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Pracovní list slouží k seznámení studentů s programem 
WolframAlpha a s jeho použitím v různých oblastech. Zadání 
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WolframAlpha 

Wolfram Alpha  

 

Jde o internetový výpočetní nástroj s jednoduchým rozhraním ve stylu internetových 
vyhledávačů. Umožňuje formulovat dotazy pomocí přirozeného jazyka, 
komunikačním jazykem je angličtina. To může být zprvu nepříjemné, ale 
bezespornou výhodou je množství informací, které získáme.  

Není potřeba se učit žádný programovací jazyk, syntax, žádná pravidla zápisu - 
dotaz zformulujete intuitivně pomocí klíčových slov a běžně používaných symbolů. 

Naše škola má pro studenty k dispozici i program Wolfram Mahtematica 8.  

V připraveném pracovním listu si vyzkoušíme, jak lze využít tento program 
v hodinách matematiky nebo pro domácí přípravu. 

Inspiraci pro další práci a celou řadu dalších zajímavých ukázek použití 
WolframAlpha najdete na: http://www.wolframalpha.com/examples/. 

  

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/examples/
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WolframAlpha v hodinách MATEMATIKY 

Průvodce studiem na střední škole 

Otevřete si webovou stránku www.wolframalpha.com. Vyzkoušejte si pomocí 
připravených nápověd zadané příklady. 

Základní poznatky z matematiky 

 WA poskytuje základní výpočty jako kalkulačka. 

 Umožňuje ale také specifikaci forem výstupu. 

 

Příklad 1: Vypočítejte:  

Řešení:  

Příklad 2: Vypočítejte:  

 

Příklad 3: Určete číslo e (Eulerovo číslo) s přesností na 100 desetinných míst. 

 

Příklad 4: Převeďte číslo 356 do dvojkové soustavy. 

 

  

Práce se zlomky. 

Stačí běžný matematický 
zápis. 

Získáme celou řadu 
výstupů. 

http://www.wolframalpha.com/
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Rovnice a nerovnice 

Příklad 5: Řešte rovnici:  

 

Řešení:  

Funkce 

Příklad 6: Sestrojte graf funkce:  

 

Řešení:  

  

Bez nutnosti 
jakéhokoliv 
příkazu získáme 
jak početní tak 
grafické řešení 
příkladu. 

Mocninu zadáváme stejně jako například v EXCELU (Alt+94) 

PLOT … 
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Příklad 7: Řešte graficky soustavu nerovnic:  

 

Řešení:  

Příklad 8: Určete maximum funkce  

 

Diferenciální a integrální počet 

Příklad 9: Určete derivaci složené funkce :  

 

Příklad 10:  Vypočítejte určitý integrál :  

 

DERIVATIVE OF … 

INTEGRATE…FROM…TO… 

MAXIMIZE … 

Stejně funguje i příkaz pro 
nalezení globálního minima 
funkce 

MINIMIZE … 
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Geometrie (planimetrie a stereometrie)  

 

Stačí napsat anglický název jakéhokoliv rovinného útvaru nebo tělesa a získáte 
nejen jeho obraz, ale také popis a vzorce pro výpočet základních parametrů. 

Zajímavosti: 

 

 

 

TANGRAM 

SQUARE PYRAMID 

Vénovy diagramy 

 

(COMPLEMENT S) INTERSECT (A UNION B) 

Výroková logika 

 

P && (Q || R) 

SPHERE 
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