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Písomka z predmetu Matematika II.   
_______________________________________________________________ 
Priezvisko študenta:                         Meno študenta: 
Dátum skúšky:_______________________________________________________________ 
16 17 17 15  

 
Pr.1 Urobte Taylorov rozvoj funkcie f(x, y) = x2 e3y  v bode A = (2, 0) polynómom 2.stupňa. 

 
Pr. 2 Vypočítajte absolútne extrémy funkcie f(x, y) = -2x2-2xy-2y2+36x+42y-158 

na množine definovanej nerovnosťami x-2y<=10, x>=0, y>=0 

 
Pr.3 Pre výrobu koreniacich zmesí A a B sa používa mletá paprika, čierne korenie a sušený cesnak. 
Zmes A sa vyrába z 1 kg mletej papriky a 0.5 kg čierneho korenia a 2kg sušeného cesnaku. Zmes B sa 
mieša z 1 kg mletej papriky, 1 kg čierneho korenia a 1 kg sušeného cesnaku. Mletej papriky máme 
k dispozícii 50 kg, čierneho korenia 35 kg a sušeného cesnaku 40 kg. Zisk vykalkulovaný na zmes 
A je 5 p.j./kg, na zmes B je 4 p.j./kg. Navrhnite štruktúru výroby maximalizujúcu celkový zisk. 
1. Koľko koreniacich zmesí A a B má firma v uvažovanom období vyrobiť, aby maximalizovala 

zisk?  (10b) 
2. Aký zisk bude mať firma pri takto nastavenej výrobe?  (1b) 
3. Budú pri tomto optimálnom výrobnom programe využité všetky zdroje? (1b) 
4. Je výroba efektívna? (1b) 
5. V akom intervale sa môže meniť  

a. Cena koreniacej zmesi B  (2b) 
b. Množstvo dodaného sušeného cesnaku (2b) 

 
Pr.4 Lekár zostavuje diétu pre svojho pacienta. Uvažuje o kombinovaní dvoch typov potravy I a II 
tak, aby bola dosiahnutá minimálna denná dávka vitamínov C a E, t. j. 40 mg vitamínu C a 46 mg 
vitamínu E denne. Každý dekagram potravy I obsahuje 3 mg vitamínu C a 4 mg vitamínu E.  Každý 
dekagram potravy II obsahuje 5 mg vitamínu C a 3 mg vitamínu E. Jeden dekagram potravy I stojí 2 
Eurá a potravy II stojí 3 Eurá. Koľko dekagramov potravy obidvoch typov má obsahovať denná 
dávka, aby boli splnené minimálne požiadavky na denný prísun vitamínov s minimálnymi nákladmi. 
Aké náklady má daná diéta? Riešte primárnu úlohu pomocou duálnej (maximalizačnej) úlohy. 
Interpretujte výsledky. 
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Písomka z predmetu Matematika II.   
_______________________________________________________________ 
Priezvisko študenta:                         Meno študenta: 
Dátum skúšky: 04.06.2019
 _______________________________________________________________ 
16 17 17 15  

 
Pr.1: Urobte Taylorov rozvoj funkcie f(x, y) = ( )cos 2 3x y+  v bode A = (0, 0) polynómom 2. Stupňa. 

 
Pr. 2 Vypočítajte extrémy funkcie f(x, y) = 3x+4y na množine x2+y2=225 

 
Pr. 3 Pekár pečie rohlíky, žemle a záviny, pričom má k dispozícii 30 kg múky, 4 kg cukru a 8 kg 
masla. Na výrobu jedného tuctu (12 ks) rohlíkov potrebuje 3 kg múky a 5 kg cukru a 4 kg masla. Na 
výrobu jedného tuctu (12 ks) žemlí potrebuje 3 kg múky, 2 kg cukru. Na výrobu závinov potrebuje 
1kg múky a 2 kg cukru. Zisk z jedného tuctu rohlíkov je 7 Eur, z jedného tuctu žemlí je 10 Eur a zo 
závinov 4 Eurá. 
1. Sformulujte a vyriešte úlohu lineárneho programovania a napíšte koľko tuctov rohlíkov a koľko 

tuctov žemlí má výrobca vyrobiť, aby maximalizoval svoj zisk?             (10b) 
2. Aký zisk bude mať firma pri takto nastavenej výrobe?                                            (1b) 
3. Budú pri tomto optimálnom výrobnom programe využité všetky zdroje?               (1b) 
4. Aké budú tieňové ceny zdrojov?                                                                               (1b) 
5. V akom intervale sa môže meniť  

a. Cena jedného tuctu žemiel?                                                                              (2b) 
b. Množstvo dodanej múky?                                                                                    (2b) 

 
Pr. 4  
Farma má k dispozícii dva druhy krmovín. Kilogram prvej krmoviny obsahuje 4 dkg látky A, 3 dkg 
látky B, 3 dkg látky C. Kilogram druhej krmoviny obsahuje 1 dkg látky A, 2 dkg látky B, 1 dkg látky 
C. Denná dávka krmiva pre zvieratá na farme musí obsahovať minimálne 11 dkg látky A, 12 dkg 
látky B a 6 dkg látky C. Kilogram prvej krmoviny stojí 3 Eurá, kilogram druhej krmoviny stojí 1 
Euro. Vypočítajte, aké množstvá daných dvoch krmovín musia zmiešať, aby krmovinová zmes 
obsahovala požadované množstvá látok A, B, C pre zvieratá a aby farma mala najmenšie náklady? 
Riešte primárnu úlohu pomocou duálnej (maximalizačnej) úlohy a interpretujte výsledky. 


