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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 
potřeba k úspěšnému zvládnutí prvního zápočtového testu.
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FUNKCE - ZÁKLADNÍ I

0. V nulté lekci si vysvětlíme, co pojem funkce znamená, jak se značí a jak si nakreslit a popsat graf. Dále si 
řekneme, která proměnná je závislá a která nezávislá a jak najít libovolný bod funkce v grafu. Na závěr lekce si 
osvětlíme pojmy definiční obor a obor hodnot.

1. V první lekci budeme probírat teorii k lineární funkci. Naučíme se její předpis a jak vypadá graf lineární 
funkce. Také si ukážeme, který parametr ovlivňuje, zda je funkce rostoucí či klesající a na čem záleží posun po 
ose y. Nakreslíme si i dva zvláštní případy, kdy přímka bude v grafu vykreslena vodorovně a svisle. 

2. V druhé lekci si vyzkoušíme sestrojit graf lineární funkce a to hned na několika příkladech:
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3. Ve třetí lekci projdeme teorii ke kvadratické funkci. Naučíme se její předpis i graf a vysvětlíme si, který 
parametr ovlivňuje, zda je výsledný graf otočen nahoru či dolů a zda je tvar grafu užší či širší. Ukážeme si 
první tři základní příklady:

4. Ve čtvrté lekci nastane čas pro naučení se postupu zvaného rozklad na čtverec, který je velmi důležitý pro 
nalezení vrcholu paraboly. Začneme jednoduššími příklady a dostaneme se až k příkladům obsahujícím na 
začátku minus nebo nějaké číslo:

FUNKCE - ZÁKLADNÍ I
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5. V páté lekci si detailně probereme příklad, na kterém si zopakujeme rozklad na čtverec, naučíme se nalézt 
průsečíky s osami a vykreslit danou funkci do grafu:

Také si načrtneme několik cvičných příkladů na kvadratickou funkci:

FUNKCE - ZÁKLADNÍ I
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FUNKCE - ZÁKLADNÍ II

V tomto kurzu si ukážeme zbývající typy funkci. Jedná se o funkci mocninnou, s odmocninou, lomenou, 
exponenciální a logaritmickou. Naučíme se jejich předpisy i grafy.

1. V první lekci si probereme mocninné funkce. Naučíme se jednak teoretické znalosti, jako například jak 
se mění tvar funkce v závislosti na tom, zda je exponent sudý či lichý a pak také praktické znalosti, které si 
ukážeme na těchto příkladech:
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FUNKCE - ZÁKLADNÍ II

2. V druhé lekci si teoreticky vysvětlíme funkce s odmocninou. Opět bude záležet na tom, zda se bude 
jednat o sudou či lichou odmocninu a také na tom, kde se v příkladu vyskytne znaménko minus. Prakticky si 
vyzkoušíme tyto příklady:
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3. Ve třetí lekci se podíváme na funkci lomenou. Předvedeme si její předpis a graf a vysvětlíme si, jak ovlivňuje 
sudý či lichý exponent v kombinaci se znaménkem tvar výsledného grafu. Trénovat budeme na těchto příkla-
dech:

Na závěr si ještě ukážeme speciální poddruh funkce lomené, a to funkci lineárně lomenou. V této části si také 
zopakujeme dělení mnohočlenů a naučíme se načrtnout graf lineárně lomené funkce:

FUNKCE - ZÁKLADNÍ II
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FUNKCE - ZÁKLADNÍ II

4. Ve čtvrté lekci se budeme zabývat funkcemi exponenciálními. Ukážeme si, jak načrtnout exponenciálu, 
kterým stěžejním bodem vždy prochází a jak rozeznat, zda bude rostoucí či klesající. Naučíme se tuto křivku 
rovněž posouvat, a to vše na těchto příkladech:
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FUNKCE - ZÁKLADNÍ II
5. V páté lekci si vysvětlíme teorii k funkci logaritmické. Ukážeme si, jak načrtnout logaritmickou křívka, zda ji 
udělat rostoucí či klesající a kterým bodem musí vždy procházet. Vysvětlíme si, jak funkce logaritmická sou-
visí s funkcí exponenciální a na závěr se budeme věnovat záporným znaménkům a tomu, jak ovlivňují polohu 
kivky v grafu. V průběhu si zopakujeme také některá pravidla pro logaritmování.

