
V po£etní £ásti o£ekávejte p°íklady v rozsahu témat a technik probíraných
na cvi£eních vyjma opakování st°edo²kolské látky, komplexních £ísel, a suprema
a in�ma a rovn¥º ur£itého integrálu. Jmenovit¥ tedy:

� limity funkcí (vlastní i nevlastní ve vlastních inevlastních bodech, porov-
návání funkcí pomocí pomocí o, O a ∼),

� derivace (v£etn¥ výpo£tu jednostranných derivací v problematických bo-
dech),

� neur£ité integrály (v£etn¥ speciálních substitucí t = m
√
(a+ bx)/(c+ dx),

t = tanx a t = tan x
2 pro integrály s goniometrickými funkcemi a t = sinx,

t = sinhx apod. pro integrály s odmocninami - nikoliv v²ak Eulerovy a
�eby²evovy substituce),

� limity posloupností (speciáln¥ rekurentn¥ zadané posloupnosti),

� ur£ování extrém· a vy²et°ování p°·b¥hu funkcí,

� výpo£et Taylorových polynom· a jejich pouºití k výpo£tu limit.

P°íklad moºného zadání po£etní £ásti

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 dva (oboustrann¥ popsané)
papíry formátu A4 se vzore£ky (ru£n¥ psané i ti²t¥né).

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.

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 rov-
n¥º, poznámek a základních p°íklad· (m¥°ítkem je látka uvedená v p°ehledu
probrané látky). V testech budou i teoretické p°íklady, kde bude nutné dané
znalosti aplikovat (dokázat jednoudché tvrzení pomocí de�nic, ov¥°it p°edpo-
klady v¥ty, vymyslet jednoduché p°íklady a podobn¥). Nebudou zkou²eny kapi-
toly Neformální úvod, Mnoºiny a zobrazení a Elementární funkce (jejich znalost
se v²ak implicitn¥ p°edpokládá).

P°íklad moºného zadání teoretické £ásti

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/pocetni cast.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/prednaska vse.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/prednaska vse.pdf
https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~dpokorny/teoreticka cast.pdf


P°i p°ípadném distan£ním zkou²ení platí pro ob¥ £ásti testu stejná pra-
vidla 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.
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