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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 druhého zápočtového testu.
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URČITÁ INTEGRACE

1. V první lekci si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi určitým a neurčitým integrálem. Ukážeme si, jak v příkladu 
pracovat s malými čísly, která jsou u integrálu a že narozdíl od příkladů, které jsme počítali doposud, bude 
výsledkem konkrétní číslo.

2. V druhé lekci už rozumíme principu určité integrace a můžeme si tedy vypočítat pár cvičných základních 
příkladů. Zopakujeme si tím i použití oficiálního taháku a metodu per partes.

3. V třetí lekci budeme i nadále trénovat určité integrály, příklady už ale budou o něco málo složitější. Opět si 
procvičíme nějaké integrační metody a na závěr do výsledku dosadíme meze.
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4. Ve čtvrté lekci si vysvětlíme, jak se řeší určitá integrace u příkladů, kde je k výpočtu nutné použít substi-
tuční metodu. Narozdíl od ostatních metod je totiž u substituce nutné dávat si velký pozor na zadané meze, 
které se nám mohou substitucí měnit!

5. V páté lekci si spočítáme nějaké příklady, kde je nutné použít substituci. Ukážeme si i různé způsoby, jak 
příklad dokončit. Buď se můžeme vrátit do substituce, nebo si naopak přepočítat meze. Výběr té či oné  
varianty nechám na vás.

URČITÁ INTEGRACE
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6. V šesté lekci si spočítáme poslední příklad na určitou integraci obsahující výpočet substituční metodou. 
Snad se vám jej podaří správně vyřešit!

7. V sedmé lekci si popíšeme úplně novou věc, a tou je nevlastní integrál. Je to v podstatě určitý integrál, který 
v sobě má nekonečno. Lehce si zopakujeme i práci s nekonečnem, co jsme se učili i u limit v matematice 1, 
protože nyní to budeme opět potřebovat.

URČITÁ INTEGRACE



MATEMATIKA S PÉŤOU6

URČITÁ INTEGRACE

8. V osmé lekci si dáme ještě jeden příklad na nevlastní integrál, tentokrát už však bude náročnější a 
budeme muset použít jednu z integračních metod. Poznáte takhle ze zadání kterou?

9. V deváté lekci se posuneme k tématu s názvem konvergence integrálu. Vysvětlíme si, co tento pojem 
znamená a jak postupovat při výpočtech. Vše si názorně ukážeme na tomto příkladu:

10. V desáté lekci si vyzkoušíme další dva příklady na konvergenci integrálu. Narozdíl od úvodního příkladu 
tam budou potřeba ještě nějaké úpravy. Taky si povíme trik, jak si snadno zapamatovat, kdy integrál konver-
guje neboli kdy je konečný.



MATEMATIKA S PÉŤOU7

URČITÁ INTEGRACE

11. V jedenácté lekci se dostáváme do finále, a to k výpočtu konvergence integrálu současně s použitím 
substituční metody. Bude to už dost zamotané, ale já věřím, že to úspěšně zvládnete!
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Tenhle kurz je základ pro počítání jakékoli aplikace integrace. Zaměříme se v něm na obsah obrazce 
ohraničeného nejrůznějšími křivkami. A právě tohle bývá u většiny studentů kámen úrazu. Zadaný obrazec si 
vůbec nakreslit. No a bez obrázku nespočítáme vůbec nic. Proto jsem hned na začátek kurzu dala opakovací 
lekci, kde si stručně a přehledně zopakujeme veškeré křivky, které vás tam mohou potkat. Zavzpomínáme, 
jaký graf má lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická a bůhví jaká ještě funkce. Poté už se vrhneme 
na reálné příklady, na kterých si vysvětlíme, jak z namalovaného obrazce vyčteme meze a integrované funkce. 
Pak už nezbývá nic jednoduššího, než integrál vypočítat a dostat konkrétní číslo, které představuje obsah 
plochy daného obrazce. Na závěr si ukážeme i záludný příklad s parametrem, který se na cvičeních moc neu-
kazuje, ale v zápočtu se objevit může. Tak hurá do toho!

1. V první lekci si nakreslíme ilustrační obrázek a vysvětlíme si na něm princip výpočtu obsahu pomocí inte-
grálu. Ukážeme si, jak z obrázku vyčíst meze a jak poznat, které funkce zintegrovat. Také si na jednoduchém 
příkladu obdélníka dokážeme, že integrálem se skutečně dá vypočítat obsah obrazce.

2. V druhé lekci si pro jistotu zopakujeme, jak se kreslí které křivky. Sice už tohle vše známe z matematiky 1, 
ale opakování není nikdy dost. Bude to jen stručné připomenutí toho, jak načrtnout grafy těchto funkcí:

APLIKACE INTEGRACE I

č

č
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APLIKACE INTEGRACE I

3. V třetí lekci se konečně dostaneme k opravdovému příkladu, jehož zadání zní: vypočítej obsah obrazce, 
který je ohraničen křivkami:

4. Ve čtvrté lekci si opět ukážeme příklad na výpočet obrazce omezeného danými křivkami. Tentokrát už jich 
však bude víc, budeme muset načrtnout dokonce 4 křivky:
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APLIKACE INTEGRACE I
5. V páté lekci si spočítáme další příklad na obsah obrazce, tentokrát budeme mít zadanou parabolu, hyper-
bolu a přímku. Jaký tvar obrazce nám tedy v tomto příkladě vznikne?

6. V šesté lekci budeme opět počítat obsah, tentokrát však na určitém ohraničeném intervalu. V čem bude
výpočet jiný se dozvíš v příkladu:

7. V sedmé lekci budeme znovu počítat obsah obrazce na intervalu, Zadaní tentokrát bude znít takto:




