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Logaritmus  

Určit logaritmus čísla x o základu a, tedy logax 

 

znamená najít takové číslo, 

kterým umocníme základ a                           

a dostaneme číslo x, které logaritmujeme. 



x  aloga x



Úloha 1 

Určete hodnoty logaritmu: 

 

log28                       log55 

 

log1010-5                          log0,31
 

                                        

log71                       log749  

 

log20,5                    log100,01 

                             

log0,10,01                log9(3)0,5  

 

 



Vlastnosti logaritmu 

Pro každé kladné reálné a různé od jedné: 

 

logaa = 1 

 

loga1 = 0 

 

logaa
x = x  

 
 



Vlastnosti logaritmu 

Pro každé kladné reálné a různé od jedné a všechna 

kladná x a y : 

 

 

loga(x.y) = logax + logay 

 

 

loga(x/y) = logax - logay 

 

 

 
 



Vlastnosti logaritmu 

Pro každé kladné reálné a různé od jedné a všechna 

kladná x a reálná u: 

 

logax
u = u. logax. 

 

 
Pozor: 

Není-li zaručeno, že x>0,  

pro sudou mocninu argumentu upravujeme např.: 

                                 logax
2 = 2. logaIxI          

 

 



Vlastnosti logaritmu 

Pro každé kladné reálné a, b různé od jedné  

a všechna  kladná x: 

 

 

                             

 

 
 



logb x 
loga x

loga b



Domluva 

Pro každé kladné reálné x: 

 

log10x = log x         dekadický logaritmus        

 

logex = ln x             přirozený logaritmus 
 



Úloha 2 
Využijte předchozí věty o logaritmech  a vypočtěte: 

 

1)Odlogaritmujte  

log x = 0,5.log a + 3.log b – 2.log c 

 

2) Zlogaritmujte 

 

       



log
(ab)2

10.c3



Úloha 3 

Závislost tlaku na nadmořské výšce p = p0.0,88h, 

kde h je nadmořská výška a p0 je tlak v 0 metrech, 

p0 = 1,013.105 Pa.  

Určete kritickou nadmořskou výšku, ve které tlak 

poklesne na 40% hodnoty u hladiny moře. V této 

výšce nemá člověk dostatečný přívod kyslíku z 

atmosféry. 

 

 

 



Úloha 4 

Vyjádřete hodnotu přirozeného logaritmu kladného 

čísla x, pomocí dekadického logaritmu. 

               

       

 

 

 



Trocha historie - logaritmické tabulky 

16. a 17.století   rozvoj astronomie, navigace, obchodu 

                           potřeba zrychlit a usnadnit výpočty 

                           logaritmování  

                                   První logaritmické tabulky  

                                   počátek 17.století 

                                   John Napier (obr.1) 

                                   Joost Bürgi 

                                   Henry Briggs       

 

 

                          

 

 



Trocha historie - logaritmické pravítko 

1617 John Napier - početní pomůcka 

        “Napierovy kosti” (byly vyrobeny ze slonoviny) 

 

                                                        (obr.2) 

 

 

 

 

 

 

http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~soc/Nasobeni_pocitadlo/napier

.html - postup výpočtu 

 

http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~soc/Nasobeni_pocitadlo/napier.html
http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~soc/Nasobeni_pocitadlo/napier.html


Trocha historie - logaritmické pravítko 

používáno do 70. let minulého století 

(obr.3) 
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