
Varianta 14

Jnlélto:

Daturn:

Přeciriáše jící:

C]vir:ící:

(1) Na příklac1rr
,'1

/ l"' 'l*
.J o

r'vsl'ětlete clefirrici rrev]astrrílro integrá1u.

(2) Uveclie postačující podrrrín}<rr pro lol<álrrí extrérrr ftLukce clvou reá'lriýclr prottiěir-

trýclr.

(3) Vvsvětlete pojern po]oměI konver'gctrc:e rrtocrrirrrrť: řaclY'

(.1) tlvccltr:' r' .jakéllr tvar'tt ]ze rrapsat ollectré řešení dif'erorrc:iální t'ovrricc

1J" * ct1y' l a'2y _ 11' ]<de {I 1' tt'2 €R'
nrti_li c]rara}<teristická rovrrice pŤís1rrŠrrá k rrvederré cliÍ'ererrc1tíhrí rovrrici jerlerr kořert

dvoirrásollrrÝ.

(l) Vvpočtěte irrtegrál
i f- I

' -d*'
l, r'ltr'r'

(2) Vvšetřete l,ázarró extrérrry funkce .f ('r,il _ Z:ra l3'r7a rra' elipstl 2r2 + |)Ll2 :1i

(;t) Vr ietl nr(.. zda iarla
N , l\
\- { ll"
/_^ ,t . ht,,

,j e korrver getrttrí. resp. a'bsoirrtrrě korrvr:r gerrtrrí.

(4 ) Llveclle o ]lectré r'c''šerrí clifert:ut' itiirrí r'ot'nice

t , t l.
:l - I.t ltt : (



Varianta 23

Jrtrétro:

Datum:

Předrrášející:

Cvičící:

(1) Uvedte větu o integraci substitucí pro rreurčité integrály'

(2) Uveďte odmocninové kritérium pro nekonečné řady'

(3) Vysvětiete, rozklad racionální funkce

Ar+B
/("): iŤ+W+q,

kde 12 -|pr* q: (r- a)(r - b) přičemž a €R' b eRa f b la parciáIní

ziomkY'

(4)Vysvětletepojemparciálníderivaceprofurrkcidvoureálnýchproměnných.

(1) Vypočtěte integrál
/+- arctgr 

O*.

'l-, t + Í'2

(2) Vyšetřet e vázanéextrémy funkce 
"f 
(') : 12 - 4r + 4a2 na kružnici :]:2 +'yz : l'

(3) Určete poloměr konvergence mocninné řadv

r
t r'".
urI
n=1

(4) Uveďte obecné řešení diferenciáiní rovnice

a" +2a' * a: e-''
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