Informace k p°edm¥tu Matematika III
Podmínky získání zápo£tu
• Povoleny jsou maximáln¥ dv¥ absence, které jsou omluveny p°edem.
• Získání alespo¬ 10 bod· v sou£tu ze dvou písemek. Body získané v písemkách se zapo£ítavají
ke zkou²ce.
• Student·m, kte°í získají v testech alespo¬ 6 bod· a zárove¬ mén¥ neº 10, bude umoºn¥no psát
jeden opravný test pokrývající látku celého semestru. V p°ípad¥ úsp¥²ného absolvování opravného
testu se po£et bod· zapo£ítaných ke zkou²ce nezvy²uje.
• Termíny opravného testu budou vypsány dva. První v týdnu p°ed Vánoci, druhý v týdnu po Novém
roce.

Písemky
• Písemky budou dv¥.
• Na kaºdé dudou 34 p°íklady.
• Kaºdá písemka bude na 40 minut.
• Na písemky si, prosím, doneste karticku studenta. Bez ní není moºné písemky psát.
• P°íklady na písemkách budou podobné t¥m ve sbírce, po£ítaným na cvi£ení a z domácích úkol·.

První zápo£tová písemka
• Pond¥lní skupina ji bude psát 31. 10. 2016,
st°ede£ní skupiny 8. 11. 2016,
£tvrte£ní skupina 3. 11. 2016.
• Písemka bude pokrývat tato témata:

 Dvojný integrál (popsání mnoºiny jako oblast I. a II. druhu, sestavení integrálu a jeho výpo£et).

 Transformace dvojného integrálu do polárních sou°adnic, zobecn¥ných polárních sou°adnic
a do jakýchkoliv jiných zadaných sou°adnic. Výpo£et Jakobiánu transforamce.

 Aplikace dvojného integrálu (obsah rovinného obrazce, objem t¥lesa).
 Trojný integrál (sestavení integrálu a výpo£et).
 Transformace trojného integálu do sférických a válcovitých (cylindrických) sou°adnic.
Druhá zápo£tová písemka
• Pí²e se v 12. týdnu semestru (tedy pond¥lní skupina 5. 12. 2016, st°ede£ní skupiny 7. 12. 2016,
£tvrt£ní skupina 8. 12. 2016).
• Písemka bude pokrývat tato témata:

 K°ivkový integrál ve skalárním poli (parametrizace k°ivky, sestavení integrálu, výpo£et, obsah
plochy pod grafem, hmotnost drátu).

 D°ivkový integrál ve vektorovém poli (parametrizace k°ivky, orientace k°ivky, sestavení integrálu, výpo£et pomocí integrace, práce vektorového pole p°i pohybu hmotného bodu po
orientované k°ivce, potenciálové pole, potenciál, nezávislost na integra£ní cest¥, výpo£et integrálu pomocí potenciálu, Greenova v¥ta).

 Diferenciální rovnice (rovnice se separovanými prom¥nnými, lineární rovnice - homogenní
i nehomogenní, exaktní rovnice, °e²ení po£áte£ní úlohy).

Dal²í info:

K vy°e²ení p°íklad· v obou písemkách m·ºe být pot°eba ovládat u£ivo z minulých semestr· a to
zejména:

• Derivace: je pot°eba um¥t vzorce na derivace, zderivovat sou£in i sloºenou funkci.
• Integrály: um¥t integra£ní vzorce, metodu substituce a per-partes.
• Grafy funkcí: um¥t na£rtnou grafy základních elementárních funkcí (exponenciální, logaritmické,
konstantní, mocninné, goniometrické, cyklometrické).
Nap°.:
f (x) = 2 sin x,

f (x) = 2−x ,

f (x) = − ln x,

f (x) =

1
+ 1,
x

f (x) = x3 ,

...

• Rozpoznat rovnice kruºnice a elipsy, um¥t tyto k°ivky nakreslit.
• Rovnice základních ploch: um¥t rozpoznat rovnice n¥kterých ploch (koule, elipsoid, paraboloid,
kuºel, rovina, válec) a tyto plochy na£rtnout.
• Výpo£et determinant· matic °ádu dva a t°i.

