
Vzorové zadanie 
 
1. Určte definičný obor D(f) a obor hodnôt H(f) funkcie: 
 

f(x): y = 1 + ln(x1) 
a načrtnite jej graf. 

10 bodov  
 
2. Odevná dielňa šije plášte a nohavice. Z výroby jedného plášťa má zisk 1,6 €, 
z výroby jedných nohavíc má zisk 1,3 €. Na výrobu plášťa je potrebných 1,5 m2 látky 
a 5 hodín práce. Na výrobu nohavíc je potrebných 2,5 m2 látky a 2 hodiny práce. Dielňa 
má denne k dispozícii 15 m2 látky a 50 hodín práce. Koľko plášťov a koľko nohavíc 
treba denne vyrobiť, aby sa dosiahol maximálny zisk a aký bude maximálny zisk? 

15 bodov  
 
3. Nájdite všetky riešenia sústavy rovníc: 
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15 bodov  
 
4. Daná je aritmetická postupnosť, ktorej prvé tri členy sú 31, 28 a 25. Nájdite všetky 
hodnoty n, pre ktoré je súčet prvých n členov tejto postupnosti aspoň 84. 

15 bodov  
 
 
5. Stavebná sporiteľňa ponúka sporiteľom stavebné sporenie v trvaní 4 rokov 
s nasledujúcimi pravidlami: 
Klient uloží každý rok sporenia 1. januára konštantnú sumu, ktorú si sám určí. K 31. 
decembru každého roka sa mu na účet pripíšu úroky 2,5 % z aktuálnej sumy a 
následne získa štátnu prémiu 60 €. Akú sumu bude mať nasporenú po štyroch rokoch 
sporenia, ak jeho ročný vklad bude 200 €? 

15 bodov  
 
 
6. V rovine je daný kosoštvorec, ktorý má dĺžku strany a=4 a menší z vnútorných uhlov 

je =45. Vypočítajte obsah kosoštvorca! 
10 bodov  

 
 
7. Aká je pravdepodobnosť, že pri opakovaných hodoch kocky padne: 
a) prvá šestka v treťom pokuse, 
b) aspoň jedna šestka v troch pokusoch. 

10 bodov  
 
 
8. Dve strany trojuholníka majú dĺžku a = 3 a b = 5. Akú maximálnu plochu môže mať 
takýto trojuholník a aká musí byť dĺžka strany c, aby plocha takéhoto trojuholníka bola 
maximálna? 

10 bodov  



 

Riešenia 

1. x−1 > 0 odkiaľ:  D(f) = (1,∞). , H(f) = R.  

 
2. Maximálny zisk dielňa dosiahne, ak ušije 10 plášťov a žiadne nohavice a tento 
maximálny zisk je 16€. 
 
3. Daná sústava rovníc má jediné riešenie (x, y, z) = (6, 5, 3). 
 

4. 𝑛 ∈< 3,18 > 
 
5. Suma na účte po 4 rokoch bude 1100,42 €. 
 

6. Obsah kosoštvorca je 8√2. 
 

7. a)  
216
25 , b) 

36
91  

 
8. Maximálna plocha trojuholníka, ktorého dve strany majú dĺžku a = 3 a b = 5 je 

P =15/2 a c = √34. 


