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De_Linicgfunkce: Pojenr funkce je jednírn z nejdůležitějšíclr matematických pojmů.

vzrrikl r:ři siedorlání změn a závisiostírůznýeh jevů, s rrirniž se lielá v životě setkárraii.

Ta!.é triy jstne rl materiratice , |yzice , biologii, ale. i r: cJaišíe h r:řerJměiech a v pr;lxi ;:ozn;lii
veliČiny, |<teré na sobě závisejí. Hmotnost předmětu z určitého mateiiálu závisína jeho
objemu; doba, kterou ujede auto darrolt vzcláienost, závisí na průměrné rychlosti auta;
rychlost fotCIsyntézy závisína intenzitě světla; obsah čtveree závisína clélee jeho strany,
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Zi:rpis
inter-valii

znázor:nění
rra číselné ose

Názcv intervaltr,
siovui vyjtirlr-errí

{:reR; ašl:šó} (u, Ď)

Q l)

uzavr-ctlý irrierval
rid o (včetrrě)
<lo Ď (včetně)

{:ceR; ašt<ů} (o, ó)
Ll b

zleva uzar,řerrý
a zprava, ot evřertí,
irrterval
zpr.'alřa p o1ootel,r-cný
irtt<lrva1

od r,r (r,četně)
clo ó (nrimo)

{lr,eR; rt<ršĎ} (n, Ď)

& b
zleva oter,řetiý
a zpra\ra uzal,řetlÝ
irtterva1
zleva polootevřerrÝ
inl.erva_l
od rr (urirno)
clo b (včetut!)

ireR; ri(r:<ů} (o, Ď)
(l, b

otevřený interval
od a (nrimo)
do Ď (nrimo)

{t e R; :užu} (a, *oo) *H
&

interval
rreourez,enÝ zpla\.a
od a. (včetně)
clo pltrs nekonečna

{e, e R; :u> ul (a, fco)
u

irrterval
neomezený zprava
od ct (minro)
do plus nekonečrra

{r;€R,rša} (--,o) H-
a

irrterval
neomezený zlera
od minrrs nekonečna
do o (včetně)

{z e R; l; <a} (--,o) <----+_
a.

intelval
neomezený aleva
od rrrinus nekonďna
do a (rninro)
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Cvičeníz matematiky

9 r7,1 = a,!

cvičný test k přípravě na přijímacízkorJškyi

https://prijimacky.cermat.czffilesffiles/dokumentyltestova-zadani14lete-
mat l JPZ20 19_1T_M A_4l ete_test_M 9 P l D 1 9cOT0 1. p df

ZáznamovÝ arch:

https://prijimacky.cermat.czfiles/files/dokumenty/testov a-zadani/4lete-

matl JPZ}019_1T_MA_4| ete_ZA*M 9P l D19COZ01. pdf

VÝsledkv:

https:/lprijimacky.c ermat.czlfiles/files/dokumenty/testova-zadanif4lete-
mat/ JPZ20 19_1T*M A_4l ete_kl i c_M 9 P l D 1-9COK0 1. pdf

Pozor na příklad 1,4, je to strašně špatně zformulované.

... a současně o polovinu zájezdů více než o měsíc později = ten další měsíc plus
jeho polovina navíc.

DoDRŽUJTE PRAVIDLA:

- Čas na test je 70 minut.
- ČitetnY záznamový arch, s geometrickými úlohami propiskou.

- Sečíst si body a příp. mije poslat e-mailem.

Pokud potřebujete s některými příklady pomoc, poradit {bud'v matematice

nebo ve cviku) napište mi na e-mail: !,n.tomikova@zszborovice.cz
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