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Matematika – premostenie vedomostí  
Č asť 3b – Exponencia lne a logaritmicke  
funkcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exponenciálne a logaritmické funkcie 

1. Exponenciálne funkcie

Definícia: 
Exponenciálna funkcia so základom  𝑎  je funkcia na množine reálnych čísel daná predpisom 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 , 

kde  𝑎  je kladné číslo rôzne od 1. 

Vlastnosti exponenciálnych funkcií: 
I. Grafom každej exponenciálnej funkcie je krivka (exponenciála), ktorá prechádza bodom  [0,1].

Inak povedané, funkčná hodnota exponenciálnej funkcie v bode  0  je vždy rovná  1,   bez
ohľadu na hodnotu základu:

𝑓(0) = 𝑎0 = 1. 

II. Všetky funkčné hodnoty exponenciálnej funkcie  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥   sú väčšie než  0 (tj.  𝑎𝑥 > 0).
III. Ak  0 <  𝑎 <  1,  klesajúca.
IV. Ak  𝑎 >  1,  exponenciálna funkcia je rastúca.
V. Exponenciálna funkcia je prostá, tj:

𝑏𝑥 =  𝑏𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦. 

VI. 𝑎𝑥+𝑦 =  𝑎𝑥 ∙ 𝑎𝑦

VII. 𝑎𝑥−𝑦 =
𝑎𝑥

𝑎𝑦

VIII. 𝑎𝑥∙𝑦 = (𝑎𝑦)𝑥
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Exponenciálny vs. lineárny rast: 
 
Lineárny rast je najľahšie pochopiteľným typom rastu. Môžeme si ho predstaviť na príklade so 

sliepkou, ktorá nám dáva jedno vajce denne. Potom po troch dňoch máme tri vajcia, za päť dní päť 

vajec atď. Rýchlosť rastu je stále konštantná. 

Avšak exponenciálny rast so zvyšujúcim sa argumentom  𝑥  zrýchľuje. Skúsme si predstaviť pleseň na 

chlebe spôsobenú nejakým mikroorganizmom, ktorý každých 24 hodín zdvojnásobí svoju populáciu. 

Potom prvý deň pleseň pokrýva na povrchu chleba 1 cm2, druhý deň  2 cm2, ale po troch dňoch už  4 

cm2, po štyroch dňoch  8 cm2  atď. 

 

 
 
Exponenciálne funkcie v reálnom svete: 
 

I. Mikroorganizmy 

 Mikróby rastú rýchlym tempom, ak majú dostatočné zdroje vo vhodnom prostredí. 
Sledovanie konceptu exponenciálneho rastu tak umožňuje štúdium mikroorganizmov. 

II. Pokazené jedlo 

 Podobne ako v predošlom bode môže optimálna teplota a vyššia vlhkosť vzduchu 

spôsobiť exponenciálny rast mikroorganizmov zodpovedných za zelené sfarbenie 

potravín (chlieb, mäso, syr) 

III. Zložené úročenie 

 Zložené úročenie je založené na fakte, že po každom úrokovacom období je úrok 
pripočítaný k istine pôžičky alebo vkladu  

 Inými slovami, zložený úrok sa vypočíta z istiny a úrokovej sadzby a potom sa úrok 
pripočíta k istine na ďalšie úrokovacie obdobie (tj. úrok z istiny plus predtým 
nahromadené úroky)  

 Ak je úrokovacie obdobie nekonečne malé, úročenie se nazýva priebežné zložené 
úročenie 
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 Pri výpočtoch v oblasti zloženého úrokovania je významné Eulerovo číslo  e  (𝑒 ≅
 2,71828182845904523536028747,  https://www.mathsisfun.com/numbers/e-
eulers-number.html) 
 

IV. Pandémia – COVID 19 

 Pandémia je definovaná ako epidémia vyskytujúca sa po celom svete alebo na veľmi 
veľkej oblasti prekračujúcej hranice štátov resp. kontinentov. 

 Prenositeľnosť sa odhaduje pomocou efektívneho reprodukčného čísla  R;  hodnota  
R  udává priemerný počet ľudí, ktorí sa nakazia od jednej infekčnej osoby  

 𝑹 < 1  naznačuje, že jedna infekčná osoba nakazí priemerne menej než jedného 
zdravého jedinca, preto bude infekčnosť klesať, až sa nakoniec vytratí 

 𝑹 =  1  znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí presne jednu zdravú osobu; rast 
bude lineárny, ale nespôsobí vypuknutie epidémie  

 𝑹 >  1  spôsobí rozmach epidémie, pretože každá infikovaná osoba nakazí viac než 
jednu ďalšiu osobu a počet nakazených osôb bude exponenciálne rásť 

 WHO zverejnila vo svojej správe z júna 2020, že pre reprodukčné číslo nákazy COVID 
19 platí:  2 ≤ 𝑹 ≤  4. 
 

