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Tento materiál slouží jako doplněk k zakoupenému kurzu. Můžeš si jej vytisknout a počítat jednotlivé 
příklady společně s Péťou, která je bude vysvětlovat ve videích. Najdeš tady veškerou látku, která je 
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URČITÁ INTEGRACE

1. V první lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi určitým a neurčitým integrálem. Ukážeme si, jak v příkladu 
pracovat s malými čísly, která jsou u integrálu a že narozdíl od příkladů, které jsme počítali doposud, bude 
výsledkem konkrétní číslo.

2. V druhé lekci už rozumíme principu určité integrace a můžeme si tedy vypočítat pár cvičných základních 
příkladů. Zopakujeme si tím i použití oficiálního taháku a metodu per partes.

3. V třetí lekci budeme i nadále trénovat určité integrály, příklady už ale budou o něco málo složitější. Opět si 
procvičíme nějaké integrační metody a na závěr do výsledku dosadíme meze.
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4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme, jak se řeší určitá integrace u příkladů, kde je k výpočtu nutné použít substi-
tuční metodu. Narozdíl od ostatních metod je totiž u substituce nutné dávat si velký pozor na zadané meze, 
které se nám mohou substitucí měnit!

5. V páté lekci si spočítáme nějaké příklady, kde je nutné použít substituci. Ukážeme si i různé způsoby, jak 
příklad dokončit. Buď se můžeme vrátit do substituce, nebo si naopak přepočítat meze. Výběr té či oné  
varianty nechám na vás.

URČITÁ INTEGRACE
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6. V šesté lekci si spočítáme poslední příklad na určitou integraci obsahující výpočet substituční metodou. 
Snad se vám jej podaří správně vyřešit!

7. V sedmé lekci si popíšeme úplně novou věc, a tou je nevlastní integrál. Je to v podstatě určitý integrál, který 
v sobě má nekonečno. Lehce si zopakujeme i práci s nekonečnem, co jsme se učili i u limit v matematice 1, 
protože nyní to budeme opět potřebovat.

URČITÁ INTEGRACE



MATEMATIKA S PÉŤOU6

URČITÁ INTEGRACE

8. V osmé lekci si dáme ještě jeden příklad na nevlastní integrál, tentokrát už však bude náročnější a 
budeme muset použít jednu z integračních metod. Poznáte takhle ze zadání kterou?

9. V deváté lekci se posuneme k tématu s názvem konvergence integrálu. Vysvětlíme si, co tento pojem 
znamená a jak postupovat při výpočtech. Vše si názorně ukážeme na tomto příkladu:

10. V desáté lekci si vyzkoušíme další dva příklady na konvergenci integrálu. Narozdíl od úvodního příkladu 
tam budou potřeba ještě nějaké úpravy. Taky si povíme trik, jak si snadno zapamatovat, kdy integrál konver-
guje neboli kdy je konečný.
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URČITÁ INTEGRACE

11. V jedenácté lekci se dostáváme do finále, a to k výpočtu konvergence integrálu současně s použitím 
substituční metody. Bude to už dost zamotané, ale já věřím, že to úspěšně zvládnete!
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Tenhle kurz je základ pro počítání jakékoli aplikace integrace. Zaměříme se v něm na obsah obrazce 
ohraničeného nejrůznějšími křivkami. A právě tohle bývá u většiny studentů kámen úrazu. Zadaný obrazec si 
vůbec nakreslit. No a bez obrázku nespočítáme vůbec nic. Proto jsem hned na začátek kurzu dala opakovací 
lekci, kde si stručně a přehledně zopakujeme veškeré křivky, které vás tam mohou potkat. Zavzpomínáme, 
jaký graf má lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická a bůhví jaká ještě funkce. Poté už se vrhneme 
na reálné příklady, na kterých si vysvětlíme, jak z namalovaného obrazce vyčteme meze a integrované funkce. 
Pak už nezbývá nic jednoduššího, než integrál vypočítat a dostat konkrétní číslo, které představuje obsah 
plochy daného obrazce. Na závěr si ukážeme i záludný příklad s parametrem, který se na cvičeních moc neu-
kazuje, ale v zápočtu se objevit může. Tak hurá do toho!

1. V první lekci si nakreslíme ilustrační obrázek a vysvětlíme si na něm princip výpočtu obsahu pomocí inte-
grálu. Ukážeme si, jak z obrázku vyčíst meze a jak poznat, které funkce zintegrovat. Také si na jednoduchém 
příkladu obdélníka dokážeme, že integrálem se skutečně dá vypočítat obsah obrazce.

