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Celková kapacita p ehradní nádrže Orlík je 780000000 m3. Na za átku povodní bylo 
v nádrži 500000000 m3. Každou sekundu p iteklo do p ehrady 4000 m3. Odtok z p ehrady 
byl 1000 m3 /s . 

Úkol .1: Spo ti, kolik vody p ibude do p ehrady za 1s, 1 minutu, 1h.
 Kolik vody bude v nádrži za 1 hod, 2 hod, 5 hod, 10 hod, 1den? 

Najdi funkci, která udává závislost množství vody v p ehrad  (v miliónech m3)
na ase udávaném v hodinách. Ur i její defini ní obor a obor hodnot. Narýsuj 
graf této funkce.  
Za jak dlouho bude p ehrada plná? 

Funkce udávající závislost množství vody v p ehrad  na ase:

Matematický zápis: 

P ehrada se zcela zaplní za ……………… 

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       



Úkol .2 : Vy eš p edchozí p íklad pro následující pozm n né situace (odtok z stává
stejný):
a) nádrž je prázdná a p ítok do nádrže je pouze 2000 m3/s;
b) na za átku povodn  bylo v p ehrad  500 mil m3, velikost p ítoku viz. a); 
c) na za átku povodn  bylo v p ehrad  650 mil m3, velikost p ítoku viz. a); 
d) na za átku povodn  bylo v p ehrad  500 mil m3, p ítok do nádrže je pouze
    3000 m3/s;
e) na za átku povodn  bylo v p ehrad  500 mil m3, p ítok do nádrže je pouze
    1000 m3/s, odtok je 2000 m3/s.

Nakresli grafy všech situací do jednoho obrázku. 
Najdi funkce, které udávají závislost množství vody v p ehrad  na ase udávaném 
v hodinách. 
Ke každému grafu v obrázku napiš rovnici funkce a odvo  obecný funk ní p edpis pro 
všechny p ímky.

a)

b)

c)

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       



d)

e)

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       

as ( hodiny) 0 1 2 5 10 24 

Objem vody [mil m3]       



Metodické poznámky: 

Motiva ní úloha sm uje k ur ování funk ních p edpis  lineárních funkcí a odvození 
obecného funk ní p edpisu této funkce. Studenti by sami m li vyvodit, jak se bude p ímka 
posouvat i natá et v soustav  sou adné v závislosti na jednotlivých konstantách. 

Studenti pravd podobn  budou pot ebovat pomoci s ur ováním defini ního oboru a oboru 
hodnot funkce. P ed zadáním p íklad  je vhodné p ipomenout, jak se ur ují a pro co jsou 
d ležité.

Je vhodné student m vysv tli, že použité údaje jsou reálné. Podle povodí Vltavy 
kulminoval p ítok do Orlické p ehrady 13.8.2002 p i hodnot  4400 m3/s. Maximální objem 
Orlické p ehrady je potvrzen z více zdroj , p esný objem vody v p ehrad  na za átku
povodní není uvád n. Použitý údaj odpovídá normálnímu objemu nádrže. 
Studenti si mohou uv domit, že jsou sami schopni ov it n která tvrzení --- jako nap . to, 
že nás p ehrady mohou ochránit p ed povodn mi, apod. 

Na následujících 2 stranách naleznete možná vzorová ešení.






