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Abstrakt 
Príspevok prezentuje možnosti matematizácie problematiky tvorby autorských schém 

obľúbených logických hier typu sudoku a latinský štvorec. Popisuje možnosti ich začlenenia 

do vzdelávania študentov učiteľských programov, predovšetkým v študijnom programe 

predškolskej a elementárnej pedagogiky, a tiež do vzdelávania súčasných učiteľov. 

Vychádzajúc z požiadaviek matematickej edukácie zacielenej do praxe, obsahuje jednoduchý 

návod zostavenia viacerých, obťažnosťou rovnakých, variantov hracích plánov týchto 

logických hier. 

 

Abstract 

The paper presents the possibilities of mathematizing the creation of author's schemes of 

popular logic games such as Sudoku and Latin Square. It describes the possibilities of their 

inclusion in the education of the students of the teaching programs, especially in the study 

program of pre-school and elementary pedagogy and also in the education in-service teachers. 

Based on the requirements of mathematical education aimed at practice, the paper contains a 

simple tutorial to build multiple variants of the game plans of these logic games with the same 

difficulty. 
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Úvod 

 

Je len niekoľko druhov rébusov, ktorých riešenie je obľúbenou činnosťou detí aj 

dospelých. Klasické sudoku, ako aj jeho zmodernizované obmeny, zapĺňajú stránky časopisov 

zábavno–relaxačného charakteru, tvoria podklad rôznych spoločenských hier a v súčasnosti 

prenikajú aj do pedagogických dokumentov záväzných pre učiteľov primárnej edukácie. 

Jedným z nich je záväzný pedagogický dokument Inovovaný štátny vzdelávací program pre 1. 

stupeň ZŠ (ďalej len iŠVP). Ten v podobe výkonového a obsahového štandardu pre žiakov 2. 

ročníka ZŠ v oblasti Matematika a práca s informáciami konkretizuje požiadavku riešiť 

sudoku slovami „... doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického usporiadania (sudoku, 

magické štvorce)“ s rozmermi maximálne 5 5 (ŠPÚ, 2014).  Aktuálne učebnice matematiky, 

zbierky úloh i pracovné zošity na túto požiadavku reagujú len sporadicky.  

Špecifiká dané vekom konkrétnej cieľovej skupiny, rôznorodou obťažnosťou rôznych 

hracích plánov alebo požiadavkami zaradenia rôznych schém rovnakej náročnosti do 
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relaxačných aktivít detí so súťažným charakterom, nútia pedagógov zamýšľať sa nielen nad 

ich zdrojmi, ale aj nad potrebou ich vlastnej tvorby. 

1 Sudoku a matematika 

 

Klasické sudoku predstavuje hraciu schému tvaru štvorca, ktorá je mriežkou 1.úrovne 

rozdelená na 9 9 malých štvorcov a mriežkou 2. úrovne na 3 3 väčších štvorcov. Schéma je 

čiastočne vyplnená číslami od 1 do 9 vpísanými do malých štvorčekov. Úlohou riešiteľa je 

doplniť zvyšné čísla do schémy tak, aby sa  každé z čísel 1 až 9 nachádzalo práve raz v 

každom riadku, v každom stĺpci a v každom väčšom štvorci mriežky 2. úrovne (obr.1).  

 

   
Obrázok 1.  Ukážky schém sudoku (autorské spracovanie s využitím Sudoku Solver) 

 

Ako uvádzajú Felgenhauer a Jarvis (2005) existuje 

 platných sudokových schém rozmeru 

9 9. Výpočet, vďaka podmienke viažucej sa na mriežku druhej úrovne, nie je triviálny, 

vychádza z redukcie počtu latinských štvorcov s rozmermi 9 9. 

 Latinský štvorec rádu n, kde , predstavuje schému tvaru štvorca s mriežkou n n 

malých štvorcov. Táto schéma je vyplnená znakmi. Na rozdiel od sudoku, v minulosti sa pri 

ich vypĺňaní omnoho častejšie používali písmená latinskej abecedy než čísla. Z toho je 

odvodené i  pomenovanie rébusu (Bosák, 1975).  

 

 
Obrázok 2.  Ukážka neúplného a úplného latinského štvorca (autorské spracovanie) 

 

Latinský štvorec tiež musí spĺňať podmienky umiestnenia n-tice znakov: každý zo 

znakov (v tomto prípade písmen) sa v každom riadku a v každom stĺpci vyskytuje práve raz 

(obr.2). V prípade, že sa znak vyskytuje v každom riadku a stĺpci najviac raz, hovoríme 

o neúplnom latinskom štvorci3.  