2. V druhé lekci si pro jistotu zopakujeme, jak se kreslí které křivky. Sice už tohle vše známe z matematiky 1, 
ale opakování není nikdy dost. Bude to jen stručné připomenutí toho, jak načrtnout grafy těchto funkcí:

APLIKACE INTEGRACE I

č

č
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APLIKACE INTEGRACE I

3. V třetí lekci se konečně dostaneme k opravdovému příkladu, jehož zadání zní: vypočítej obsah obrazce, 
který je ohraničen křivkami:

4. Ve čtvrté lekci si opět ukážeme příklad na výpočet obrazce omezeného danými křivkami. Tentokrát už jich 
však bude víc, budeme muset načrtnout dokonce 4 křivky:
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APLIKACE INTEGRACE I
5. V páté lekci si spočítáme další příklad na obsah obrazce, tentokrát budeme mít zadanou parabolu, hyper-
bolu a přímku. Jaký tvar obrazce nám tedy v tomto příkladě vznikne?

6. V šesté lekci si ukážeme, jak se výpočet liší, když nemáme obrazec zadaný jednotlivými křivkami, ale sous-
tavou nerovnic. Popíšeme si, jak si jednoduše převést nerovnice na rovnice, a pak už bude kreslení snadné.
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APLIKACE INTEGRACE I
7. V sedmé lekci si vypočítáme další příklad, který bude zadaný soustavou nerovnic a zároveň si při tom zopa-
kujeme, jak vypadá graf odmocninové paraboly. Vysvětlíme si také, proč zrovna tento příklad nejde vypočítat 
najednou, ale musíme počítat obsahy rovnou dva.

8. V osmé lekci se podíváme na ten samý příklad jako v předchozí lekci s tím rozdílem, že si na něm ukážeme, 
jak v integrálu otočit meze. Nebudeme tedy integrovat klasicky podle dx ale podle dy. Bude to opravdu celé 
přetočené, tak dávejte dobrý pozor!
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APLIKACE INTEGRACE I

9. V deváté lekci se mrkneme na poslední záhadný příklad obsahujíc parametr. Na rozdíl od všech ostatních 
příkladů tentokrát nebudeme hledat obsah obrazce, jelikož ten dostaneme zadaný, ale budeme se snažit 
najít přesný předpis křivky - konkrétně hodnotu parametru a.
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APLIKACE INTEGRACE II

Pořád pokračujeme v aplikaci integrace, neboli “na co se dá to integrování vůbec použít”. V tomhle kurzu 
se naučíme počítat objemy těles, které vzniknou rotací buď kolem osy x nebo kolem osy y. Oba vzorce se 
naštěstí vyskytují v oficiálním taháku, ale i tak nám mohou dát příklady pořádně zabrat. Opět si budeme 
muset umět nakreslit obrázek, ale ukážeme si i příklady, kde můžeme kreslení vynechat a rovnou ze zadání 
vyčíst, co doplnit do integrálu.

Naučím vás, kdy to můžeme takhle lajdácky zjednodušit a kdy se naopak obrázku nevyhneme. Spočítáme si 
spoustu zajímavých i záludných příkladů, které se mohou objevit v 2. zápočtovém testu. Po tom, co absolvu-
jete tenhle kurz, už by vás ve výpočtu objemu nemělo nic zaskočit. Pojďme tedy na to!

1. V první lekci si ukážeme obrázek libovolného obrazce, který když začne rotovat kolem osy x, nebo kolem 
osy y, může tím vytvořit rotační těleso. A právě objem takto vzniklého tělesa se v tomto kurzu naučíme  
vypočítat. V této lekci si vysvětlíme princip výpočtu a ukážeme si i oba dva vzorce z oficiálního taháku.

2. V druhé lekci se pokusíme vypočítat objem tělesa, které vznikne rotací kolem osy x a je dáno následu-
jícími nerovnicemi:
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APLIKACE INTEGRACE II

3. V třetí lekci se podíváme na příklad, který je velmi podobný tomu předchozímu. Opět máme za úkol 
vypočítat objem tělesa, které vznikne rotací kolem osy x a i nerovnice jsou velmi podobné. Zkuste si tento 
příklad sami a ve videu zkontrolujte, jestli jsme došli ke stejnému výsledku.

4. Ve čtvrté lekci si spočítáme poslední příklad na objem kolem osy x a tentokrát v nerovnicích bude zařazena 
goniometrická funkce. Věřím, že si s tím lehce poradíte.



