
Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Písemná zkouška z matematiky 

Přijímací řízení do NMgr. studia učitelských oborů 2011 
 
 

Příklad 1. (40 bodů) 
Vyšetřete průběh funkce v jejím maximálním definičním oboru a načrtněte graf 

( ) xexxf 22=  
Určete paritu (sudá/lichá), periodická /neperiodická, průsečíky s osami, obor hodnot, intervaly 
monotónnosti, intervaly na kterých je konvexní /konkávní, inflexní body a asymptoty.  
 
Příklad 2. (20 bodů) 
Řešte soustavu lineárních algebraických rovnic 
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Určete dimenzi vektorového prostoru řešení a alespoň jednu jeho bázi. 
 
Příklad 3. (20 bodů) 

Vypočítejte obsah plochy omezené grafem funkce ( )21+= xy , osou x  a přímkami 
12 =−= x,x .  

 
Příklad 4. (20 bodů) 
Rozhodněte, zda struktura ( )⋅+,,Z6  zbytkových tříd modulo 6 spolu s operací sčítání a  

násobení modulo 6 tvoří okruh, obor integrity nebo těleso. 
Zbytkové třídy modulo 6 jsou definovány jako rozklad množiny celých čísel podle 
kongruence ( )bamodba −⇔≡ 66 . 



Řešení  
Příklad 1. Definiční obor funkce jsou celá reálná čísla, tj. . Funkce není ani sudá ai 
lichá, není ani periodická. Extrémy a monotónnost funkce určíme z první derivace. 
První derivace funkce je . Funkce nabývá extrému v bodech, kde 

. Po úpravě tak dostaneme  což s ohledem na 
průběh funkce  vede k tomu, že  nebo .  Dosazením vybraného čísla 
z jednotlivých intervalů do první derivace podle znaménka určíme, že na  je funkce 
rostoucí, na  je klesající a na  je rostoucí.  
Inflexní body zjistíme z druhé derivace.  

. Inflexní body jsou tam, kde je 
druhá derivace nulová, tedy v bodech, kde , což jsou body 

. Podle znaménka druhé derivace určíme konvexnost a konkávnost. Na 
intervalu  je funkce konvexní, na  je konkávní a na 

 je opět konvexní.  
Asymptota pro  neexistuje, pro  je  (tedy osa ). 
Graf funkce je: 

 
 
 
 
Příklad 2.  
Jedná se o homogenní soustavu lineárních algebraických rovnic, jejíž řešení záleží na 
hodnosti matice soustavy. Úpravou dostaneme: 

 . 

Soustava má tedy nekonečně mnoho řešení, které tvoří podprostor dimenze 2, aritmetického 
vektorového prostoru . Parametricky popsáno  , a tedy báze 
prostoru řešení bude například . 
 
Příklad 3. 
K výpočtu plochy použijeme určitý integrál. Jelikož je plocha omezená osou  a přímkami 

, počítáme integrál 

 
Obsah plochy jsou . 
 



Příklad 4. 
Zbytkové třídy modulo 6 můžeme popsat jako třidy - všechny možné zbytky po 
dělení číslem 6. Vzhledem na sčítání tvoří komutativní grupu, neutrální prvek je 0. Prvky 

 tvoří vzhledem na násobení pouze pologrupu s jednotkovým prvkem 1, netvoří 
grupu, neboť například prvek 2 nemá inverzi. Struktura  tedy tvoří okruh.  
 


