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Předmět: M A T E M A T I K A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky využívat osvojené matematické pojmy, útvary a algoritmy pro porozumění kvantitativním a prostorovým vztahům. Zvládnutí
tohoto předmětu podstatně ovlivňuje rozvoj abstraktního a přesného myšlení. Žáci se učí logicky uvažovat a přesně vyjadřovat myšlenky. Jsou vytvářeny
velmi důležité charakterové vlastnosti, jako je vytrvalost, důslednost, přesnost. Tak vznikají kompetence pro řešení praktických situací i pro další studium.
Využíváním nástrojů výpočetní techniky se učí kritické práci se zdroji informací.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Matematika se vyučuje ve všech čtyřech ročnících s hodinovou dotací: 1. A + kvinta 5 hodin týdně, ostatní ročníky po 4 hodinách týdně. Žáci se nedělí do skupin.

Předmět patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 učí žáky třídit a propojit informace, systematizovat práci, hledat efektivní postupy
 poukazuje na souvislosti a tak vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy
 dbá na používání přesných termínů, zavádí použití příslušné symboliky
 vytváří problémové situace tak, aby žák problém identifikoval, pochopil a vybral příslušný algoritmus pro řešení
 při vhodných činnostech vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vhodnými úkoly vede žáky ke správnému zacházení s informacemi
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality a správnosti řešení
 vede žáky ke schopnosti obhájit výsledek práce
 vede žáky k tomu, aby sami uměli hodnotit výsledky své práce a hledali cestu k sebezdokonalení
 učí žáka orientovat se v základních společenských normách, právech a povinnostech vyplývajících z obecné morálky
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Matematice se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Fyzika, Chemie, Informatika, Biologie, Zeměpis, Filozofie, Společenské vědy.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- sociální komunikace
- morálka všedního dne
- spolupráce a soutěž
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Mediální výchova (MEV)
- média a mediální produkce
- mediální produkty a jejich významy
- uživatelé
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KVINTA, 1. A
Cílem výuky je sjednotit dosavadní znalosti a dovednosti žáků z oblasti matematiky a navázat na ně. Nosná témata ročníku je práce s výrazy, řešení
základních typů rovnic a nerovnic a úvod do teorie elementárních funkcí. V geometrii jde o sjednocení symboliky a práce s geometrickými útvary v planimetrii.
učivo

výstupy

ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ (event. doplnění)
Žák:
Trojčlenka, procento, velikost úhlu ve stupňové a  diagnostika vědomostí žáků
obloukové míře, vztahy v pravoúhlém trojúhelníku
(Pythagorova
věta,
goniometrické
funkce),
kvadratická rovnice o jedné neznámé.
ELEMENTÁRNÍ TEORIE ČÍSEL
Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti





ČÍSELNÉ OBORY

Obor přirozených čísel, celých čísel, racionální
čísel a reálných čísel, druhá a třetí odmocnina, 
absolutní hodnota



průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – sebepoznání a sebepojetí

umí aplikovat pravidla pro dělitelnost, rozlišuje
prvočíslo a číslo složené
aplikuje poznatky o dělitelnosti při úpravách
zlomků
využívá poznatky ve slovních úlohách
umí zařadit číslo do příslušného číselného F, CH – výpočty veličin
oboru
zná základní vlastnosti početních operací a umí
je v jednotlivých oborech provádět
umí určit absolutní hodnotu a chápe
geometrický význam absolutní hodnoty
umí používat druhé a třetí mocniny a
odmocniny

MNOŽINY

Pojem množiny, způsob určení množin, vztahy
mezi množinami a operace s nimi a grafické
znázornění množin.


umí zapisovat a znázorňovat množiny a OSV – využití matematických dovedností při řešení
provádět s nimi základní operace (průnik, reálných situací
sjednocení, rozdíl, doplněk)
umí využít své znalosti při řešení slovních úloh

ZÁKLADNÍ POUČENÍ O VÝROCÍCH

Výroky, složené výroky (konjunkce, disjunkce,
implikace,
ekvivalence),
kvantifikátory,

dokáže rozpoznat výrok a správně chápe OSV – rozvoj schopností poznávání, matematizace
výroky obsahující slova „aspoň“, „nejvýše“, reálných situací
„právě“, „každý“, „žádný“
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kvantifikované výroky, negací výroků.