6. V šesté lekci se už budeme věnovat pouze praktickým příkladům týkajících se logaritmické funkce  
a vyzkoušíme si načrtnout následující zadání:
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FUNKCE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU
1. V první lekci si vysvětlíme pojem absolutní hodnota, jak se změní graf funkce, když obsahuje absolutní 
hodnotu a zaměříme se především na linérní funkci s absolutní hodnotou. Načrtneme si grafy následujících 
funkcí:

2. V druhé lekci si vyzkoušíme, co udělá absolutní hodnota s funkcí kvadratickou. Ukážeme si rozdíl mezi tím, 
když je v absolutní hodnotě celá funkce, nebo jen její část:
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FUNKCE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU

3. Ve třetí lekci budeme probírat mocninnou funkci v absolutní hodnotě. Graficky si znázorníme následující 
příklady:

4. Ve čtvrté lekci se naučíme funkce s odmocninou, které navíc obsahují absolutní hodnotu. Opět si 
ukážeme rozdíl v tom, zda je v absolutní hodnotě celý výraz, nebo jen jeho část:

5. V páté lekci budeme probírat lomenou funkci s absolutní hodnotou. Součástí této lekce je také funkce 
lineárně lomená. Nové vědomosti si vyzkoušíme na těchto příkladech:
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FUNKCE S ABSOLUTNÍ HODNOTOU

6. V šesté lekci si zopakujeme funkce exponenciální a nově se naučíme, co se s nimi stane v případě, že 
budou obsahovat absolutní hodnotu:

7. V sedmé lekci si na závěr probereme logaritmické funkce s absolutní hodnotou. Naučíme se načrtávat 
grafy následujících funkcí:
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FUNKCE GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ

1. V první lekci se naučíme důležitou věc, a to převod mezi stupni a radiány. Na příkladech si ukážeme, jak 
převádět ze stupňů na radiány a naopak. Také si načrtneme jednotkovou kružnici, na níž si znázorníme 
základní úhly, a to jak ve stupních, tak v radiánech.

2. V druhé lekci si probereme první dvě goniometrické funkce - sinx a cosx. Načrtneme si jejich grafy, 
řekneme si, jaké jsou jejich definiční obory a obory hodnot a jaké mají periody. Také si nakreslíme jednot-
kovou kružnici, v které se naučíme hledat funkční hodnoty pro základní úhly a naučíme se i mnemotechnick-
ou pomůcku, jak si dáné funkční hodnoty zapamatovat.

3. Ve třetí lekci se budeme věnovat dalším dvěma goniometrickým funkcím - funkci tgx a cotgx. Opět si 
nakreslíme jejich graf, určíme jejich definiční obory a obory hodnot stejně tak jako periody. Budeme si také 
ukazovat jednotkové kružnice s funkčními hodnotami a naučíme se i další trik, jak si tyto hodnoty snáze 
zapamatovat.
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FUNKCE GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ

4. Ve čtvrté lekci se koněčně dostaneme ke konkrétním příkladům. Budeme hledat hodnoty úhlů pro jed-
notlivé zadané funkční hodnoty všech dosud probraných goniometrických funkcí. Najdeme úhly pro funkce
sinx, cosx, tgx i cotgx:

Na závěr lekce si vyzkoušíme složitější příklady, které se vyskytují v zápočtovém testu:



MATEMATIKA S PÉŤOU16

FUNKCE GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ

5. V páté lekci se naučíme pracovat s tabulkou funkčních hodnot goniometrických funkcí. Naučíme se v ní 
vyhledávat v závislosti na tom, zda hledáme úhel či funkční hodnotu a také si vysvětlíme spojitost mezi tou-
to tabulkou a probranou jednotkovou kružnicí.

6. V šesté lekci se dostáváme k prvním dvěma cyklometrickým funkcím - k funkci arcsinx a arccosx. Ukážeme 
si jejich grafy, určíme definiční obory a obory hodnot. Také si vysvětlíme, jaký vztah k sobě mají funkce sinx 
a arcsinx a jaký to má dopad na řešení některých příkladů.

7. V sedmé lekci se budeme věnovat zbývajícím dvěma cyklometrickým funkcím - funkci arctgx a arccotgx. 
Opět si ukážeme jejich grafy, definiční obory a obory hodnot. Také si na nich ukážeme inverzní vztah ke go-
niometrickým funkcím tgx a cotgx a jak se dá tohoto poznatku využít.
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FUNKCE GONIOMETRICKÉ A CYKLOMETRICKÉ

8. V osmé lekci si na začátku vysvětlíme, které zadání vůbec lze počítat a které nikoli a pak se pustíme do 
konkrétích příkladů na cyklometrické funkce:

Na úplný závěr si ukážeme zvláštní příklady cyklometrických funkcí, které v sobě obsahují výraz nekonečno:
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VLASTNOSTI FUNKCÍ
1. V první lekci budeme probírat funkci složenou a popíšeme si, jak udělat příklad f složeno z g, nebo naop-
ak g složeno z f. Naučíme se skládat dohormady i tři různé funkce.

2. V druhé lekci budeme probírat funkci inverzní a ukážeme si grafy následujících funkcí a funkcí k nim
inverzních:

Ukážeme si, co dokáže udělat s funkcí funkce inverzní a vypočteme si výsledky těchto a mnoha dalších 
příkladů:
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VLASTNOSTI FUNKCÍ
Také si vysvětlíme, jak ze zadané funkce udělat funkci inverzní, a to na těchto příkladech:

Na závěr si ukážeme definiční obor a obor hodnot u zadané funkce a funkce k ní inverzní.

