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OPRAVY. 

^rr | ¿jrr j 
itr. 18, ve formuli (5) místo —1— má býti — [-. 

•V + C JC — C 

itr. 77. řádek 15, místo součet tvaru čti součet členil tvaru, 
itr. 112, v poslední rovnici místo Et má by ti E3. 

itr. 135, řádek 5, místo log ( a—x) čti l o g | l — • 

Itr. 150, řádek 10 zdola, místo reducibilní čti jednoduše spočetné, 
itr. 183, poslední řádek „příkladu", inisto a má býti <*. 
itr. 184, řádek 10 patř í k poznámce pod čarou. 
itr. 190, v př íkladu 3 má být i : Dokažte vztah za předpokladů a < 1 , ! b | < l , 

v příkladu 4 místo j/l — 2ax + Jf2 má býti Vl— 2a* + aa. 
itr. 193, v rovnici (2) chybí na konci závorka ). 
itr. 247, příklad 12, jsou v řádku 4 nedosti zřetelně vytištěny vodorovné 

čárky a to v rovnici prvé nad b, v rovnici druhé pod «. 
V řádku 8. téhož příkladu jest zaměniti meze a, b. 

itr. 34t, řádek 10, místo integrálu má býti integrálů. 
ftádek 13, místo JC0=1, xn = n má má býti x 0 = 0 , xn= 2tt. 

itr. 442, za rovnicí předposledního řádku má býti čárka (místo tečky), 
itr. 443, v řádku 7 má býti vesměs (čtyřikrát) e místo ň resp. !)'. 
itr. 447, rovnice řádku 7 a 8 ma j í býti označeny (IVS). 
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