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Alternatívny prístup k exponenciálnym funkciám 
Petra Frantova, Fredrick Nelson 

Všetko o Alici. Kto je Alica? 
 Kde bolo tam bolo, jeden pán raz napísal príbeh o dobrodružstvách vymysleného 
dievčatka menom Alica, ktorá sa pohybovala v Krajine zázrakov. Príbeh sa stal 
najpredávanejšou knihou v Anglicku. Príbeh o Alici je pre nás východiskom pri 
odhaľovaní niektorých vlastností operácií s číslami, vlastností grafov a algebraických 
výrazov. 

Alica a čo sa s ňou deje. 
 V príbehu sa s Alicou dejú takéto veci: ak sa Alica napije nápoja z fľaše, zmenší 
sa, ak Alica zje kúsok z koláča, narastie. Ale v skutočnosti nevieme o koľko je Alica 
menšia či väčšia a ani to, akú má výšku, keď sa s ňou začnú diať tieto premeny. 

Budeme predpokladať, že s každým kúskom koláča, ktorý Alica zje, zväčší sa jej výška 
dvakrát a každým dúškom nápoja, ktorý vypije, zmenší sa jej výška na polovicu. 

1. Ako sa zmení Alicina výška, ak zje jeden kúsok koláča? Čo sa stane, ak zje 2, 3,
4, 5 kúskov koláča?
Nájdite pravidlo, ktoré vyjadruje, ako sa zmení Alicina výška, ak zje c kúskov
koláča.

2. Ako sa zmení Alicina výška, ak vypije jeden dúšok nápoja? Čo sa stane, ak sa
napije 2, 3, 4, 5 krát?
Nájdite pravidlo, ktoré vyjadruje, ako sa zmení Alicina výška, ak sa napije
b-krát.

Odpovede: 
1. Predpokladajme, že na začiatku je Alicina výška rovná 1 meter. Ak sa jej výška
po tom, čo zje jeden kúsok koláča, zdvojnásobí, znamená to, že jej nová výška bude 
1×2=2. Budeme pokračovať v násobení výsledku číslom 2 a zapisovať si výsledky 
do tabuľky. V prvom stĺpci tabuľky je zapísané, koľko kúskov koláča Alica zje,  
v druhom stĺpci je zaznamenaná Alicina výška. 
Grafický kalkulátor má funkciu, ktorá umožňuje zobraziť a použiť predchádzajúci údaj 
ako vstupný údaj k nasledujúcemu výpočtu. Využijeme túto funkciu na ilustráciu Alicinej 
situácie, keď postupne zje niekoľko kúskov koláča. Do kalkulátora vložíme prvú hodnotu 
1 (pôvodnú Alicinu výšku) a stlačíme ENTER. Potom stlačíme × 2 ENTER a na displeji 
vidíme Alicinu výšku po tom, čo zje jeden kúsok koláča. Ďalej pokračujeme stláčaním 
ENTER za každým zjedeným kúskom koláča. 
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Počet kúskov koláča Alicina výška Predpis 
0 1 1 
1 2 1×2 = 1×21 

2 4 1×2×2=1×22 

3 8 1×2×2×2=1×23 
4 16 1×2×2×2×2=1×24 
5 32 1×2×2×2×2×2=1×25 

 Odpoveď na druhú časť otázky, nájdeme v tabuľke. V poslednom stĺpci sú zapísané 
číselné výrazy vyjadrujúce príslušný výpočet. Pôvodná Alicina výška je násobená 
koeficientom 2c. Číslo 2 je základ mocniny, c nazývame exponent. Takýto typ koláča 
môžeme nazvať  “koláč so základom 2”. 
 

2. Predpokladajme, že začiatočná Alicina výška je 100 metrov. (Pohybovala sa predsa 
v krajine zázrakov!) Ak Alica vypije jeden dúšok nápoja, jej výška sa zmenší na 
polovicu, to znamená, že jej nová výška je 100÷2=50 metrov. Pokračujme v delení 
číslom 2 a zaznamenávajme si získané údaje do tabuľky. V prvom stĺpci tabuľky je 
počet dúškov nápoja, v druhom stĺpci Alicina výška. 

 

        
 
Počet dúškov nápoja Alicina výška Predpis 
0 100 100 
1 50 

100÷2 = 100× 1
2

 

2 25 
100÷2÷2 = 100× 2

1
2

 

3 12.5 
100÷2÷2÷2 = 100× 3

1
2

 

4 6.25 
100÷2÷2÷2÷2 = 100× 4

1
2

 

5 3.125 
100÷2÷2÷2÷2÷2 = 100× 5

1
2

 

Odpoveď na druhú časť otázky hľadajme v tabuľke. Číslo, ktoré predstavuje Alicinu 
výšku delíme postupne číslom 2. Delenie dvomi môžeme napísať ako násobenie 

zlomkom 1
2

, teda číslo predstavujúce Alicinu výšku násobíme zlomkom 
b

b 







2
1alebo

2
1 .  
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Číslo 1
2

 nazývame základ,  b nazývame exponent. Takýto typ nápoja budeme nazývať 

“nápoj so základom 2”. 
 
