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Tento materiál slouží jako doplněk k zakoupenému kurzu. Můžeš si jej vytisknout a počítat jednotlivé 
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ZBYTEK LÁTKY KE ZKOUŠCE
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ANALYTICKÁ GEOMETRIE I

1. V první lekci si probereme teorii k analytické geometrii v prostoru. Začneme vysvětlením rozdílu mezi 
skalárním a vektorovým součinem, což si demonstrujeme na tomto příkladu:

2. V druhé lekci nás čeká spousta nových pojmů. Ukážeme si, jak spočítat velikost vektoru, střed úsečky, těžiště 
trojúhelníka a obsah trojúhelníka. Všechny tyto teoretické vzorce si pak vyzkoušíme použít na příkladech:
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3. Ve třetí lekci se pustíme do zapisování rovnice přímky. Ukážeme si, jak napsat parametrickou rovnici přím-
ky ze dvou bodů:

4. Ve čtvrté lekci na nás čeká další nový pojem, a tím je rovina. Naučíme se zapisovat její parametrickou 
rovnici a dále pak i její obecnou rovnici, když je rovina zadaná třemi body. Obě tyto varianty si ukážeme na 
příkladu:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE I
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5. V páté lekci otevřeme téma průsečíku a průsečnice. Na obrázcích si ukážeme, co dané pojmy znamenají 
a pak se detailněji podíváme na jednotlivé případy, které mohou nastat. Začneme průsečíkem dvou přímek, 
který si vyzkoušíme vypočítat na tomto příkladu:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE I
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1. V první lekci si budeme probírat vzájemnou polohu dvou přímek. Ukážeme si, jak poznat, zda jsou přímky 
rovnoběžné, různoběžné či mimoběžné. Budeme trénovat na následujících příkladech:

2. V druhé lekci si vysvětlíme, jak zjistit vzájemnou polohu dvou rovin, které mohou být buď rovnoběžné, 
nebo různoběžné. Postup řešení si ukážeme na těchto příkladech:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE II
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3. Ve třetí lekci si probereme poslední vzájemnou polohu, a to přímky a roviny. Přímka a rovina mohou být 
vzájemně rovnoběžné nebo různoběžné a výpočet si provedeme na příkladech:

4. Ve čtvrté lekci začneme probírat odchylky. V této lekci se naučíme vypočítat odchylku dvou přímek, což si 
ukážeme na následujícím příkladu:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE II



MATEMATIKA S PÉŤOU8

5. V páté lekci budeme pokračovat v odchylkách, tentokrát se ale naučíme vypočítat odchylku dvou rovin. 
Zkušební příklad bude vypadat takto:

6. V šesté lekci dokončíme úsek s odchylkami a naučíme se vypočítat odchylku mezi přímkou a rovinou. 
Postup řešení si ukážeme na tomto příkladu:

7. V sedmé lekci začneme probírat vzdálenosti objektů v prostoru. Začneme vzdáleností dvou bodů, která se 
dá vypočítat také jako velikost vektoru. Obě varianty řešení si ukážeme na tomto příkladu:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE II
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8. V osmé lekci se naučíme zjistit vzdálenost bodu od roviny. Ukážeme si, jaký vzroreček na to lze použít  
a v jakém tvaru musí být zadaná rovina. Vypočítáme si tento příklad:

9. V deváté lekci si probereme poslední a nejnáročnější variantu vzdálenosti, a to vzdálenost bodu od přímky. 
Naučíme se postup, jak bodem proložit rovinu kolmou na přímku, zjistit průsečík a spočítat vzdálenost těchto 
dvou bodů. Cvičný příklad bude vypadat takto:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE II
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1. V první lekci budeme probírat souměrně sdružený bod. Budeme dělat dva typy úloh, nejprve bod 
souměrně sdružený dle roviny a poté dle přímky. Postup řešení si ukážeme na těchto dvou vzorových příkla-
dech:

