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VŠB - MATEMATIKA A
PŘÍPRAVA NA DRUHOU PRŮBĚŽNOU PÍSEMNOU PRÁCI
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 druhé průběžné písemné práce.
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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 probereme derivace vyšších řádu, to znamená že budeme počítat druhou, třetí, čtvrtou,... 
derivaci. Žádné velké změny nenastanou, budeme jen derivovat již zderivovanou funkci. Spočítáme si tyto 
příklady:

DERIVACE
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APLIKACE DERIVACE 

1. V první lekci si povíme teorii k monotónii funkce. Na grafu si ukážeme, kdy je funkce rostoucí a kdy kle-
sající a kde se nachází její lokální minimum a maximum. Také se naučíme postup, jak tyto parametry určit
početně. Zmíněný postup si vyzkoušíme na úvodním příkladu:

2. V druhé lekci si prakticky vyzkoušíme poznatky z první lekce a budeme tak trénovat postup pro určování
monotonie funkce na několika příkladech:
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3. Ve třetí lekci probereme teorii k určování konvexity a konkávity a k nalezení inflexního bodu. Opět si
ukážeme jednoduchý postup, jak zadaný příklad vyřešit bod po bodu. Daný postup aplikujeme na prvním
úvodním příkladu:

4. Ve čtvrté lekci si probraný postup určování konvexity, konkávity a inflexního bodu procvičíme na několika
příkladech:

APLIKACE DERIVACE
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APLIKACE DERIVACE 

5. V páté lekci si načrtneme obrázek grafu funkce a k ní nakreslíme tečnu procházející bodem T. Naučíme 
se, jak vypadá rovnice tečny a jak přijít na její parametry k a q. Rovněž si vysvětlíme, jak u takovýchto 
příkladů využít derivování a jak díky němu nalezneme směrnici tečny. Vypočteme si následující zadání:

6. V šesté lekci si vysvětlíme pojem diferenciál. Naučíme se pomocí něj spočítat přibližnou hodnotu
nejrůznějších výrazů. Vyzkoušíme si to na těchto příkladech:
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7. V sedmé lekci si vysvětlíme L´Hospitalovo pravidlo. Povíme si, za jakých okolností lze toto pravidlo využít 
a v čem spočívá a budeme také znovu derivovat a počítat limity. Začneme s jednoduššími příklady:

8. V osmé lekci budeme pokračovat v aplikaci L´Hospitalova pravidla, tentokrát však budeme mít zadané 
složitější příklady:

APLIKACE DERIVACE
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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
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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.

ASYMPTOTY


	Prázdná stránka



