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Materiál obsahuje osm typických úloh týkajících se aplikací determinantů 
(řešení soustav rovnic, aplikace z analytické geometrie). Součástí materiálu je i 
řešení úloh a slovní hodnocení zvládnutí dané problematiky. 
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OSMIČKA ÚLOH

Na vypracováńı následuj́ıćıch osmi úloh by vám mělo stačit 45 minut. Z výsledku můžete
odhadnout, jak se orientujete v oblasti využit́ı determinant̊u při řešeńı soustav rovnic a v
analytické geometrii. Pracujte bez nahĺıžeńı do výsledk̊u a dodržujte stanovený čas. Po
vypracováńı všech osmi úloh vaše výsledky opravte dle řešeńı ńıže a za správné odpovědi
přidělte body uvedené v závorce u každé úlohy. Pro zhodnoceńı vašich znalost́ı vám může
pomoci i slovńı hodnoceńı v závěru.

Přejeme vám hodně štěst́ı při vypracováńı testu vašich znalost́ı!

Cvičeńı 1 (2 body)
Cramerovým pravidlem vypočtěte soustavu lineárńıch rovnic:

15x + 3y = 30
2x− y = −3

Cvičeńı 2 (3 body)
Cramerovým pravidlem i Gaussovou eliminačńı metodou vypočtěte soustavu lineárńıch
rovnic:

2x + 4y + z = 13
x− y + z = 2
x− y = −1

Cvičeńı 3 (3 body)
Určete souřadnici y tak, aby body [1, 2], [2, 0] a [0, y] ležely na jedné př́ımce.

Cvičeńı 4 (2 body)
Určete, zda bod D lež́ı v rovině ABC:

A[1, 0, 2],

B[0, 1, 3],

C[1, 2, 0],

D[1, 0, 0].

Cvičeńı 5 (2 body)
Určete vektorový součin ~w = ~u× ~v:

~u = (1, 2, 3)

a
~v = (0, 1, 2).



Cvičeńı 6 (2 body)
Vypočtěte objem rovnoběžnostěnu charakterizovaného vektory:

~u = (1, 2, 1), ~v = (2, 3, 0) a ~w = (0, 1, 1).

Cvičeńı 7 (3 body)
Vypočtěte obsah trojúhelńıku, jehož vrcholy jsou dány těmito souřadnicemi:

A[0, 0], B[2, 4] a C[5, 1].

Cvičeńı 8 (3 body)
Vypoč́ıtejte obsah pětiúhelńıku, jestliže jsou dány jeho vrcholy:

A[1,−1], B[1, 1], C[1
2
, 2], D[−1, 2] a E[−2,−1

2
].

VYHODNOCENÍ

20 - 16 bod̊u
Vaše znalosti z oblasti výpočt̊u determinant̊u jsou výborné. Gratulujeme! Bez výhrad
můžeme doporučit pokračováńı ve studiu lineárńı algebry.

15 - 8 bod̊u
Vaše znalosti z oblasti výpočt̊u determinant̊u jsou pr̊uměrné. Zvažte, zda jste udělali
pouze početńı chyby, nebo zda jste zaváhali v některém výpočtu. V druhém př́ıpadě
doporučujeme vrátit se k př́ıslušné kapitole a znalosti doplnit.

7 - 0 bod̊u
Vaše znalosti z oblasti výpočt̊u determinant̊u jsou nedostatečné. Vraťte se k předchoźımu
textu i úlohám a cvičeńım a př́ıslušné pasáže dostudujte! Bez doplněńı vašich znalost́ı
nemá smysl pokračovat v daľśım studiu lineárńı algebry. Věř́ıme, že to zvládnete!



ŘEŠENÍ

1. Řešeńı soustavy je: [1, 5].

2. Řešeńı soustavy je: [1, 2, 3].

3. y = 4.

4. Bod D nelež́ı v rovině ABC.

5. ~w = ~u× ~v = (1,−2, 1).

6. Objem rovnoběžnostěnu je V = 1j3.

7. Obsah trojúhelńıku je S = 9j2.

8. Obsah pětiúhelńıku je S = 13, 5j2.
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