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vodičem na jeho odporu. Vypočtěte a v grafu označte, pro jaké hodnoty
odporu se proud bude pohybovat mezi 4 A a 8 A.
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Řada úloh v matematice má vztah k praktickým problémům nebo
se dotýká jiných oborů (v našem případě fyziky). Chceme – li
být úspěšní při řešení podobných úkolů, je potřeba, abychom
znali alespoň základní fyzikální vztahy (například vztah pro
výpočet rychlosti). V našem případě je potřeba si připomenout
Ohmův zákon udávající vztah mezi proudem I, napětím U
a odporem R.
U
Platí: I =
R
Před zápisem funkce je vhodné vypsat vystupijící veličiny, uvést
jejich značky a jednotky, které budeme používat.
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Aby bylo zadání funkce úplné, uvedeme její definiční obor ve
kterém zohledníme, že odpor vystupující na pravé straně rovnice
může nabývat pouze kladných hodnot.
Při sestrojování grafu je třeba mít na paměti, že úloha má
druhou část a zvolit jednotky tak, aby požadované hodnoty byly
na grafu znázornitelné.
Proto bude výhodnější si nejprve vypočítat druhou část úlohy.
Dosadíme tedy do naší rovnice za proud postuně 4 A a 8 A.
Zjistili jsme tedy, že proud 4 A odpovídá odporu 55
a proud 8A odpovídá odporu 27,5  .
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