
úlohu, ktorej výsledok vás určite prekvapí.

Ruky	a	nohy

Dokážte, že väčšina ľudí má nadpriemerný počet rúk a nôh.

Dôkaz: Tvrdenie si dokážeme pre nohy – pre ruky by sme ho 
urobili analogicky. Pri počítaní priemerného počtu nôh vyjde-
me z toho, že úplná väčšina ľudí má dve nohy. Existuje však 
aj zopár ľudí, ktorí majú aspoň tri nohy, avšak ich počet je 
veľmi nízky, pretože nohy počas života zvyčajne nepribúda-
jú. Na druhej strane existuje veľa ľudí, ktorí majú len jednu 
nohu alebo nemajú žiadnu, pretože sa stávajú úrazy, choroby 
a pod. Keď sa celkový počet nôh spriemeruje, tak tento prie-
mer vyjde menší ako dva. Keďže však väčšina ľudí má dve 
nohy, majú nadpriemerný počet nôh.

Tento dôkaz síce nebol úplne korektný, keďže nepoznáme 
presné počty ľudí, ktorí majú daný počet nôh, avšak nie je 
ťažké mu uveriť. Analogické tvrdenia sa dajú povedať o poč-
te očí a pod. Na prvý pohľad možno trochu morbídne, ale za-
ujímavé.

Inou kategóriou sú historky, v ktorých sa doberajú občania 
rôznych miest či krajín. Jednou z nich je nasledujúca:

Z	ktorej	krajiny	pochádza	občan?

V bare sa stretol Škót a Angličan – obaja veľkí vlastenci. Je-
den z nich povedal: „Ak sa Škót presťahuje do Anglicka, zvý-
ši sa inteligencia v oboch krajinách.“ Viete na základe tohto 
tvrdenia určiť jeho národnosť?

Riešenie: Keďže odchodom Škóta zo Škótska sa priemerná 
inteligencia v krajine zvýšila, musel mať tento Škót v Škót-
sku podpriemernú inteligenciu. Keďže jeho príchodom do 
Anglicka sa zvýšila inteligencia v tejto krajine, musel byť in-
teligentnejší ako priemerný Angličan. Vzhľadom na vlaste-
necké cítenie oboch osôb je jasné, že dané tvrdenie povedal 
Škót.

Na konkrétnom príklade si ukážeme, kedy táto situácia 
môže nastať: Predpokladajme, že v Škótsku je priemerná in-
teligencia 110, pričom inteligencia jednotlivých ľudí dosahu-
je hodnoty 106 – 114, a v Anglicku 100, pričom inteligencia 
jednotlivých ľudí dosahuje hodnoty 96 – 104. Ak teraz pre-
sťahujme Škóta s inteligenciou 106 do Anglicka, stúpne prie-
merná inteligencia v Škótsku aj v Anglicku.

Zradné podiely

V dvoch okresoch – nazvime ich A a B – rozdelíme obyvateľov 
podľa dvoch kritérií: podľa pohlavia (muži, ženy) a podľa za-
mestnanosti (zamestnaní, nezamestnaní). V štatistickom zis-
ťovaní sa zistilo, že v kategórii zamestnaných i nezamestna-
ných je podiel žien na celkovej populácii okresu v rámci da-

Matematika Matematika
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Matematika Matematika

Z vlastností rovnostranného trojuholníka vieme, že bod X 
bude aj stredom úsečky AB. Stred kružnice S je zároveň aj 
priesečníkom osí uhlov trojuholníka ABC. Preto má uhol SAX 
veľkosť 30°. Keďže polomer kružnice k je 1, platí SA = 1. 
Použitím trigonometrických funkcií vypočítame dĺžky strán 
trojuholníka SAX: 

SX SA SAX

AX SA SAX

= ⋅ = ⋅ ° =

= ⋅ = ⋅ ° =

sin sin ,

cos cos .

�

�

1 30 1
2

1 30 3
2

Dĺžka strany rovnostranného trojuholníka vpísaného do 
kružnice k sa preto rovná 3.

Keďže tetivu môžeme charakterizovať rôznymi spôsobmi, 
ukážeme si tri možné riešenia tejto úlohy.

1.	riešenie
Každú tetivu jednoznačne charakterizuje jej stred. Ak si zvo-
líme ľubovoľný bod Y vnútri kruhu K rôzny od stredu S, jed-
noznačne určí práve jednu tetivu, ktorú dostaneme tak, že bo-
dom Y budeme viesť kolmicu na priamku SY. Prienik tejto 
kolmice a kruhu K nám jednoznačne určí práve jednu tetivu. 

Z tohto postupu vyplýva aj to, že dĺžka tetivy závisí len od 
vzdialenosti jej stredu od stredu kružnice. Keďže vieme, že 
pre SX = 1 2/  má tetiva určená bodom X dĺžku 3, vzdiale-
nosť bodu Y od stredu kružnice musí byť maximálne 1/2. 
Množina všetkých bodov s touto vlastnosťou je kruh K1 so 
stredom v bode S a polomerom 1/2. Jeho obsah je 

SK1

1
2 4

2

= ⋅ 





=π π .

Obsah kruhu K vypočítame analogicky
SK = ⋅ =π π12 .

Hľadaná pravdepodobnosť sa potom rovná podielu obsa-
hov týchto dvoch kruhov:

P1
4 1

4
= =

π

π
.

2.	riešenie
Vzhľadom na to, že kružnica je vo všetkých smeroch symet-
rická, môžeme sa pri riešení tejto úlohy zamerať len na jeden 
smer (na obrázku vyznačený vodorovne bodkovanou čiarou). 
Ak vypočítame pravdepodobnosť preň, vzhľadom na symet-
riu bude platiť vo všetkých smeroch. 

Analogicky ako v predchádzajúcom riešení môžeme uká-
zať, že tetiva je jednoznačne charakterizovaná svojím stre-

dom na tejto osi. Vzdialenosť stredu tetivy od stredu kružni-
ce musí byť opäť maximálne 1/2. Keďže priemer kružnice 
má dĺžku 2 a dĺžka úsečky, na ktorej sú vyhovujúce stredy te-
tív, je 1, hľadaná pravdepodobnosť je

P2
1
2

= .

3.	riešenie
Vzhľadom na symetriu kružnice môžeme zafixovať jeden 
krajný bod tetivy (na obrázku bod A). Druhý krajný bod (Z) 
sa môže pohybovať po zvyšku kružnice. 

Aby tetiva AZ mala dĺžku aspoň 3  (čo je aj dĺžka úsečiek 
AC a AB), musí patriť zvýraznenému kružnicovému oblúku 
BC, ktorý neobsahuje bod A. Keďže body A, B, C delia kruž-
nicu k na tri zhodné oblúky, bude hľadaná pravdepodobnosť

P3
1
3

= .

Dostali sme tri rôzne riešenia jednej úlohy. Každé z nich je 
svojím spôsobom správne. Ak by sme chceli zistiť, ktoré 
z nich je správne napríklad simuláciou na počítači, tak tým, 
ako by sme zadefinovali náhodné volenie tetivy, by sme do-
stali jeden z týchto troch výsledkov (a možno by sa našiel aj 
nejaký iný).

Problémom je základný predpoklad geometrickej pravde-
podobnosti – výber jednotlivých bodov nie je rovnako prav-
depodobný. Napríklad v prvom riešení má stred kružnice 
zvláštne postavenie, pretože na rozdiel od ostatných bodov 
vnútri kruhu K je stredom nekonečného počtu vyhovujúcich 
tetív.

Ktoré z týchto troch riešení je podľa vás správne? 

Martin Hriňák
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