
 
 

      
Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika 

Téma: Kvadratická funkce 

Věk žáků: 15 – 19 let 

Časová dotace: 10 min 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na techniku: 

 
Učitelský PC s dataprojektorem (není podmínkou); 
kalkulačky pro žáky. 
 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- obecný předpis kvadratické funkce 
- vliv parametrů na polohu grafu funkce v souřadném systému 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

 
- schopnost vhodně umístit graf kvadratické funkce do soustavy 

souřadnic 
- schopnost „přeložit“ technická data do jazyka matematiky 
- aplikace vlivu koeficientů v předpisu kvadratické funkce na 

graf 
- osvojení terminologie stavební praxe mostů 

 

Aplikace tématu 
v reálném životě: Graf kvadratické funkce jako křivka stavební praxe. 
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PRACOVNÍ LIST PRO ŽÁKY (k tisku) 

České Budějovice se mohou pochlubit více jak 140 mosty, z toho 9 vede přes Vltavu a jeden z nich 
(obr. 1) bude hlavním hrdinou naší matematické úlohy.  
Konstrukční řešení lávky tvoří netradičně jeden skloněný parabolický oblouk zapuštěný do 
ocelobetonové mostovky. Obloukové rozpětí je 53,2 m a vzepětí 8 m. Je tvořen ocelovou rourou 
průměru 355,6 mm; mostovka pak dvěma okrajovými ocelovými rourami průměrů 508 a 355,6 
mm, které jsou spojeny příhradou [1]. Podélný řez mostu vidíme na obr. 2. 

 

 

 Úkol: 

Najděte předpis kvadratické funkce, které odpovídá parabolický oblouk mostu. 

 

Obrázek 1 – Lávka v Českých Budějovicích 

 www.matematech.cz 



 

 

 

 

  

Obrázek 2 – Podélný řez mostu 
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METODICKÉ POKYNY  
Pracovní list lze použít i na skupinovou práci. 

VZOROVÉ ŘEŠENÍ 
Využijeme údajů z podélného řezu a křivku vhodně umístíme do souřadného systému. Jedná se 
o konkávní parabolu, jejíž polohu volíme tak, aby její osa splývala s osou y a koncové body 
oblouku ležely na ose x. Pak vrchol paraboly má souřadnice [ ]8,0V , průsečíky grafu funkce s osou x 
[ ] [ ]0;6,26,0;6,26 BA − , obr. 3. 

 
 

Nechť kvadratická funkce má obecný předpis 0,: 2 ≠++= acbxaxyf . Z konkávnosti paraboly plyne 
0<a  a protože osa paraboly je totožná s osou y, platí i 8,0 == cb . Tím se předpis hledané funkce 

výrazně zjednoduší: 8: 2 += axyf . Koeficient a kvadratického členu dopočítáme např. užitím 
souřadnic bodu B. 
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Hledaná funkce má předpis   
 

 

 

 

Obrázek 3 – Znázornění parabolického oblouku v souřadném systému. 
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