Ak žiaci doteraz nevkladali číselné výrazy s exponentmi do kalkulátora, môžu si to 
pomocou grafického kalkulátora TI precvičiť. Napríklad, výraz 72 vkladáme  
v tvare 7^2. 
 

                 
Najdôležitejšia vlastnosť, ktorú pozorujeme pri riešení “koláčového problému” je, že 
hodnota y narastá veľmi rýchlo s narastajúcimi hodnotami x, zatiaľ čo pri “nápojovom 
probléme” sa hodnoty y so zväčšujúcim sa x blížia k číslu 0. 
 
V tomto momente je vhodné uviesť koláč a nápoj s iným základom, napríklad “koláč  
so základom 3” a “nápoj so základom 3”. Pri zjedení takého koláča sa Alicina výška 
strojnásobí, pri vypití nápoja sa zmenší na tretinu pôvodnej výšky. 

     
 
Počet kúskov koláča Alicina výška 
0 1 
1 3=31 

2 9=32 

3 27=33 

4 81=34 

5 243=35 

 
Počet dúškov nápoja Alicina výška 
0 100 
1 33.3 
2 11.1 
3 3.7 
4 1.2 
5 0.4 
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Žiaci by mali nájsť dva nové predpisy podľa vyššie uvedených tabuliek. Predpis pre prvú 

tabuľku je 3x , pre druhú tabuľku je 1
3

x
 
  

. 

3. Zostrojte graf funkcie, ktorá bola odpoveďou na otázku 1 a porovnajte ho 
 s grafom funkcie 3x. 
4. Zostrojte graf funkcie, ktorá bola odpoveďou na otázku 2 a porovnajte ho 

 s grafom funkcie 1
3

x
 
  

. 

Odpovede: 
3 . Aby sme zostrojili graf exponenciálnej postupujeme nasledovne: stlačíme tlačidlo Y= 
a do záznamu y1= vložíme predpis prvej funkcie, 2^X a pokračujeme záznamom y2= kde 
vložíme predpis funkcie 3^X. Predtým, ako stlačíme tlačidlo GRAPH je vhodné 
prispôsobiť okno displeja, na ktorom sa graf zobrazí, jeho aktivovaním tlačidlom 
WINDOW. Ak hodnota X predstavuje koľko kúskov koláča Alica zje, XMIN sa bude 
rovnať 0 a XMAX môže byť 10. Ak hodnota Y predstavuje Alicinu výšku, YMIN bude 
rovné  0 a YMAX, môže byť napríklad 300, keďže v predchádzajúcich tabuľkách je 
najväčšia hodnota Alicinej výšky 243. Ak teraz stlačíme tlačidlo GRAPH na displeji sa 
zobrazia grafy obidvoch funkcií. Tlačidlom TRACE sa postupne zobrazujú hodnoty 
súradníc bodov ležiacich na príslušnom grafe. Bod (5, 32) patrí grafu funkcie, ktorej 
predpis je zobrazený v ľavom hornom rohu displeja. Stlačením ↑ alebo ↓ sa kurzor 
presunie na graf druhej funkcie y = 3x a umiesti sa do bodu (5, 243). Dvojice bodov pre tú 
istú hodnotu x môžeme porovnávať aj v tabuľkách funkcií. Tabuľky sa zobrazia  
po stlačení tlačidla 2nd   a následne stlačení tlačidla GRAPH. 

    
 

    
 
Žiaci môžu pozorovať a vysloviť ďalší záver: čím väčší základ funkcie, tým 
dramatickejšia zmena. V grafe “koláčového problému” y rastie rýchlejšie, ak je základ x 
väčšie číslo.  
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4. Žiaci zobrazia druhú dvojicu grafov funkcií 1
2

x
 
  

a 1
3

x
 
  

. Stlačením tlačidla Y= a 

vložením predpisu (1÷2)^X do záznamu y1 =, a predpisu (1÷3)^X do záznamu y2 = a 
následným stlačením tlačidla GRAPH.  So zobrazením grafov týchto funkcií môžu u 
žiakov nastať problémy pri určení vhodnej škály zobrazenia. Najvhodnejšiu škálu im 
môže pomôcť určiť učiteľ, napríklad: XMIN=0, XMAX=5 a YMIN=-1 a YMAX= 2.  
V tejto škále sa oba grafy zobrazia dostatočne čitateľne. Stlačením tlačidla GRAPH a 
potom tlačidla TRACE sa kurzor umiestni do jedného bodu grafu prvej funkcie.  
Na displeji  sú zobrazené grafy oboch funkcií a bod so súradnicami  (2.5, .17…) na grafe 
prvej funkcie (jej predpis je v ľavom hornom rohu displeja). Môžeme stlačiť tlačidlá 

↑ alebo  ↓ , ktoré prepnú kurzor na graf druhej funkcie, funkcie  s predpisom 1
3

x
 
  

. 

