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Polynomiální hra
Cíl: propojení zábavy, kreativního pohybu a faktorizace  
Předpoklady: základní znalost polynomů pomáhá, ale není striktně nutná (lze se učit přímo hrou)

Role

cca 6-30 polynomizátorů  
1 faktorizátor na každých 6 polynomizátorů  
1-3 podpůrní organizátoři (na zapisování bodů, rady a průběžnou adaptaci pravidel)

Příprava

Je potřeba vyrobit spoustu velkých cedulek velikosti A4 s monomy, které budou čitelné i z dálky.
Ideální je mít kartony s přilepenými eurofóliemi na monomy a vše provléct provázky, čímž vznikne
nasaditelný postroj (pro každého kráče jeden). Celkový počet monomů by měl být zhruba (počet
hráčů) (maximum ze stupňů monomů ), kde  je voleno dle chuti a vytvrvalosti.
Hrajeme-li tedy nejvýše kvadratickou hru (což lze začátečníkům vřele doporučit), mělo by stačit
zhruba 90 monomů, např. 30 kvadratických (třikrát ) a podobně 30
lineárních a 30 konstatních. Nulové koeficienty nejsou potřeba, v případě poťouchlosti je možné
přidat i pár větších koeficientů, ale ne moc. Je vhodné mít dostatek prostoru na běh a jedno místo
prohlásit za základnu, kde budou po celou hru ležet aktuálně nevyužité monomy.

Průběh hry

Na začátku každý polynomizátor zušlechtí svůj trup náhodným monomem. Poté se může domluvout
spolu s dalšími polynomizátory a nakonec utvořit polynom tak, že vepředu stojí vedoucí člen a dále
stupně klesají (stupně se nesmí opakovat). Cílem vzniklého polynomu je doběhnout na předem
určené stanoviště a zpět na základnu, a nebýt přitom rozložen. Přitom se každí dva sousední členové
musí nějakou částí těla dotýkat. Navíc musí polynom při pohybu dohromady používat právě tolik
končetin, kolik je absolutní hodnota součtu všech jeho koeficientů. Faktorizovatelé vesele běhají
kolem, a mají právo kdykoli plácnout libovolného člena polynomu a vykřiknout prvek předem
dohodnutého okruhu (pro první hru lze zvolit např. ). Všichni přítomní promptně ověří, zda je tento
prvek kořenem polynomu. Pokud ne, nic se neděje. Pokud ano, je polynom rozložen. Kdykoli se
polynom vrátí na základnu, rozpadá se a každý člen dostane nový náhodný monom dostane nové
cedulky. Pokud předtím dosáhnul stanoviště a nebyl rozložen, dostanou všichni jeho členové bod.
Hra je časově shora ohraničená (např. 30-60 minut). Počet faktorizovatelů a striktnost pravidel lze v
průběhu dynamicky měnit dle úspěšnosti polynomizátorů.

Možná vylepšení

Každý faktorizátor má cedulku/postroj se svým vlastním okruhem a jako kořeny smí dosazovat
pouze jeho prvky. Osvědčilo se použití okruhů  (faktorizátoři si je v průběhu
mohou i měnit pro větší zmatení polynomizátorů).

Strategické tipy

Není dobré běhat bez konstant. Stojí za to spočítat si vlastní diskriminant a případně racionální
kořeny. Ochranu před  a  lze zařídit poměrně snadno.

⋅c⋅ +1 1 ≤ c ≤ 3

−5x
2, −4x

2, … , 5x
2

Z

Z,Q,R,C,F2,F3

F2 F3

https://www.vladasedlacek.cz/