MOCNINY
S PŘIROZENÝM
MOCNITELEM

A

CELÝM 


umí použít správně obecný a existenční
kvantifikátor
chápe význam logických spojek a umí určovat
pravdivostní hodnotu složených výroků
je schopen negovat zadaný výrok
ovládá pojem interval a umí s ním pracovat
používá pravidla pro počítání s mocninami
upravuje výrazy s mocninami

MNOHOČLENY

Pojem mnohočlen, početní operace s mnohočleny,
rozklady mnohočlenů.



rozlišuje pojmy: člen, koeficient, stupeň OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
mnohočlenu
zvládá početní operace s mnohočleny
zvládá a umí používat vzorce A2 – B2, (A + B)2,
(A – B)2, A3 + B3, A3 – B3, (A + B)3, A – B)3

LOMENÉ VÝRAZY

Krácení a rozšiřování, početní operace s lomenými 
výrazy, vyjádření neznámé ze vzorce.

OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
stanoví definiční obor lomeného výrazu
je schopen provádět operace s lomenými
výrazy

LINEÁRNÍ FUNKCE

Různá zadání lineární funkce, definiční obor, obor 
hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce.

je schopen vyjádřit lineární funkci předpisem
umí sestrojit její graf

LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE

Lineární rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice
v součinovém
tvaru,
rovnice
a
nerovnice 
v podílovém
tvaru,
rovnice
a
nerovnice
s absolutními hodnotami.


problémů,
pomocí ekvivalentních úprav umí řešit lineární OSV – řešení
poznávání, kreativita
rovnice a nerovnice uvedených typů
využívá lineární rovnice a nerovnice při řešení
slovních úloh
je schopen provádět operace s lomenými
výrazy

LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE S VÍCE 
NEZNÁMÝMI A JEJICH SOUSTAVY
Lineární rovnice a nerovnice se dvěma neznámými, 
grafické řešení soustav rovnic a nerovnic se dvěma 

ovládá dosazovací, sčítací a srovnávací OSV – řešení problémů
F, CH – dosazovací metody, kombinace vzorců
metodu
F, CH – výpočet veličin
umí řešit soustavy s více neznámými
je schopen řešit slovní úlohy s využitím

MEV – kritické čtení z grafů a vnímání mediálních
sdělení, grafické zpracování poznatků
F, CH – čtení z grafů, souvislosti vzorců a funkcí
rozvoj

schopností
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neznámými, soustavy lineárních rovnic s více
neznámými.

uvedených soustav rovnic

KVADRATICKÁ FUNKCE

Předpis funkce, určování vrcholu paraboly, graf
funkce.




umí určit kvadratickou funkci a vysvětlit význam
parametrů v předpisuje
sestrojí graf
stanový definiční obor a obor hodnot funkcí
určí souřadnice vrcholu

KVADRATICKÁ ROVNICE

Úplná a neúplná kvadratická rovnice, vztahy mezi 
kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, grafické
řešení kvadratické rovnice.


umí řešit úplné a neúplné kvadratické rovnice
zvládá rozklad kvadratického trojčlenu na OSV – řešení problémů, matematizace a řešení
reálných situací
kořenové činitele
užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty (Vietovy
vzorce)
užívá kvadratickou rovnici při řešení slovních
úloh



KVADRATICKÉ NEROVNICE
Početní a grafické řešení kvadratických nerovnic.



umí řešit kvadratické nerovnice včetně využití
poznatků o grafu kvadratické funkce

ROVNICE A NEROVNICE, KTERÉ LZE PŘEVÉST
NA KVADRATICKÉ A LINEÁRNÍ.
Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém
tvaru, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami;
iracionální rovnice, použití substituce, bikvadratické
rovnice, soustavy lineárních a kvadratických rovnic
s více neznámými ( soustava–1 lineární,1
kvadratická).