MATEMATIKA S PÉŤOU15

APLIKACE INTEGRACE II

5. V páté lekci si vyzkoušíme nějaké výpočty na objem kolem osy y, takže budeme nuceni použít jiný vzorec 
než v předchozích příkladech. Ten ale máme v oficiálním taháku, takže by to neměl být žádný problém.

6. V šesté lekci si vypočítáme už úplně poslední příklad, jehož zadání po nás vyžaduje spočítat objem tělesa, 
které vznikne rotací kolem osy y. Zadání není dáno nerovnicemi, takže bude potřeba nakreslit si obrázek  
a z něj vyčíst potřebné údaje.
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APLIKACE INTEGRACE III
V posledním kurzu na použití integrace se naučíme, jak vypočítat těžiště křivočarého obrazce a délku le-
dajaké křivky. Začneme těžištěm, které sice není úplně nejsložitější, ale zato je pekelně zdlouhavé, takže 
většina studentů se modlí, aby to na ně v zápočtu nevyšlo. Já vám ukážu, jak nám pozorné přečtení si zadání 
může ušetřit spoustu času a zbytečného počítání. Musíme se totiž soustředit, kterou že souřadnici máme 
počítat. Pak se přesuneme k výpočtu délky křivky, kde už nikdy nebudeme muset kreslit žádný graf, což vás 
určitě potěší.

Ukážeme si dva typy příkladů, jeden jednodušší, kde budeme moci rovnou odmocňovat a druhý složitější, 
kde je nutné použít vzorec (a+b)^2. Naučím vás dokonce i takovou zkratku, jak vzoreček šalamounsky obejít 
a téměř hned na prvním řádku napsat výsledek. Tak hurá do toho, příklady čekají!

1. V první lekci si ukážeme další věc, na kterou se dá integrování použít, a to je výpočet těžiště libovolného 
obrazce. Na obrázku si vysvětlíme princip výpočtu a v oficiálním taháku si najdeme vzorce pro výpočet 
hmotnosti a statických momentů k jednotlivým osám, z čehož pak prostým vydělením vzniknou obě souřad-
nice těžiště.

2. V druhé lekci se už podíváme na první zahřívací příklad na těžiště. Budeme si muset načrtnout jednotlivé 
křivky a pak dosadit do vzorců z oficiálního taháku.



MATEMATIKA S PÉŤOU17

APLIKACE INTEGRACE III
3. V třetí lekci si spočteme další příklad na těžiště, který je tentokrát zadaný zajímavou nerovnicí. Poznáte, 
co za kuželosečku se pod první nerovnicí skrývá? Jak byste ji nakreslili?

4. Ve čtvrté lekci se vrátíme k našim klasickým nerovnicím a ze zkušenosti už víme, že v tomto případě 
nebude nutné kreslit obrázek. O to horší a zdlouhavější ale bude výpočet. Tak se do toho pojďme pustit.
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APLIKACE INTEGRACE III
5. V páté lekci se přesuneme k úplně jinému tématu, a tím je výpočet délky křivky. V této lekci si opět 
vysvětlíme princip, ukážeme si daný vzoreček v oficiálním taháku a zaradujeme se, že v těchto případech už 
nikdy nebude nutné kreslit grafy funkcí!

6. V šesté lekci si tedy ukážeme první příklad na výpočet délky křivky. Dostaneme zadanou křivku a interval, 
který nám udává, kde křivka začíná a končí, čímž máme hned zajištěné meze do integrálu.

7. V sedmé lekci si vypočítáme podobný příklad, kdy se opět budeme snažit výraz pod odmocninou převést 
na společný jmenovatel a poté tento výraz odmocnit. Uvidíme, jak nám to tentokrát vyjde.
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APLIKACE INTEGRACE III
8. V osmé lekci se těšte na velmi zajímavý trik, který vám ukážu. Jedná se o použití jednoduchého vzorce, 
který všichni známe ze střední a vy musíte přijít na to, že právě v těchto typech příkladů jej musíte použít. Je 
to záludné, ale ve výsledku se vám tento trik bude určitě líbit.

9. V deváté lekci si zopakujeme použití onoho vzorce na dalším příkladu. Já jej samozřejmě celý rozepíšu, 
ale jak jsme si řekli v předchozí lekci, je možné použít takovou tu zajímavou zkratku. Nechám to na vás, 
počítejte, jak umíte.


