
Varianta t-O

Jméno: ...... Narození: Obor:

(1) Vysvětlete definici limity posloupnosti'

(2) Nakreslete graf funkce Í(r):2Í, uvedte D(Í) 
" 

H(f) této funkce. Dále

uvedte inverzní funkci k funkci Í(r):2' a nakreslete její graf.

(3) Uvedte větu o významu první derivace pro průběh funkce.

'

(4) Vysvětlete pojem posloupnost vybraná z posloupnosti a1, Q,2la3l . .. .

(5) Vypočtěte limitu lim 3" - 1.
Í-++oo r

(6) Vypočtěte derivaci funkce Í(r) : sin2 r.

(7) Vyšetřete lokální extrémy funkce /(r, a) : e_,''

(8) Napište Taylorův polynom ?3(r) pro funkci Í(r) = 
tr.e, v bodě c:0.



(1)

Varianta 13

Vysvětlete, zda existuje inverzní funkce k funl<ci Í (') : r-.3 defi1oy.ané na intervalu

(j*, +*Í. Pokud existuje, nakreslete její graf a uveďte definiční obor a obor

hodnot této inverzrií fiurkce;

Ilved'te definici derivace fumkce / v bodě c'

Uveďte, za jakÝchpředpokladů platí věta o limitě součtu, součinu a podílu

posloupností'

Vysvětlete pojem rostoucí funkce v intervalu'

(2)

(3)

(4)

sin2r
(5) Vypočtěte limitu }y' *'g"

(6) Vypočtěte derivaci funkce Í(*):3sin12'

(7) Určete lokální maximum a lokáIní minimum funkce Í(r) :2rg - 3r2

(8) Vypočtěte integrál

I r z*'dx



Varianta 20

(1) Vysvětlete pojem neurčitý integráI'

(2) Uvedte větu o limitě součinu posloupností'

(3) Podle definice derivace vypočtěte derivaci funkce Í(r): |r| v bodě c: 0.

(4) Rozhodněte, zda platí tvrzení: Je-li funkce / v bodě c spojitá, má v tomto bodě

derivaci.

(5) Vypočtěte limitu funkce l'sr H

(6) Vypočtěte derivaci funkce Í (r,a) : In(e" + e_')'

(7) Určete maximální intervaly, na nichž je funkce Í(r) : tr'e_' rostoucí, resp'

kIesající.

(8) Napište Taylorův polynom 75(r) pro funkci Í(*): sinr v bodě o':0'



Varianta 21-

Jméno: Obor: .

(1) Vysvětlete pojem: funkce f je ryze monotónní v intervalu 'I'

(2) Vysvětlete pojem: funkce / má v bodě c limitu zp|aya rovnou číslu .L.

(3) Uvedte větu o limitě podílu funkcí v bodě.

(4) Vysvětlete pojem lokální minimum funkce v bodě'

(5) Vypočtěte limitu funkce riq1 

=*.
r-+O tg2r

(6) Vypočtěte derivaci firnkce Í(r) :7-" .

(7) Určete maximáIní intervaly, na nichŽ je funkce Í(r) : I - e.' rostoucí, resp.

kIesající.

(8) Napište Taylorův polynom ?6(r) pro funkci Í(*): cosr v bodě o:0'



Varianta 22

.Jméno: .. '... Narození: Obor:

(1) Vysvětlete, zda platí (nebo neplatí) tvrzení: je-Ii funkce / spojitá v 'bodě c, má
v tomto bodě vlastní limitu.

(2) Pomocí věty o limitě vytlrané posloupnosti vyšetřete existenci limity lim (-1)"
n-)r

(3) Uvedte postačující podmínku pro lokáIní extrém.

(4) Vysvětlete správnost, I€Sp; l€Splávnost"tvrzení: je-Ii ve vnitřním bodě c definič_

ního oboru Í" (") : 0, pak bod c je inflexním bodem funkce /'

(5) Vypočtěte funkce lim
r-+O

lnr
cotg r

(6) V oboru, kde lze mechanicky derivovat' vypočtěte derivaci funkce

(7) Stanovte maximáIní intervaly, na nichŽ je funkce
konkávní'

Í(,):I-e-" konvexní, resp.

(8) Napište Taylorův polynom Ta(r) pto funkci Í(") : ln(1 + r) v bodě a : 0.



Varianta 23

Jméno: .... '. Narození: Obor: .

(1) Vysvětlete, co zrramená, že funkce Í a g jsou navzájem inverzní.

(2) Vysvětlete, co znametá,že funkce / je prosté zobrazení množiny A na

množinu B.

(3) Vysvětlete pojem redukované átr toar' c €R* '

(4) Vysvětlete větu o derivaci podíIu dvou funkcí .

.lx: _ 1

(5) Vypočtěte limitu funkce }+. fu;l
(6) V oboru, kde lze mechanicky derivovat, vypočtěte derivaci funkce

Í (") : 2,'cotr I '

(7) Určete maximální intervaly, na nichž je funkce Í(*) :3 _ e-*' konvexnío resp.

konkávní.

(8) Vypočtěte primitivní funkci

!* cosrd,r.



