
MATEMATIKA S PÉŤOU1



VŠB - MATEMATIKA A
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ 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 první průběžné písemné práce.

OBSAH KURZU:
Funkce 
Posloupnosti
Limita posloupnosti
Limita funkce

O TOMTO MATERIÁLU:
Žádná část tohoto materiálu nesmí být nijak použita či reprodukována bez písemného svolení autora. 
Copyright ©Edu for Life a Doučování s Péťou 2022.

Autor materiálu: Péťa Podešvová  
Sazba a grafické úpravy: Adriana Řeháčková



MATEMATIKA S PÉŤOU3

FUNKCE
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:



MATEMATIKA S PÉŤOU4

FUNKCE
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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FUNKCE

4. Ve čtvrté 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 dané funkční hodnoty zapamatovat.

5. V páté 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.

6.. V šesté 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 
touto tabulkou a probranou jednotkovou kružnicí.
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FUNKCE

7. V sedmé 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:

Také si vysvětlíme, jak ze zadané funkce udělat funkci inverzní, a to na těchto příkladech:
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FUNKCE

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

8. V osmé lekci si vysvětlíme, jak zjistit, zda je daná funkce sudá či lichá. Tuto vlastnost budeme určovat
na příkladech:
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POSLOUPNOSTI

1.V první lekci si vysvětlíme, co to vůbec posloupnost je, jak může být zadaná a jak ji vynést do grafu. Taky si
probereme monotónnii posloupnosti a vše si ukážeme na těchto příkladech:

3. Ve třetí lekci  si probereme geometrickou posloupnost. Opět se naučíme potřebné vzorce, které si hned
vyzkoušíme na těchto příkladech:

2. V druhé lekci si probereme aritmetickou posloupnost. Naučíme se potřebné vzorce, které hned
vyzkoušíme na těchto příkladech:
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POSLOUPNOSTI

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na složitější příklady na aritmetickou posloupnost, kdy budeme muset určit 
počet členů, aby jejich součet byl vyšší než dané číslo:

6. V šesté lekci se naučíme, jak vypočítat sumu čísel pomocí vzorce pro součet aritmetické posloupnosti. 
Vyzkoušíme si příklad s čísly i s písmeny:

5. V páté lekci budeme trénovat něco podobného, akorát s geometrickou posloupností. Budeme 
určovat počet členů tak, aby byl součet opět větší než nějaký limit:

7. V sedmé lekci se naučíme, jak vypočítat sumu čísel pomocí vzorce pro součet geometrické 
posloupnosti. Vyzkoušíme si opět příklad s čísly i s písmeny:
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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.

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 probereme speciální limity, které je potřeba převést na Eulerovo číslo. Spočítáme hned
několik příkladů:

LIMITA POSLOUPNOSTI



MATEMATIKA S PÉŤOU13

1. V první 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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2. V druhé lekci se v limitách začnou objevovat nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, 
expoenciální, logaritmické, ...). Limitně se x bude stále blížit k plus či minus nekonečnu:

3. Ve třetí lekci se v limitách objeví nejrůznější funkce (goniometrické, cyklometrické, exponenciální, 
logaritmické, ...). Limitně se však x bude blížit ke konkrétnímu číslu:

LIMITA FUNKCE
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4. Ve čtvrté 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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