umí řešit uvedené typy rovnic
ovládá metodu „nulových bodů“
rozlišuje ekvivalentní a důsledkové úpravy při
řešené rovnic
umí používat vhodnou substituci
řeší jednoduché slovní úlohy s využitím
uvedených typů rovnic

ROVNICE S PARAMETREM
Lineární a kvadratické rovnice s parametrem.







umí provést diskuzi řešení rovnice vzhledem
k reálnému parametru
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SEXTA, 2. A
Cílem výuky je pokračovat v učivu o funkcích a upřesňovat systém vědomostí v této oblasti. Na uvedené učivo pak navazují další typy rovnic a nerovnic.
Celek geometrie je zaměřen v oblasti planimetrie hlavně na shodná a podobná zobrazení.
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PLANIMETRIE
Bod, přímka a, rovina a její části, vzájemná poloha
přímek.
Trojúhelník, shodnost a podobnost trojúhelníků.
Mnohoúhelník,
pravidelný
mnohoúhelník,
čtyřúhelníky
(různoběžník,
lichoběžník,
rovnoběžníky) a jejich vlastnosti.
Euklidovy věty, Pythagorova věta, kružnice, kruh,
středový a obvodový úhel, obvody a obsahy
rovinných obrazců, konstrukční úlohy, shodná
zobrazení, stejnolehlost.

Žák:
 správně užívá pojmy objektů a umí je znázornit
 pozná
dvojice
vedlejších,
vrcholových,
středových a souhlasných úhlů
 ovládá základní terminologii a symboliku
používanou v geometrii
 umí pojmenovat základní objekty v trojúhelníku,
zná jejich vlastnosti a umí je využívat
 rozlišuje různé typy trojúhelníků podle délek
stran a podle velikosti vnitřních úhlů
 zná a umí využít věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
 aplikuje poznatky o trojúhelnících v úlohách
početní geometrie
 rozlišuje základní druhy čtyřúhelníků a jejich
vlastnosti
 umí pojmenovat a znázornit základní objekty ve
čtyřúhelníku
 rozumí pojmu konvexní a nekonvexní
mnohoúhelník
 užívá
poznatky
o
čtyřúhelníku
a
mnohoúhelníku v úlohách početní geometrie
 si zopakuje základní symboliku a učivo o
Pythagorovu větu
 aplikuje poznatky z této oblasti a učivo rozšíří o
další složitější úlohy
 naučí se a umí použít Euklidovy věty ve
výpočtech i jako jednoduchých konstrukčních
prvků
 zopakuje již získané vědomosti - kruh, kružnice

OSV – představivost, rozvoj schopností poznávání,
pečlivost
OSV – matematizace reálných situací
OSV – rozvoj představivosti
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FUNKCE
Lineární funkce – opakování, kvadratická funkce –
opakování, výpočet vrcholu doplněním na druhou
mocninu dvojčlenu, vlastnosti funkcí, funkce
s absolutními hodnotami.
Lineární lomená funkce
Mocninné
funkce
(s přirozeným,
celým,
racionálním, iracionálním exponentem).







učivo o obvodech a obsazích obrazců doplní
výpočty s použitím nových vědomostí
zopakuje postup konstrukcí v geometrii
rozšíří učivo o další typy
naváže na látku o shodných zobrazeních
dalšími typy získá definitivní představu
problematice
zavede a zpracuje pojem stejnolehlost
posléze se soustředí na stejnolehlost kružnic

o
a
a
o
a

sjednotí a oživí již získané vědomosti o funkci
lineární a kvadratické
doplní znalosti o funkci kvadratické
osvojuje si představu o analytickém přístupu
k funkcím – určuje vlastnosti
zpracovává funkce s absolutními hodnotami na
základě již získaných poznatků o absolutní
hodnotě
rozšiřuje učivo o další typy funkcí lineární
lomená a mocninná a zařazuje do systému
poznatků o funkcích

MOCNINY A ODMOCNINY

Rozšíření a doplnění učiva – celý a racionální
exponent.