Zisťovanie počtu latinských štvorcov daného rádu sa javí vhodnou úlohou 

kombinatorického charakteru aj pre študentov – budúcich učiteľov na prvom stupni základnej 

školy.  

Úloha 1. Zistite počet všetkých latinských štvorcov rádu  . 

                                                           
3 Logickým dôsledkom zavedenia pojmu neúplný latinský štvorec je existencia prázdnych štvorčekov v 

jeho schéme. 
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Učiteľom z praxe úloha prináša praktickú ukážku možností tvorby schém latinských 

štvorcov a na ne nadväzujúcej tvorby schém samotného sudoku. Výsledkom systematického 

vypisovania je nasledujúci prehľad (tab.1). 

 

:  A                       

                       

: A B   B A                  

B A   A B                  

                       

: A B C  A C B  B A C  B C A  C A B  C B A 

B C A  B A C  C B A  C A B  A B C  A C B 

C A B  C B A  A C B  A B C  B C A  B A C 

                       

A B C  A C B  B A C  B C A  C A B  C B A 

C A B  C B A  A C B  A B C  B C A  B A C 

B C A  B A C  C B A  C A B  A B C  A C B 

Tabuľka 1: Latinské štvorce rádu . 

 

Počet latinských štvorcov vyššieho rádu je možné odvodiť z počtu redukovaných 

latinských štvorcov tohto rádu. Pod pojmom redukovaný  latinský štvorec budeme rozumieť 

taký štvorec, ktorého prvý riadok i prvý stĺpec je tvorený prirodzenou postupnosťou znakov, 

v našom prípade poradím písmen latinskej abecedy, a spĺňa vlastnosti latinského štvorca.  

Veta (P. A. Mahon, 1915) 
Nech ,  je počet latinských štvorcov rádu n a  je počet redukovaných latinských 

štvorcov. Potom platí: 

. (1) 

 

Dopĺňame, že počet redukovaných latinských štvorcov  dodnes nemá presné 

algebraické vyjadrenie. Nadväzujúc na prehľad (tab. 1) a vzťah (1) formulujeme nasledujúce 

úlohy. 

Úloha 2A. Zistite počet redukovaných latinských štvorcov rádu  . 

Úloha 2B. Zistite počet latinských štvorcov rádu  . 

Pre každý rád  dokážeme v prehľade (tab.1) nájsť len redukovaný štvorec. 

Tieto sú v tabuľke 1 uvedené vždy na prvom mieste.  Pre  môžeme spolu so študentmi 

vypisovaním identifikovať štyri redukované latinské štvorce (obr. 3) a následne dopočítať 

.   

 

 
Obrázok 3.  Redukované latinské štvorce rádu 4. 

 

Z výsledku vyplýva, že určovanie počtu všetkých latinských štvorcov rádov  

vypisovaním už nie je efektívnou metódou. Ich narastajúci počet však signalizuje bohatý zdroj 

podkladov pre tvorbu neúplných latinských štvorcov. Potrebujeme k tomu poznať nasledujúce 

ekvivalentné úpravy (Cherowitzo, 2005): 
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̶ navzájom zamieňať riadky latinského štvorca, 

̶ navzájom zamieňať stĺpce latinského štvorca, 

̶ cyklicky zamieňať znaky v latinskom štvorci, 

̶ transformovať latinský štvorec v symetrii alebo rotácii. 

Takto novovytvorené štvorce budeme nazývať izotopické. Je možné ukázať, že izotópia 

je reláciou ekvivalencie na množine latinských štvorcov daného rádu a bez ohľadu na počet 

použitých ekvivalentných úprav, si izotopické štvorce každej triedy rozkladu zachovávajú 

vlastnosti latinského štvorca. Úlohou študentov je vyskúšať si možnosti úprav latinských 

štvorcov v nasledujúcej úlohe: 

 Úloha 4. Identifikujte ekvivalentné úpravy, ktorými by vznikli z daného reprezentanta 

nasledujúce tri izotopické latinské štvorce tretieho rádu. 

 

Uvedená úloha má divergentný charakter a umožňuje študentom nájsť viacero stratégií 

riešenia podľa druhu a počtu použitých ekvivalentných úprav. Na seminári učiteľov 

zameranom na tvorbu sudoku, títo dokázali ekvivalentnými úpravami vytvoriť všetky tri 

izotopy. Postupy tvorby sa však, podľa očakávania, líšili. Uprednostňovaným spôsobom 

hľadania ekvivalentných úprav boli symetrie a rotácie štvorca.  