3. V třetí lekci si vysvětlíme, jak zjistit, zda je daná funkce sudá či lichá. Tuto vlastnost budeme určovat na 
příkladech:
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VLASTNOSTI FUNKCÍ

4. Ve čtvrté lekci si ukážeme vlastnost zvanou periodicita. Naučíme se najít periodu a těchto funkcí:

5. V páté lekci se naučíme poznávat, zda je funkce omezená či nikoli. Probereme si tyto příklady:
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DEFINIČNÍ OBORY
1. V první lekci se naučíme 3 základní pravidla pro učení definičního oboru. Tato pravidla aplikujeme na
následujících úvodních příkladech:

Definiční obory si ukážeme také na složitějších příkladech:

1. pravidlo:

2. pravidlo:
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DEFINIČNÍ OBORY
3. pravidlo:

2. V druhé lekci se naučíme, jak jednotlivá pravidla kombinovat dohromady. Vysvětlíme si to na těchto
příkladech:

3. Ve třetí lekci si ukážeme, jak určit definiční obor u goniometrických a cyklometrických funkcí:
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LIMITA POSLOUPNOSTI
1. V první lekci si vysvětlíme, jak pracovat s nekonečnem. Ukážeme si, jaké výsledky dostaneme, když k ne-
konečnu přičteme či odečteme nějaké číslo, když nekonečno vynásobíme nebo vydělíme nějakým číslem či 
když nekonečno umocníme. Také si popíšeme výrazy, které nejsou definované.

2. V druhé lekci si probereme limity u jednoduchých polynomů a zlomků. Spočítáme tyto příklady:
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3. Ve třetí lekci budeme pokračovat v limitách posloupností u zlomků, které budou ale o něco složitější než v 
předchozí lekci. Budeme je tedy muset nejprve upravit a pak až spočítat jejich limitu:

4. Ve čtvrté lekci probereme limity, které obsahují exponenciální posloupnosti a také si ukážeme speciální 
limity typu -1 na ntou:

LIMITA POSLOUPNOSTI
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5. V páté lekci si ukážeme limity typu nekonečno minus nekonečno, které budeme řešit usměrněním výrazu:

6. V šesté lekci si na závěr ukážeme příklady, které v sobě obsahují součet posloupnosti, ať už aritmetické či 
geometrické. Naučíme se vzorce, které nám pomohou tento typ příkladů vyřešit:

LIMITA POSLOUPNOSTI
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1. V první lekci si vysvětlíme, jak pracovat s nekonečnem. Ukážeme si, jaké výsledky dostaneme, když  
k nekonečnu přičteme či odečteme nějaké číslo, když nekonečno vynásobíme nebo vydělíme nějakým 
číslem či když nekonečno umocníme. Také si popíšeme výrazy, které nejsou definované.

2. V druhé lekci si probereme limity u polynomických funkcí a u zlomků. Budeme se zabývat případy, kdy x 
jde jak k plus, tak k minus nekonečnu. Spočítáme si tyto příklady:

LIMITA FUNKCE
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3. Ve třetí lekci se v limitách začnou objevovat nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické,  
expoenciální, logaritmické, ...). Limitně se x bude stále blížit k plus či minus nekonečnu:

4. Ve čtvrté lekci se v limitách objeví nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, expoenciální, logarit-
mické, ...). Limitně se však x bude blížit ke konkrétnímu číslu:

LIMITA FUNKCE
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5. V páté lekci si ukážeme jednostranné limity, které se k danému číslu blíží zprava či zleva:

Také si ukážeme příklady vedoucí na jednostrannou limitu:

LIMITA FUNKCE
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Probereme i typy příkladů, které je nutné rozdělit na dvě jednostranné limity:

LIMITA FUNKCE
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1. V první lekci si ukážeme základní vzorce pro derivování a následně si je vyzkoušíme na těchto příkladech:

DERIVACE
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DERIVACE
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2. V druhé lekci si vysvětlíme pravidla pro počítání s derivacemi. Ukážeme si, jak se derivuje více funkcí, 
které se vzájemné sčítají, odečítají, násobí či dělí:

Ukážeme si také, jak poznat, zda se jedná o součin či podíl funkcí, a kdy tedy aplikovat zmíněná pravidla. 
Budeme odhalovat rozdíly mezi dvojicemi příkladů:

3. Ve třetí lekci se budeme věnovat složeným funkcím. Ukážeme si pravidlo, dle kterého se složené funkce 
derivují:

DERIVACE
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DERIVACE

4. Ve čtvrté lekci si spočítáme spoustu příkladů, kde budeme procvičovat již probrané vzorce a pravidla:
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5. V páté lekci nás čeká další várka procvičovacích příkladů, abychom se perfektně připravili na test:

DERIVACE
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6. V šesté lekci se zaměříme na speciální typ příkladů, ve kterých budeme muset použít trik s inverzními 
funkcemi - s funkcí exponenciální a logaritmickou. Spočteme si následující zadání:

7. V sedmé lekci probereme derivace vyšších řádu, to znamená že budeme počítat druho, třetí, čtvrtou,...
derivaci. Žádné velké změny nenastanou, budeme jen derivovat již zderivovanou funkci. Spočítáme si tyto 
příklady:

DERIVACE