 
 

V. Ľudská populácia 

 Ľudská populácia tiež vykazuje známky exponenciálneho rastu 

 Na nasledovnom grafe je znázornený rast počtu ľudí na planéte od začiatku 20. 
storočia až po súčasnosť 
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Cvičenie: 
 

I. Je daná funkcia  f(x) = 4x,  vypočítajte nasledovné funkčné hodnoty: 
● f(-2) 
● f(-1/2) 
● f(0) 
● f(1) 
● f(3/2) 

II. Je daná funkcia  f(x) = (1/5)x,  nájdite funkčné hodnoty: 
● f(-3) 
● f(-1) 
● f(0) 
● f(2) 
● f(3) 

III. Načrtnite grafy funkcií: 
● f(x) = 6x 
● f(x) = 6x - 9 
● f(x) = 6x+1 
● f(x) = ex 
● f(x) = ex-3 + 6 

IV. Zrnká pšenice na šachovnici 
● Úlohu o počte zŕn na šachovnici publikoval  Ahmad ibn Challikan už v roku 1256. 

Nájdite viac informácií o tejto úlohe napr. na internete.  
● K vynájdeniu šachu sa viaže jedna legenda. Král, pre ktorého boli šachy vymyslené, sa 

opýtal autora, čo si žiada ako odmenu. Učenec odpovedal, že má len skromné želanie, 
aby mu na prvé pole šachovnice dal jedno zrniečko pšenice, na druhé dve zrniečka, na 
tretie zas štyri, na štvrté potom osem a tak ďalej (čiže na každé ďalšie pole šachovnice 
vždy dvojnásobok zrniečok z poľa predchádzajúceho. Koľko zrniečok pšenice by mal 
vynálezca šachu dostať? 
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V. Úloha číslo 79 z Rhindovho (Ahmesovho) papyru 
● Autorom Rhindovho papyru bol pisár Ahmes, ktorý žil v Egypte v rokoch 1680 až 1620 

př.n.l. (pomenovaný je podľa škótskeho obchodníka so starožitnosťami Rhinda, ktorý 
ho  kúpil v roku 1858). 

● V malej dedinke na brehu Nílu stojí sedem domov, v každom dome žije sedem mačiek, 
každá mačka uloví sedem myší, každá myš zjedla sedem zrniečok jačmeňa, z každého 
zrniečka jačmeňa by sme získali úrodu s objemom sedem hekatov (hekat = objemová 
jednotka v starovekom Egypte, asi 4,8 litra). Nájdite súčet všetkých uvedených 
objektov.  

 
Použité zdroje: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://studiousguy.com/real-life-examples-exponential-growth/ 
https://www.worldometers.info/world-population/ 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update-28-covid-19-
what-we-know-may-2020.pdf?sfvrsn=ed6e286c_2 
https://ourworldindata.org/covid-cases 
https://web.pa.msu.edu/people/stump/champ/exp.pdf 
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2. Logaritmické funkcie 

 
Definícia: 
Nech  𝑎  je ľubovoľné kladné číslo rôzne od 1. Potom pre všetky  𝑥 > 0  definujeme logaritmickú funkciu 
𝑓(𝑥) = 𝑦 =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥,  ktorá je ekvivalentní s funkciou  𝑎𝑦 = 𝑥,  
kde  𝑎  nazývame základom logaritmu. Čítame „logaritmus o základe  𝑎  z  𝑥“. 

Inými slovami – logaritmická funkcia je definovaná ako funkcia inverzná k funkcii exponenciálnej 

(s ktorou sme sa už stretli).  

 
Vlastnosti logaritmických funkcií: 

 
I. Grafom každej logaritmickej funkcie je krivka, ktorá prechádza bodom  [1,0].  Inak povedané, 

funkčná hodnota logaritmickej funkcie v bode  1  je vždy rovná  0 ( 𝑓(1)  =  0 ),  bez ohľadu 
na základ logaritmu. Píšeme: 
𝑙𝑜𝑔𝑎1 = 0,  pretože  𝑎0 = 1. 

II. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎 = 1,  pretože  𝑎1 = 𝑎. 
III. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎𝑥 = 𝑥,  čo môžeme zovšebecniť: 

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

IV. 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 = 𝑥,  čo môžeme zovšebecniť: 

𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

V. 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥𝑦) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 + 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

VI. 𝑙𝑜𝑔𝑎 (
𝑥

𝑦
) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 −  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

VII. 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥𝑛) = 𝑛 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

VIII. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 =
𝑙𝑜𝑔𝑏𝑥

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎
 

IX. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  ⇔ 𝑥 = 𝑦 
 

 

 

Prirodzený a dekadický logaritmus: 
Prirodzený a dekadický logaritmus sú dva špeciálne typy logaritmov.  
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a) Základom prirodzeného logaritmu je Eulerovo číslo 𝒆  

(𝒆 =  𝟐. 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖𝟏𝟖𝟐𝟖𝟒𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟐𝟑𝟓𝟑𝟔𝟎𝟐𝟖𝟕𝟒𝟕𝟏𝟑𝟓𝟐𝟕, 

https://www.mathsisfun.com/numbers/e-eulers-number.html ) a obyčajne ho označujeme  

𝑙𝑛 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥. 

