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Diofantovské úlohy 

Diofantos z Alexandrie (řecky Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς) byl 

starověký řecký matematik
[1][2]

 působící ve 3. století n. l. v egyptské 

Alexandrii. Je prvním matematikem, který řešil ryze algebraické 

problémy a zavedl pro ně promyšlený systém značek. Z jeho 

nejdůležitějšího díla, Aritmetiky ve 13 knihách, je do dnešní doby 

zachována přibližně polovina. Podle něj jsou pojmenovány 

diofantické rovnice, které studoval. 

Je po něm pojmenován kráter Diophantus na přivrácené straně 

Měsíce. (zdroj: Wikipedie) 
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Diofantovská (diofantická) rovnice je algebraická úloha řešená v 

oboru všech čísel celých. Obecný tvar diofantovské lineární rovnice o 

dvou neznámých je 

a x b y c     

kde koeficienty , ,a b c jsou daná celá čísla a ,x y jsou neznámá celá 

čísla. 

 

Motivační příklad jednoduché diofantovské rovnice: 

 

Příklad 1: Honza měl ve stavebnici 19 koleček. Všechna tato kolečka 

použil při stavbě tříkolek a koloběžek. Kolik mohl sestavit koloběžek 

a kolik tříkolek? 

 

Experimentální řešení: 

 

Děti si zakreslí značky odpovídající 19 kolečkům ve stavebnici, 

případně pracují přímo s kolečky. Tyto značky sdružují do skupin po 

dvou a třech tak, aby každá značka byla použita právě jednou a aby 

vyčerpaly všechny značky. 

 

Řešení pomocí rovnice: označíme-li počet tříkolek x  a počet 

koloběžek y , dostaneme rovnici 3 2 19x y     (diofantovská 

rovnice) 

 

 
 



Závěr: Honza mohl postavit: 1 tříkolku a 8 koloběžek, 3 tříkolky a 5 

koloběžek nebo 5 tříkolek a 2 koloběžky (tři řešení). 

 

Řešitelnost diofantovských rovnic v oboru celých čísel: 

 

Příklad 2: Uvažujme modifikaci předchozího příkladu.  Honza měl 

opět 19 koleček, ale stavěl koloběžky a autíčka.  

 

Řešení: Sestavíme rovnici: 2 4 19x y   ( x  je počet koloběžek, y  je 

počet autíček). Zkusíme-li opět hledat řešení jako v předchozím 

příkladu, nebudeme úspěšní. Příčina je v tom, že zatímco levá strana 

rovnice je pro jakákoli čísla ,x y  dělitelná dvěma, pravá strana rovnice 

dvěma dělitelná není. 

 

Obecně platí: Aby diofantovská rovnice ax by c   byla řešitelná, 

musí být největší společný dělitel čísel ,a b  dělitelem čísla c (  ,D a b  

dělí c ). 

 

Příklad 3: Rovnice 2 2 9x y   není řešitelná. Její levá strana je 

určitě dělitelná dvěma, ale pravá strana je číslo liché. 

 

Příklad 4: 
 

1. Kolika způsoby je možné rozdělit 27 dětí na trojice a čtveřice 

tak, aby žádné dítě nezbylo? 

 

2. Marie nakoupila žvýkačky po 9 korunách a čokolády po 14 

korunách. Celkem utratila 145 korun. Kolik čeho nakoupila? 

 

3. Pavel nakoupil sešity po 12 korunách a desky po 18 korunách. 

Celkem utratil 139 Kč. Kolik čeho nakoupil? 

 

4. Chcete vyplatit 37 Kč ve dvoukorunových a pětikorunových 

mincích. Kolika způsoby to lze provést? 

 



5. Na dvoře pobíhaly slepice a prasata. Celkem tam bylo 12 nohou. 

Kolik bylo slepic a kolik prasat? 

 

6. Kolika způsoby je možno rozdělit 43 dětí beze zbytku do 3- 

členných a 7- členných družstev tak, aby 

a) 7- členných družstev bylo více než 3- členných? 

b) 7- členných družstev bylo méně než 3- členných? 

 

7. Kolika způsoby je možné rozlít 1000 l vody do 3- litrových a 4- 

litrových nádob? 

 

8. Kolika způsoby je možné rozlít 1500 l vody do 2- litrových a 5- 

litrových nádob; přitom musí být použito vždy alespoň jedné 

nádoby obou druhů? 