Zobrazí  sa druhá hodnota y pre tú istú hodnotu x, ktorá bola zadaná aj v prvom grafe. 
Dostávame x = 2.5 a y =.0641…Príslušné hodnoty môžeme skontrolovať aj v tabuľkách, 
použijeme postup uvedený vyššie. 

     
 

     
 

 
Žiaci môžu pozorovať a vysloviť ďalší záver: čím väčší základ funkcie, tým 
dramatickejšia zmena. V grafe “nápojového problému” y sa rýchlejšie blíži k nule, ak je 
základ x väčšie číslo.  
 
A teraz nastáva ten správny okamih na položenie otázok: 
V ktorých bodoch pretínajú grafy funkcií os y? Čo sa stane, ak hodnoty x budú 
záporné čísla? 



 7

Odpoveď: 
Použitím tlačidla → môžu žiaci overovať hodnoty oboch funkcií a experimentovaním tak 
zistiť, že grafy funkcií nikdy nebudú obsahovať bod s hodnotou y = 0. Ak sa vrátime späť 
k Alici, akokoľvek veľa nápoja Alica vypije, nikdy jej výška nebude nulová, Alica nikdy 
nezmizne. 
 

5. Čo sa stane, ak Alica zje 0 kúskov koláča? Presnejšie – akým číslom musíme 
vtedy násobiť jej výšku? 
 

Žiakom by malo byť jasné, že ak Alica zje 0 kúskov koláča, jej výška sa nezmení a teda 
výšku pôvodnú výšku h násobíme číslom 1.  Ak h×20 = h×1 preto 20=1. Ak sa pozrieme 
na grafy predchádzajúcich funkcii, potvrdia nám túto myšlienku, pretože pre x=0 je 
hodnota y rovná 1. 
 

   
 
Aj pozorovanie hodnôt mocnín čísla 2 túto myšlienku potvrdzuje. Napíšme si postupne:     
   25=32 
   24=16 
   23=8 
   22=4 
   21=2 
   20=? 
Žiaci môžu sformulovať pravidlo: “Delenie číslom 2 znamená, že hodnoty exponenta 
klesajú po jednej. Prirodzeným ukončením tejto postupnosti je rovnosť 20=1.” 
 
Žiaci si vyskúšajú vlastné príklady na overenie tejto skutočnosti. Vyzveme ich, aby 
skúšali počítať nultú mocninu ľubovoľného čísla (záporné, kladné, celé, desatinné a pod.)  
Vhodné je tiež vyskúšať nájdenie hodnoty 00. Grafický kalkulátor oznámi chybu 
hlásením ERR: DOMAIN. Znamená to, že zadaný číselný výraz nie je definovaný, nemá 
zmysel. 

   
 
Vyskúšajme akú hodnotu dostaneme pre číselný výraz 2-2. Skúsme pokračovať  
v predchádzajúcich výpočtoch: 

22=4 
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   21=2 
   20=1 
   2-1=? 
   2-2=? 
   2-3=? 
Požiadame žiakov, aby zapísali číselné hodnoty na pravej strane rovností v tvare zlomku, 
nie v tvare desatinného čísla. Žiaci by mali byť schopní zapísať číselné hodnoty 

viacerými spôsobmi, napríklad: 2-1=0.5 alebo 1
2

 

   2-2=0.25 alebo 1
4

= 2

1
2

 

   2-3=0.125 alebo 1
8

= 3

1
2

 

 
V tejto chvíli je vhodné ukázať možnosť využitia funkcie grafického kalkulátora, 
pomocou  ktorej sa dá desatinné číslo zobraziť ako zlomok. Vložením desatinného čísla a 
následnou postupnosťou tlačidiel a ich funkcií: MATH, ENTER, ENTER alebo 
MATH, 1, ENTER dostaneme: 
 

    
Žiaci sa môžu presvedčiť, že číselná postupnosť, ktorú práve objavili, sa dá všeobecne 

napísať v tvare: 12
2

x
x

− = . 

 Úvodné hodiny k exponenciálnym funkciám môžu byť pre žiakov strednej školy 
zaujímavým dobrodružstvom a výzvou k odhaľovaniu matematických poznatkov. Pre 
nás, učiteľov, je dôležité, aby sme im vedeli poznatky zaujímavo priblížiť. Použitie 
príbehu o Alici ukazuje jeden z možných alternatívnych prístupov k zavedeniu pojmu a 
skúmaniu niektorých vlastností exponenciálnej funkcie. Príbeh je motivujúci a vedie 
priamo k matematickým poznatkom, ktoré sú pre žiakov lepšie pochopiteľné na rozdiel 
od ich prezentovania tradičnými metódami. 
 
Fendel D., Resek D., Alper L., Fraser S.: Interactive Mathematics Program Year 2, All 
About Alice. Key Curriculum Press, 1998 
 
Petra Frantova, Math teacher 
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