
Písomná skúška z predmetu: Finančná matematika,  
 

Priezvisko: Meno: 
Dátum skúšky:  
Body:  1.pr. 16b,  2.pr. 23b,  3.pr. 13b,  4.pr. 18b  spolu 70b 
 
Pr.1: Analytik predajne zistil, že vzťah medzi cenou 1 kg (p) výrobku a týždennou tržbou za 
daný výrobok (y) je daný rovnosťou 
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Pri priemernej cene 1 p.j. sa za týždeň sa predá 5 kg výrobku.  
1. Určte časový vývoj rovnovážnej ceny,    (10b) 
2. nakreslite graf vývoja rovnovážnej ceny,   (3b) 
3. nájdite asymptotickú hodnotu rovnovážnej ceny.   (3b) 

 
Pr.2:  Daná je nasledujúca sústava dvoch obyčajných diferenciálnych rovníc 1. rádu 
s konštantnými koeficientmi: 
 x'(t)= 4x(t) + 2y(t)+16 
 y'(t)= 6x(t) + 8y(t) +4 
pre x(0) = 4, y(0) = 14. 
1. Určte fázový priestor, nájdite rovnovážny stav,      (10b) 
2. načrtnite trajektórie, po ktorých by sa systém pohyboval pri prechode z momentálneho 

stavu do rovnovážneho stavu.        (3b) 
3. Vypočítajte všeobecné riešenie a riešenie, spĺňajúce počiatočnú podmienku. (10b) 
 
Pr.3: . Klient banky vložil na účet s ročným úrokom r % sumu S eur, ktorá sa mu po 5 rokoch 
zhodnotila na sumu S5 eur. Ak by vložil na začiatku sumu o 100 eur vyššiu, dosiahol by pri 
rovnakom úroku sumu S5  už o 4 roky. Ak by vložil na začiatku sumu o 210 eur vyššiu, 
dosiahol by rovnakú sumu S5 už o 3 roky. Aká je suma S a S5 ? 
 
 
Pr.4: Poznáme počet čokolád z, ktoré predal supermarket v týždni pred spustením reklamnej 
kampane na daný výrobok.  Počas kampane, ktorá trvala 5 týždňov, rástol predaj o 25 % 
každý týždeň. 
  a) Popíše geometrickú postupnosť, ktorej členy predstavujú týždenné predaje počas 
reklamnej kampane. 
  b) Vypočítajte celkový počet čokolád predaných počas piatich týždňov kampane,  
ak počet predaných čokolád pred kampaňou bol z = 1500 ks. 
   c) Zistite, či je kampaň efektívna, ak zisk z predaja jednej čokolády je 35 centov a náklady 
na kampaň sú 100 Eur za týždeň. 
 



Písomná skúška z predmetu: Finančná matematika,  
 

Priezvisko: Meno: 
Dátum skúšky:  
Body:  1.pr. 16b,  2.pr. 23b,  3.pr. 13b,  4.pr. 18b  spolu 70b 
Pr.1: Rovnovážna (trhová cena) je v každom časovom okamihu určovaná ako priesečník 
funkcií ponuky a dopytu. Ponuka a dopyt sú funkciami momentálnej ceny a rýchlosti jej 
zmeny – derivácie. Nech funkcie opisujúce ponuku qs a dopyt qd sú: 
 qs = 100 + 8 p(t) - 2 p'(t), 

 qd = 150 – 2p(t) – p'(t), 
kde t je čas a p(t) rovnovážna cena v čase t. Momentálna trhová cena výrobku je 15 p. j.  
1. Určte časový vývoj rovnovážnej ceny,     
2. nakreslite graf vývoja rovnovážnej ceny,    
3. nájdite asymptotickú hodnotu rovnovážnej ceny.   

 
Pr.2: Daná je nasledujúca sústava dvoch obyčajných diferenciálnych rovníc 1. rádu 
s konštantnými koeficientmi: 
 x'(t)=2x(t) + 3y(t)+10 
 y'(t)=3x(t) + 2y(t)+ 5 
pre x(0)=6, y(0)=10. 
 
1. Určte fázový priestor, nájdite rovnovážny stav,       
2. načrtnite trajektórie, po ktorých by sa systém pohyboval pri prechode z momentálneho 

stavu do rovnovážneho stavu.         
3. Vypočítajte všeobecné riešenie a riešenie, spĺňajúce počiatočnú podmienku.  
 
Pr.3: Dvaja klienti banky vložili v rovnakom okamihu na účet s ročným úrokom 5 % rovnakú 
sumu 10000 eur. Prvý klient s peniazmi na účte nepracoval 3 roky. Druhý klient vybral po 
uplynutí druhého roka polovicu aktuálnej sumy na účte. 
a) Akú sumu bude mať na účte po troch rokoch 1. a 2. klient? 
b) Aký bude rozdiel výnosov z úrokov na týchto účtoch po troch rokoch? 
 
Pr.4: Tok peňazí 2 projektov je uvedený v tabuľke 
 

rok 0 1 2 3 4 
CF1 -1500 300 300 600 600 
CF2 -1500 500 200 600 500 

 
1. Použite čistú súčasnú hodnotu (NPV) ako kritérium, aby Ste rozhodli, ktorý projekt 

prinesie vyšší zisk, ak diskontný úrok bude 2%, 4%. 
Odhadnite IRR pre oba projekty. Pre ktorý projekt sa rozhodnete teraz a prečo? 