2. V druhé lekci si ukážeme další možnost zkouškového příkladu, a to výpočet kolmého průmětu bodu. Opět 
si procvičíme dvě varianty, kolmý průmět bodu do roviny a na přímku. Řešení si vysvětlíme na těchto dvou 
příkladech:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE III
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3. Ve třetí lekci budeme probírat další složitější úlohy do zkoušky, a to příklady na rovnoběžnost. Ukážeme si, 
jak vypočítat tyto typové příklady:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE III
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4. Ve čtvrté lekci si ukážeme poslední složitější úlohy z analytické geometrie, a těmi budou úlohy na kol-
most. Opět si ukážeme pár typových příkladů:

ANALYTICKÁ GEOMETRIE III
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1. V první lekci si vysvětlíme základní teorii k určování svislých asymptot. Naučíme se, jakou mají rovnici, 
kde na ni přijít a jak ji následně ověřit pomocí počítání s limitami. Ukážeme si jednoduchý postup pro určení 
svislých asymptot.

2. V druhé lekci budeme následovat postup z předchozí lekce a pokusíme se tak výpočítat úvodní příkald ke 
svislým asymptotám:

ASYMPTOTY



MATEMATIKA S PÉŤOU14

3. Ve třetí lekci si ukážeme teoretický základ k šikmým asymptotám. Rovněž se naučíme, jakou má svislá 
asymptota rovnici a jak přijít na jednotlivé koeficienty. Opět budeme potřebovat umět počítat limity, a to v 
plus nebo v mínus nekonečnu.

4. Ve čtvrté lekci si na tabuli necháme postup z předchozí lekce a podlě něj si spočítáme šikmé asymptoty k 
úvodnímu příkladu:

ASYMPTOTY
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5. V páté lekci si vyzkoušíme první opravdový příklad, ve kterém budeme muset spočítat jak svislé, tak i 
šikmé asymptoty. Dokonce budeme muset použít i L´Hospitalovo pravidlo.

6. V šesté lekci si spočítáme další příklad na asymptoty. Tentokrát bude netradiční především v tom, že bude 
obsahovat exponenciální funkci.

ASYMPTOTY
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ASYMPTOTY

7. V sedmé lekci se podíváme na další příklad. Tentokrát nám bude vycházet zvláštní definiční obor, což 
ovlivní všechny další výpočty.
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SLOVNÍ ÚLOHY NA EXTRÉMY

1. V první lekci si popíšeme obecný princip výpočtu, jak ze slovní úlohy vyčíst funkci, nalézt její definiční 
obor, zderivovat a najít její extrém a nakonec případně ověřit, zda se jedná o minimum či maximum. Tento 
postup pak budeme aplikovat na všech dalších příkladech.

2. V druhé lekci si spočítáme úvodní příklad na nalezení extrémní hodnoty u číselných množin. Stále 
budeme mít na očích postup z předchozí lekce, takže jej budeme moci následovat.

Př.: Ze všech kladných čísel vyber to, jehož součet páté mocniny s převrácenou hodnotou páté mocniny 
bude minimální.
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SLOVNÍ ÚLOHY NA EXTRÉMY

3. Ve třetí lekci bude zadán složitější příklad, kde bude nutné si nakreslit obrázek nejrůznějších funkcí a 
využít i znalosti z geometrie.

4. Ve čtvrté lekci si spočítáme nalší cvičný příklad, ve kterém tentokrát využijeme i analytickou geometrii.
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SLOVNÍ ÚLOHY NA EXTRÉMY

5. V páté lekci si vyzkoušíme první příklad, ve kterém bude zadána konstantní hodnota nějakého parametru, 
v tomto případě délky. O to bude výpočet složitější.

Př.: Je drát délky l a z části chci vytvořit čtverec a z části kružnici. Najdi půlící bod tak, aby byl součet obsahů 
obou obrazců minimální.

6. V šesté lekci nás čeká poslední a také nejnáročnější příklad. Opět v něm bude ukryta konstantní hodnota, 
tentokrát poloměr koule.

Př.: Do koule o poloměru R je vepsán válec. Urči výšku válce, aby byl povrch jeho pláště maximální.