Samotná tvorba izotopických štvorcov aj vyššieho rádu v prípade, že je daný 

reprezentant, je hravou činnosťou, ktorú zvládajú aj deti mladšieho školského veku. Keďže 

každé sudoku je v základnej schéme aj latinským štvorcom, schopnosť zostaviť úplný latinský 

štvorec a vytvárať jeho izotopy je nutným predpokladom pre autorské vytvorenie viacerých 

verzií sudoku daného rádu v rovnakej náročnosti. 

 

2 Shidoku v matematickej edukácii 
 

Sudoku dané obsahovým štandardom (ŠPÚ, 2014) dovoľuje viacero možných 

interpretácií. Autori učebníc (Belic – Striežovská, 2016; Bero - Berová, 2012) prezentujú 

sudoku s maximálnymi rozmermi 5 5 len veľmi striedmo, s častou nekorektnou zámenou za 

za latinský štvorec s maximálnymi rozmermi 5 5. 

My sa v tomto článku budeme pridŕžať klasického zavedenia sudoku, z ktorého vyplýva, 

že jediným typom použiteľným v primárnom vzdelávaní  je sudoku rádu 2, teda s rozmermi 

4 4, ktoré je v odbornej literatúre označované tiež pojmom shidoku. V nasledujúcich 

úvahách zredukujeme postup tvorby shidoku na potreby učiteľov primárneho vzdelávania 

do troch krokov:  

1. Zostavíme úplné sudoku s rozmermi 4 4 ako latinský štvorec rádu 4 jednoduchým 

postupom  (obr.4). 

 

 
Obrázok 4.  Úplné sudoku 4 4 alebo shidoku. 

 

2. Vhodnými ekvivalentnými úpravami vytvoríme jeho izotop (obr. 5). 
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Obrázok 5.  Ukážka tvorby izotopu shidoku pomocou ekvivalentných úprav. 

 

3. Reverzným postupom, t.j. postupným odoberaním čísel overujeme jednoznačnosť riešenia 

vzniknutého neúplného sudoku. V tomto bode sa adekvátnym javí využitie vhodnej 

počítačovej aplikácie alebo online dostupného riešiteľa sudoku (napr. Sudoku Solver 

dostupný na https://www.sudoku-solutions.com/), ktorý rutinné overovanie 

jednoznačnosti vykoná za nás rýchlejšie a bez chýb spôsobených ľudským faktorom. 

Ukazuje sa, že minimom, ktoré musí v schéme ostať sú štyri rôzne čísla (obr. 6). 

Končíme, ak chceme nižším počtom odobratých čísel znížiť obťažnosť sudoku, alebo ak 

by odobratie čísla spôsobilo nejednoznačnosť riešenia vzniknutého neúplného sudoku.  

Keďže izotopy a pôvodné neúplné sudoku majú rovnakú obťažnosť riešenia, uvedený 

postup umožňuje učiteľovi rýchlo a efektívne vytvárať herné plány sudoku rovnakej 

obťažnosti pre potreby súťažných aktivít družstiev i jednotlivcov v rámci ich školskej 

i mimoškolskej činnosti. 

 

 
Obrázok 6.  Úplné a  neúplné shidoku s návrhom jeho troch izotopov. 

 

Záver 

 

Súvis sudoku s rozvojom matematického myslenia je nesporný. V kognitívnej oblasti 

dochádza k rozvoju logického myslenia a kombinačných schopností žiakov. V afektívnej 

oblasti podporuje systematickosť, dôslednosť, schopnosť pracovať s chybou. V 

psychomotorickej oblasti sa u žiakov nácvikom riešenia sudoku vytvára súbor zručností, ktoré 

zefektívňujú ich vyriešenie.  

Študentom učiteľstva pre primárne vzdelávanie, ako aj učiteľom z praxe, ich tvorba 

navyše  prináša: 

̶ rozšírenie portfólia o vysoko variabilnú aktivitu hrového charakteru so skrytým 

matematickým obsahom,  

̶ ukážku prepojenia matematiky, predovšetkým algebry a kombinatoriky s logikou, 

̶ opodstatnenie požiadavky zvládnuť počas vysokoškolského štúdia tieto matematické 

disciplíny aspoň na elementárnej úrovni, 

̶ možnosť zmysluplného zapojenia digitálnych technológií v rámci prípravy edukačného 

procesu. 

 Z odborno-matematického hľadiska sa však javí žiaducim spresnenie znenia 

obsahového a výkonového štandardu daného štátnym vzdelávacím programom pre 

matematiku 1.-4. ročníka ZŠ, predovšetkým v častiach týkajúcich sa problematiky zaradenia 

konkrétneho typu sudoku do vzdelávacích aktivít. Učitelia z praxe by samozrejme privítali 

rozšírenie ponuky hracích plánov v pripravovaných učebniciach a pracovných zošitoch 

z matematiky pre prvý stupeň ZŠ. 
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