
V po£etní £ásti o£ekávejte p°íklady v rozsahu témat a technik probíraných
na cvi£eních jmenovit¥ tedy:

� ur£itý integrál a jeho aplikace,

� diferenciální rovnice (separované prom¥nné, homogenní rovnice, lineární
rovnice 1 °ádu, Bernoulliho rovnice, lineární rovnice s konstantními koe-
�cienty - homogenní rovnice, metoda speciální pravé strany, variace kon-
stant),

� £íselné a mocninné °ady (vy²et°ování konvergence a absolutní konvergence,
polom¥r konvergence, s£ítání mocninných °ad a s£ítání £íselných °ad po-
mocí mocninných °ad),

� funkce více prom¥nných (spojitost a limity funkcí více prom¥nných, par-
ciální derivace a totální diferenciál, v¥ta o implicitní funkci, volné i vázané
extrémy funkcí více prom¥nných)

Na po£etní £ást bude celkový £as 120 minut, test bude rozd¥len do dvou £ástí
po dvou p°íkladech, kaºdá bude na 60 minut, mezi nimiº bude 15 minut pauza.
V pr·b¥hu testu není dovoleno opustit pracovní prostor (platí pro prezen£ní i
distan£ní zkou²ení).

P°i psaní po£etní £ásti m·ºete mít k dispozici (vyti²t¥né) následující tabulky
(tj. uº ne vlastní tabulky jako minulý semestr):

tabulky derivací a primitivních funkcí,
tabulky substitucí,
tabulky vzorc· na aplikace ur£itého integrálu.

V²echny kroky výpo£tu je pot°eba °ádn¥ zd·vodnit, pouºíváte-li n¥jakou
v¥tu, je pot°eba to uvést a p°ípadn¥ ov¥°it p°edpoklady. M¥°ítkem by m¥ly být
p°íklady po£ítané cvi£ícími p°i výpo£tech na cvi£ení.

P°íklad moºného zadání 1. £ásti po£etní £ásti
P°íklad moºného zadání 2. £ásti po£etní £ásti

Mezi po£etní a teoretickou £ástí bude p°estávka 45 minut.

P°i teoretické £ásti o£ekávejte otázky teoretického charakteru v rozahu
látky probírané na p°edná²kách, tj. znalost v²ech de�nic, v¥t a d·kaz· a rovn¥º,
poznámek a základních p°íklad· (m¥°ítkem je látka uvedená v p°ehledu pro-
brané látky). V testech budou i teoretické p°íklady, kde bude nutné dané znalosti
aplikovat (dokázat jednoudché tvrzení pomocí de�nic, ov¥°it p°edpoklady v¥ty,
vymyslet jednoduché p°íklady a podobn¥). Nebudou zkou²eny kapitoly Ur£ité
integrály a Aplikace ur£itého integrálu (detailní seznam de�nic a v¥t u zkou²ky
naleznete v seznamu de�nic a v¥t).

Na teoretickou £ást bude 75 minut. K dispozici m·ºete mít jen psací pot°eby
a (stejn¥ jako pro po£etní £ásti) není v pr·b¥hu testu dovoleno opustit pracovní
prostor.
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https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/derivace_1r_z.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/subst_1r_z.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/vzorce.pdf
https://www.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/pocetni cast 1 ukazka.pdf
https://www.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/pocetni cast 2 ukazka.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/prednaska vse LS.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/prednaska vse LS.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/pozadavky NOFY152


P°i distan£ním zkou²ení platí pro ob¥ £ásti testu stejná pravidla jako pro
zápo£tové testy:

� nepi²te prosím ni£ím málo výrazným (nap°. oby£ejnou tuºkou),

� kaºdý by m¥l mít po celou dobu testu zapnutou kameru, která snímá
nejen jeho, ale i st·l, na kterém pí²e, m¥lo by být vid¥t, ºe na stole krom¥
povolených pot°eb neleºí nic dal²ího,

� po skon£ení testu papíry nafo´e/naskenujte a po²lete na emailovu adresu
zkouskaanalyza@gmail.com soubory by m¥ly být (pokud je to ve va²ich
silách) ve formátu PDF a m¥ly by být zaslány jako p°íloha emailu.

V p°ípad¥ prezen£ního i distan£ního zkou²ení pi²te kaºdý p°íklad na vlastní
sadu papír·, tedy na ºádném papí°e by nem¥l být více neº jeden p°íklad.

2

mailto:zkouskaanalyza@gmail.com

