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n-tá odmocnina (nth root) 

Je dána funkce y = x2 . Rozhodni, zda k ní existuje funkce inverzní. 

 

 

Nakresli graf funkce y = x2           Sestroj graf inverzní 
funkce a najdi její předpis. Urči definiční obory a bory 
hodnot obou funkcí.  

 

 

 

 

 

Nakresli grafy zadaných funkcí, rozhodni, zda k zadané funkci existuje funkce inverzní. Pokud 
inverzní funkce neexistuje, navrhni úpravy, které její existenci umožní. Nakresli graf inverzní funkce 
a navrhni její pojmenování. 
 
 a) y = x3

       b) y = x4 

           

Existuje funkce inverzní? 

 



Hledáme předpis: 

 

 

 

 

 

 

Rozhodni, který ze dvou způsobů zavedení odmocniny je možné použít obecně pro 
n-tou odmocninu jako inverzní funkci funkce y = xn, n   N . 

 

 

Nakresli graf funkce y = xn, s D( f ) =      . Do stejného obrázku nakresli graf 
inverzní funkce. Zaveď n-tou odmocninu. 

 

Definice: 

 

 

 

 

 

Třetí odmocnina z reálného čísla a je 

takové číslo b, pro které platí  b3=a , 

píšeme     
 

. 

Čtvrtá odmocnina z reálného čísla a je 

takové číslo b, pro které platí  b4=a , 

píšeme     
 

. 
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