
Matematická analýza 1, 1. paralelka - obory EEM, EK,

prvńı cvičeńı

Karel Posṕı̌sil

1 Kvadratické polynomy.

1.1 Najděte řešeni rovnic kvadratických dle vlastni volby.

1.2 Najděte řešeni rovnice bez použit́ı diskriminantu.

x2 + 2x− 15 = 0
x2 − 5x = 6

1.3 Doplňte na čtverec.

x2 + 4x− 6

1.4 Najděte řešeni nerovnice.

x2 + 6x ≤ −16

1.5 Odvoďte vzorec pro řešeńı kvadratické rovnice.

2 Definičńı obory funkćı

2.1 Určete definičńı obor funkce.

f(x) =
√

x2+5x−6
3−x , [(−∞,−6〉 ∪ 〈1, 3)]

f(x) = ln(log(ln(x)), [(e,∞)]

f(x) = (x2 − 6)
1
x , [(−∞,−

√
6) ∪ (

√
6,∞)]

f(x) = arccos x+1
3 , [〈−4, 2〉]

f(x) =
√
tg x

2 , [∪k∈Z〈2kπ, (2k + 1)π)]

f(x) = x−3
√
x2 − 1, [(−∞,−1) ∪ (1,∞)]
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3 Absolutńı hodnota

3.1 Najděte řešeni nerovnice.

|x− 2|+ 3 ≤ |x+ 1|

3.2 Určete definičńı obor funkce f(x) = ln(|x− 5| − 3). Potom promyslete rovnice
typu |x− a| ≤ (<,≥, >) b.

4 Zobrazeńı a funkce

4.1 Připomeňte si pojmy zobrazeńı, zobrazeńı prosté, na a vzájemně jednoznačné,
inverzńı zobrazeńı a skládáńı zobrazeńı . Totéž pro funkce.

5 Goniometrie.

5.1 Připomeňte si základńı hodnoty a vzorce goniometrických funkćı, hlavně vzorce
pro dvojnásobný a polovičńı argument, součtové vzorce, p̌revod součinu na součet
či rozd́ıl atd.

5.2 Výraz sin(2α) sin(5α) p̌reveďte na součet či rozd́ıl goniometrických funkćı.

6 Exponenciálńı a logaritmická funkce.

6.1 Načrtněte graf exponenciálńı a logaritmické funkce a určete jejich základńı vlast-
nosti.

6.2 log(x) p̌reveďte na základ 3.

6.3 K f(x) = sinh(x) najděte funkci inverzńı .

7 Grafy funkćı.

7.1 Je dán graf nějaké funkce f(x) a nějaké kladné a, načrtněte grafy funkćı
af(x), f(ax), f(x) + a, f(x+ a).
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