Varianta 24

Jméno: '. '... Narození: Obor: .

(1) Vysvětlete, zda existuje inverzní funkce k funkci Í (r) : ra definované na intervalu
(_oo, *oo). Pokud existuje, nakreslete její graf a uveďte, definiční obor a obor
hodnot této inverzní funkce.

(2) Uveďte znění věty o souvislosti derivace a spojitosti funkce v bodě c e (a,b), kde
a < b, a,b eR.

(3) Uvedte, za jakých předpokladů platí věta o limitě součtu, součinu a podílu

posloupností.

(4) Vysvětlete pojem rostoucí funkce v intervalu.

,fi.Ta -t(5) Vypočtěte limitu ]*a Ť

(6) Vypočtěte d'erivaci funkce Í(") = 
3sin2r'

(7) Určete Iokální maximum a lokální minimum funkce Í(r) : 13 .e_' .

(8) Vypočtěte integrál

! A Inz dx.



'\Iarianta 25

Jméno: ..... ' Narození: Obor:

Datum:Přednášející:

(1) Uveďte definici spojitostí funkce /( definované v intervalu I g R) v tlodě c e 1:

(2) Vysvětlete pojem lokální maximum funkce /, definované v intervalu (o,b) g R,
vbodě ce (a,b).

(3) Napište větu o výynamu druhé derivace plo průběh funkce.

(4) Uvedte definici určitého (Newtonova) integrálu.

(5) Vypočtěte limitu funkce 
J'šb 

(' - cos z)cotg r.

(6) Na intervalu r_Tr,il vypočtěte derivaci funkce Í(r) : gte,.

(7) Vyšetřete lokální extrémy funkce Í(r) : "_' '

(8) Napište Taylorův polynom ["(r) pro funkci Í(r) : e" v bodě c: 0.



Varianta 26

.Jméno: '. .... Narozeni: Obor: .

(1) Vysvětlete definici limity funkce / v bodě c.

(2) Napište větu o limitě součinu a podílu posloupnosti (a") a (b.).

(3) Vysvětlete větu o výynamu první derivace pro průběh funkce.

(4) Vysvětelte pojem: funkce / je na intervalu I c Rrostoucí.

,. tg7r
(5) Vypočtěte limitu funkce 

}'šb "fu
(6) Vypočtěte derivaci funkce Í(r) :zarctgt.

(7) Určete intervaly, na nichž je funkce Í("): e-"' rostoucí, resp. klesající.

(8) Vypočtěte integrál I x .sinrd,r'



Varianta 27

Jméno: ..... ' Narození: Obor: .

(1) Vyšetřete, zda existuje inverzní funkce k funkci cos r definované v intervalu (0, n).
Pokud existuje, nakreslete její graf a uvedte, o jakou funkci se jedná. Uveďte dále
definiční obor a obor hodnot této inverzní firnkce.

(2) Vysvětlete pojem okolí bodu c eR*. L

(3) Vysvětlete pojem limita posloupnosti.

(4) Vysvětlete pojem neklesající funkce.

(5) Vypočtěte limitu li+ íi _ _]_)
z+frc \Í SLTLI /

(6) Vypočtěte derivaci funkce Í(r) :ln (r + {í5Tt)

(7) Určete maximální intervaly, na nichž je funkce Í(") :2r3 _ 3r2 rostoucí, résp.
klesající.

(8) Napište Taylorův polynom Ta(r) pro funkci Í(r): lnr v bodě o: 1'



Varianta 28

Jméno: Obor: .

(r) ,Uvažujme funkci / definova^rrou v jistém redukovaném okolí bodu c. Uvedte definici
limity funkce / v bodě c.

(2) Uveďte větu o významll druhé derivace pro průběh funkce.

(3) Uvedte větu o intergaci per-partes.

I

(4) Vysvětlete pojem vybraná posloupnost z posloupnosti (o",).

\.rl L i'!

o3,
(5) Vypočtěte limitu funkce lim^ ': ^ .

, 1 ,,r.' .. .m;Ž0,Fin2r'.''
' u t t ,,i., r : :

(6) Vypočtěte derivaci firnkce Í(r):3arctgr.

(7) Vypočtěte primitivní funkci l r.Inritr'

(8) Napište Taylorův polynom Ta(r) pto funkci Í(r): } v bodě c: 1.



Varianta 29

.Jméno: ...... NarozenÍ: Obor: .

(1). Uvedte znění l'Hospitalova pravidla'

(2) Uveďte definici derivace funkce / v bodě c.

(3) Uvedte nutnou podmínku pro lokáIní extrém funkce'

(a) Rozhodněte,zdaplatítvrzení: Je-lifunkce/ (definovanávintervalu (a,b),a<b)
spojitá v bodě c € (a,ó), má v bodě c derivaci'

(5) Vypočtěte limitu 
']i1; 

j#

(6) Vypočtěte lokální eit'é*y funkce Í(r\:3ra l4r3.

(7) Vypočtěte integrál

(8) Napište Taylorův polynom T5(r) pro.funkci /(r) : sinr v bodě c:0.

IY*


