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AUTOTEST: Limita funkce (30 - 45 minut)

Vyberte z nabídky (např. podtrhněte nebo zvýrazněte) správné formulace. V každé úloze je jediná správná odpověď.

1) Limitu funkce 𝑓 v bodě, v němž funkce není definována ⎛⎜
⎝

lze vždy
lze někdy

nelze nikdy
⎞⎟
⎠

spočítat.

2) Limitu funkce 𝑓 lze spočítat ⎛⎜
⎝

v libovolném
v hromadném
ve vlastním

⎞⎟
⎠

bodě.

3) Funkce má v daném bodě limitu, pokud ⎛⎜
⎝

v něm existuje alespoň jedna jednostranná limita
v něm existují obě jednostranné limity

se v něm obě jednostranné limity rovnají
⎞⎟
⎠

.

4) Jestliže má funkce v bodě 𝑥0 vlastní limitu, ⎛⎜
⎝

je
není

nemusí být
⎞⎟
⎠

v tomto bodě definovaná.

5) Jestliže je funkce v bodě 𝑥0 spojitá, pak ⎛⎜
⎝

je
není

nemusí být
⎞⎟
⎠

v bodě 𝑥0 definovaná.

6) Pokud je funkce 𝑓 v bodě 𝑥0 spojitá, potom v bodě 𝑥0
⎛⎜
⎝

existuje vlastní
existuje nevlastní

neexistuje
⎞⎟
⎠

limita lim𝑥→𝑥0
𝑓 (𝑥).

7) Funkce má v zadaném bodě ⎛⎜
⎝

nejvýše
právě

alespoň
⎞⎟
⎠

jednu limitu.

8) Nevlastní bod ⎛⎜
⎝

je jakékoliv reálné číslo z definičního oboru
je reálné číslo, které není v definičním oboru

není reálné číslo
⎞⎟
⎠

.

Uveďte příklady funkcí, majících danou limitu v daném bodě:
9) Uveďte příklad funkce, která nemá v bodě 𝑥0 = 1 limitu.

10) Uveďte příklad funkce, která má v nevlastním bodě +∞ nevlastní limitu +∞. Nakresli graf této funkce.

11) Uveďte příklad funkce, která má ve vlastním bodě 𝑥0 nevlastní limitu +∞. Nakresli graf této funkce.



Vypočítejte dané limity:
12) lim

𝑥→3
3−𝑥

𝑥2−8𝑥+15 =

13) lim𝑥→−∞ 𝑥3 + 𝑥2 =

14) lim𝑥→±∞
7𝑥3−3𝑥2+5

4𝑥3+5 =

15) lim
𝑥→0

sin 2𝑥
sin 7𝑥 =

16) lim
𝑥→3

𝑥
27−𝑥3 =

17) lim
𝑥→0

𝑥−1
𝑥2 =



Výsledky úloh

1) lze někdy
2) v hromadném
3) se obě jednostranné limity rovnají
4) nemusí být
5) je
6) existuje vlastní
7) nejvýše
8) není reálné číslo
9) Např. 𝑓 : 𝑦 = 1

𝑥−1
10) Např.
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Kapitola 6

1. a) −3/5, b) 1, c) 1, d) 1, e) 1/π, f) π/4.

2. a) 1, b) −7/27, c) 1/2, d) −1/
√

2, e) 3/2,
f) 9/10, g) −2/5, h) −1/2, i) −5/12.

3. a) 6, b) 4, c) 4,
d) −1/12, e) 1/24, f) 0.

4. a) 0, b) 3/5, c) +∞, d) +∞, e) 0, f) 2/5.

5. a) −1, b) 0, c) −1.

6. a) 0, b) 0, c) 0.

7. a) 7/4, b) 1/3, c) 1.

Nápověda k 7c): využijte úpravu arcsin x
x

=
arcsin x

sin(arcsin x) .

8. a) −∞, b) neexistuje, c) +∞, d) neexistuje,
e) −∞, f) +∞, g) neexistuje, h) neexistuje.

9. a) 2, b) ±∞, c) ±1.

10. a) spojitá, b) nespojitá, c) nespojitá, d) nespojitá.

11. a) x0 = 0, b) x0 = −1, c) x0 = 0, d) x0 = 0, e) x0 = 0.

Autotest ke kapitole 6

1. Nemusı́ být.

2. Je.

3. Existuje vlastnı́.

4. Nejvýše.

5. Např. y =
1
x−1 .

6. a) Např.
x

y

O

y = ex

b) Např.
x

y

O

y =
1
x2

7. a) −
1
2 , b) −∞ , c) 7

4 , d) 7
2 .

8. a) neexistuje, b) −∞.
11) Např.
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1
x−1 .

6. a) Např.
x

y
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y = ex
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x

y
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7. a) −
1
2 , b) −∞ , c) 7

4 , d) 7
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12) 1
2

13) −∞
14) 7

4
15) 2

7
16) neexistuje
17) +∞
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