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Wolfram Demonstration Project 

Wolfram Demonstration Project  

 

Wolfram Demonstrations Project je interaktivní zdroj více než 4 500 ukázek z různých 
oborů, vytvořených v systému Mathematica, umístěných na internetových stránkách 
firmy Wolfram Research. Ukázky si můžete zdarma stáhnout a přehrát. Postup při 
stahování ukázek je stejný jako u Wolfram Education Portal. Pokud software 
Mathematica nevlastníte, stačí si jednoduše zdarma stáhnout a nainstalovat 
program Mathematica Player, který umožňuje prohlížení a manipulaci s interaktivními 
ukázkami na Vašem počítači. 

Ukázky na Wolfram Demonstrations Project pokrývají náročnost od základního 
vzdělávání až po přední světový výzkum a témata od matematiky či fyziky až po 
umění či hlavolamy pro děti. Jejich množství se každým dnem rozrůstá díky 
příspěvkům uživatelů systému Mathematica po celém světě. I Vy můžete přispět 
svými dynamickými ukázkami a podělit se tak s dalšími uživateli o výsledky své 
práce. Více informací naleznete na stránkách firmy Wolfram Research 

 V připraveném pracovním listu si ukážeme, jak z první a druhé derivace funkce lze 
určit různé vlastnosti polynomických funkcí. 

  

http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.wolfram.com/referrer/?referrer=elkan;url=http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.mathematica.cz/skoly-edu.php
http://www.mathematica.cz/produkty.php?p_mathreader
http://www.wolfram.com/referrer/?referrer=elkan;url=http://demonstrations.wolfram.com/participate.html
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První derivace 

Odkaz pro zobrazení projektu zaměřeného na  ukázku vlastností první derivace. 

 

Příklad č.1:  Jak z první derivace poznáme, že je funkce rostoucí? 
Příklad č.2:  Jaký je geometrický význam derivace funkce v bodě? 
Příklad č.3:  Co platí pro hodnotu derivace v bodě, jestli je funkce klesající? 
Příklad č.4:  Co určujeme pomocí nulových bodů první derivace? 
Příklad č.5:  Podle čeho určíme typ extrému v bodě? 

 

  

Funkce s tečnou v daném bodě. 
S bodem lze pohybovat. 

Možnost volby různých typů polynomických funkcí. 

Hnědou křivkou je vyznačena 
derivace zvolené fce. 

http://demonstrations.wolfram.com/PolynomialsAndDerivatives/
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Druhá derivace 

Odkaz pro zobrazení projektu zaměřeného na  ukázku vlastností druhé derivace. 

 

Příklad č.1:  Jak z druhé derivace poznáme, že je funkce konvexní? 
Příklad č.2:  Co platí pro hodnotu druhé derivace v bodě, jestliže je funkce 

konkávní? 
Příklad č.3:  Co určujeme pomocí nulových bodů druhé derivace? 
Příklad č.4:  Můžeme použít druhou derivaci k určení  typ extrému v bodě? 

  

Možnost volby různých typů polynomických  funkcí. 

Funkce s tečnou 
v daném bodě. 
S bodem lze 
pohybovat. 

Možnost volby různých typů polynomických funkcí. 

Čerchovanou křivkou je 
vyznačena druhá 
derivace zvolené fce. 

http://demonstrations.wolfram.com/PolynomialsAndDerivatives/


 

Stránka 5 z 6 

Ukázka průběhu vybraných typů funkcí 

Odkaz pro zobrazení projektu zaměřeného na  ukázku průběhu vybraných funkcí. 

 

  

Možnost volby různých typů funkcí. 

http://demonstrations.wolfram.com/InstantaneousRateOfChangeExploringMoreFunctionsWithTheFirstA/
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