 

b) Základom dekadického logaritmu je číslo 10 a obyčajne ho označujeme: 

𝑙𝑜𝑔 𝑥 =  𝑙𝑜𝑔10𝑥. 

 

 

 

Logaritmická vs. lineárna stupnica: 
 
Lineárna stupnica  je definovaná ako škála s rovnomerne rozmiestenými bodmi. Môžeme tvrdiť, že 
hodnota medzi dvomi po sebe idúcimi bodmi zostáva rovnaká bez ohľadu na to, kde sa na číselnej osi 
nachádzame. Jednoduchým príkladom môže byť obyčajný krajčírsky meter – pozrime sa na vzdialenosť 
medzi  2  a  3. Táto vzdialenosť je jeden cm. Podobne vzdialenosť medzi  100  a  101  je jeden cm. 
Taktiež pre nejaký veľmi dlhý meter by sme našli rovnakú vzdialenosť medzi  50 000  a  50 001  či aj 
medzi  1 000 000  a  1 000 001, atď.  
Avšak pri  logaritmickej stupnici  rastú hodnoty jednotlivých bodov s ohľadom na veľkosť základu 
logaritmu. Pozrime sa napríklad na základ  10  (teda dekadický logaritmus). To, čo by sme na lineárnej 
stupnici chápali ako hodnoty  𝑛,  budeme v prípade dekadickej logaritmickej škály chápať ako mocniny  
10𝑛.  Napríklad  0  by znamenala  100 = 1;  3  by znamenala  103 = 1000.  Inými slovami – hodnoty 
na logaritmickej stupnici sa postupne násobia, tentoraz faktorom  10.  Logaritmická stupnica je veľmi 
výhodná predovšetkým pri grafickom zobrazovaní dejov, ktoré sa vyznačujú exponenciálnym 
priebehom. 
  

Vzdialenosť medzi 
bodmi na osi 0 1 2 3 4 5 

Lineárna  škála 0 1 2 3 4 5 

Logaritmická škála 1 10 100 1,000 10,000 100,000 
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Logaritmické funkcie v reálnom svete: 
I. Richterova stupnica 

 Intenzita zemetrasení sa meria na Richterovej stupnici, ktorá je logaritmická a zvyšuje 
sa faktorom 10^(3/2) ≈ 32; stupnica vyjadruje množstvo uvoľnenej energie  

 Uvedený faktor znamená, že zemetrasenie o sile 8 stupňov na Richterovej stupnici 
uvoľní 1 000 krát  viac energie (tj. približne 32 ∙ 32) než zemetrasenie o sile 6 stupňov; 
resp. 1 000 000 krát viac energie než zemetrasenie o veľkosti 4 stupňov. 
 

 
 

II. Intenzita zvuku 

 Jednotka pre meranie intenzity zvuku sa nazýva decibel.  

 Zvuky sa veľmi líšia svojou intenzitou - od veľmi tichých (napr. šepot) až po extrémne 
hlasité (napr. výbuch), ich hodnoty v decibeloch sa líšia v rozmedzí niekoľkých rádov.  

 Logaritmy používané k vyjadreniu množstva decibelov nám umožňujú udržať ich 
grafické zobrazenie v „rozumnej“ mierke (inak by grafy stúpali príliš rýchlo). 

III. Meranie pH 

 Meranie pH je metóda používaná na určenie kyslosti či zásaditosti roztokov. 

 pH je definované ako logaritmus prevrátenej hodnoty aktivity vodíkových iónov v 
roztoku  

IV. Rast úspor (prirodzený logaritmus) 

 V prípade tradičného zloženého úrokovania môžeme pomocou prirodzeného 
logaritmu vypočítať, aká je úroková sadzba rastu (poklesu) úspor/investícií/HDP  
 

Cvičenie: 
 

I. Vypočítajte hodnoty nasledujúcich logaritmov: 

 𝑙𝑜𝑔416 
 𝑙𝑜𝑔264 
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 𝑙𝑜𝑔1
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81 

 𝑙𝑜𝑔3

2

27
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 𝑙𝑜𝑔 1,000 
 𝑙𝑜𝑔 0.0001 



 𝑙𝑛
1

𝑒
 

 𝑙𝑛√𝑒 
 𝑙𝑜𝑔421 

II. Zjednodušte výrazy: 

 𝑙𝑜𝑔4(𝑚5𝑛2) 

 𝑙𝑜𝑔 (
𝑚9𝑛5

𝑝3 ) 

 𝑙𝑛√𝑚𝑛 

 𝑙𝑜𝑔6(
(𝑚+𝑛)4

𝑚4+ 𝑛4) 

III. Prepíšte nasledujúce výrazy ako jediný logaritmus s koeficientom 1:  

 3𝑙𝑜𝑔4𝑚 - 5𝑙𝑜𝑔4𝑛 

 2𝑙𝑜𝑔(𝑚) + 10𝑙𝑜𝑔(𝑛) 

 7𝑙𝑛(𝑚+n) – 3ln(𝑛) + 𝑙𝑛(𝑚) 
 
 
 
Použité zdroje: 
https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/ExpFunctions.aspx 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/richter-scale 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ph-measurement 
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