


VŠB - MATEMATIKA B
DIFERENCE A SUMY
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 tématu "Diference a sumy".
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DIFERENCE POSLOUPNOSTI

1. V první lekci si vysvětlíme, co znamená pojem diference posloupnosti. Ukážeme si vzorce pro určení první 
diference a pak také vzorce, které nám usnadní práci u složitějších příkladů.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme vypočítat první diferenci jednoduché posloupnosti. Natrénujeme to na těchto 
dvou příkladech:
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3. Ve třetí lekci se podíváme na trochu složitější příklady pro výpočet první diference posloupnosti:

DIFERENCE POSLOUPNOSTI

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na druhou diferenci posloupnosti. Vysvětlíme si, jak se dá vypočítat a také si 
řekneme, k čemu se dá použít. Budeme tedy určovat monotónnost posloupnosti, zda je rostoucí či klesající 
a ještě navíc, zda roste či klesá progresivně nebo degresivně.

5. V páté lekci si vyzkoušíme příklady na určení druhé diference posloupnosti. Začneme opět jednoduchými 
příklady:
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6. V šesté lekci se budeme pořád věnovat druhé diferenci, tentokrát si však vyzkoušíme příklady, kde bude 
n v exponentu.

DIFERENCE POSLOUPNOSTI

7. V sedmé lekci budeme pokračovat v druhé diferenci a uděláme hodně náročnej příklad, kterej vás snad 
u testu nepotká.

8. V osmé lekci se vrhneme na poslední složitej příklad a poté už budeme mít diference konečně za sebou.
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DIFERENČNÍ ROVNICE A SUMY

1. V první lekci si vysvětlíme, jak vypočítat diferenční rovnici. Podrobně si popíšeme výpočet prvního 
a druhého pomocného řešení a nachystáme se tak na další lekce s příklady.

2. V druhé lekci si vyzkoušíme vypočítat první diferenční rovnici, která má na pravé straně mnohočlen.

3. Ve třetí lekci se podíváme na další příklad s mnohočlenem, tentokrát už trošku obtížnější:

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na příklad, kde bude pravá strana v exponenciálním tvaru:
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DIFERENČNÍ ROVNICE A SUMY

5. V páté lekci si vyzkoušíme další příklad s exponenciální pravou stranou:

сΦ ± ǑŜǎǘŞ ƭŜƪŎƛ ǎŜ ǇƻǎǳƴŜƳŜ ƪ ƴƻǾŞƳǳ ǘŞƳŀǘǳΣ ŀ ǘƝƳ Ƨǎƻǳ ǎǳƳȅΦ bŀǳőƝƳŜ ǎŜΣ Ƨŀƪ ǎǳƳŀőƴƝ ǾȊƻǊŜŎ 
ǇǌŜǇǎŀǘ Řƻ ŘƛŦŜǊŜƴőƴƝ ǊƻǾƴƛŎŜ ŀ Ƨŀƪ ǳǊőƛǘ ǇƻőłǘŜőƴƝ ǇƻŘƳƝƴƪǳΦ

сΦ ± ǑŜǎǘŞ ƭŜƪŎƛ ǎŜ ǇƻǎǳƴŜƳŜ ƪ ƴƻǾŞƳǳ ǘŞƳŀǘǳΣ ŀ ǘƝƳ Ƨǎƻǳ ǎǳƳȅΦ bŀǳőƝƳŜ ǎŜΣ Ƨŀƪ ǎǳƳŀőƴƝ ǾȊƻǊŜŎ 
ǇǌŜǇǎŀǘ Řƻ ŘƛŦŜǊŜƴőƴƝ ǊƻǾƴƛŎŜ ŀ Ƨŀƪ ǳǊőƛǘ ǇƻőłǘŜőƴƝ ǇƻŘƳƝƴƪǳΦ

7. V sedmé lekci vyzkoušíme první příklad na sumy. Bude se jednat o mnohočlen a polopaticky si 
ukážeme, jak takový příklad dotáhnout až do konce.
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DIFERENČNÍ ROVNICE A SUMY

8. V osmé lekci se vrhneme na další příklad se sumou mnohočlenu, tentokrát už trochu složitější.

9. V deváté lekci se budeme věnovat sumám, ale tentokrát bude výraz obsahovat neznámou v 
exponentu.

10. V desáté lekci si spočítáme další příklad na sumační vzorec s exponenciálním výrazem.

11. V jedenácté lekci nás čeká poslední, nejtěžší příklad obsahující sumu.
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