již rutinní práci s mocninami a odmocninami
doplní žák o další vědomosti a ujasní si tak
vztah mezi těmito pojmy



znalosti o úhlech doplní o pojem orientovaný
úhel a další poznatky s tím související, dobře
ovládá vztah mezi jednotkami stupňové a
obloukové míry

GONIOMETRIE

Funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens; jejich
grafy a vlastnosti.
Počítání s goniometrickými výrazy, goniometrické 
rovnice a nerovnice

si doplní učivo o goniometrických funkcích o
definování na množině všech reálných čísel a
seznámí se z jejich grafy
zavede pravidla pro počítání s goniometrickými
funkcemi a umí řešit výrazy, kde se tyto funkce

ÚHEL
Orientovaný úhel, oblouková
oblouková a stupňová míra.

míra.

Vztah:

OSV – využití matematických dovedností při řešení
reálných situací
MEV – odhady
OSV – pečlivost, rozvoj představivosti
OSV – rozvoj představivosti, grafické zpracování
poznatků
MEV – interpretace mediálních sdělení
F – grafické znázornění průběhu fyzikálních jevů
Inf – informace o práci v programech

F – úlohy o harmonickém pohybu, kmity kyvadla –
odvození vzorce, elmg. indukce, fotometrie
F – vektorové veličiny
OSV – rozhodovací dovednosti a kreativita
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EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE

Exponenciální
funkce,
jednoduché
typy
exponenciálních
rovnic,
inverzní
funkce, 
logaritmická
funkce,
logaritmus,
počítání
s logaritmy.

Logaritmická rovnice a další typy exponenciálních
rovnic.
SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA

vyskytují
získané
poznatky
použije
při
goniometrických rovnic a nerovnic

řešení

získá představu o inverzních funkcích na
CH – výpočet pH roztoku
základě funkce exponenciální a logaritmické
ovládá pojem logaritmus a pravidla pro počítání F – úlohy o průchodu světla, akustika (decibel),
radioaktivní rozpad
s logaritmy
na základě toho řeší rovnice exponenciální a
logaritmické a vnímá souvislosti
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SEPTIMA, 3. A
učivo

TRIGONOMETRIE
Sinová a kosinová věta

výstupy




STEREOMETRIE
Polohové vlastnosti
Polohové konstrukční úlohy, řezy těles
Metrické vlastnosti: odchylky a vzdálenosti
Shodná zobrazení v prostoru
Mnohostěny
Objemy a povrchy těles






POSLOUPNOSTI A ŘADY
Posloupnost
Vlastnosti posloupností, funkční a rekurentní určení
posloupnosti
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Limita posloupnosti
Nekonečná geometrická řada







ANALYTICKÁ GEOMETRIE
Vzdálenost bodů, souřadnice středu úsečky



průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
F – optika (odraz a lom
vybere a použije sinovou (resp. kosinovou) (přímočarý a otáčivý pohyb)
větu k dopočítání zbylých stran a úhlů
v obecném trojúhelníku
ilustruje na konkrétních trojúhelnících vztah
kosinové a Pythagorovy věty
kategorizuje
a
demonstruje
vhodnými
pomůckami vzájemné polohy bodů, přímek a
rovin
předpoví (pomocí modelu) a zkonstruuje řez
mnohostěnu zadanou rovinou
demonstruje shodná zobrazení v prostoru na
modelu krychle, uvede příklady z praxe
sestrojí papírovou vystřihovánku vybraného
mnohostěnu, navrhne umístění zálepek
na vlastních příkladech z běžného života
diferencuje významy pojmů relace,
vzájemně
převádí
rekurentní
určení
posloupnosti na ostatní typy vyjádření
rozpozná
aritmetickou
a
geometrickou
posloupnost v konkrétních úlohách z praxe a
aplikuje k výpočtu příslušné vzorce
navrhne a provede úpravy funkčního předpisu
posloupnosti,
vedoucí
k určení
limity
posloupnosti
vysvětlí souvislost mezi vzorci pro součet n
členů geometrické řady a součet geometrické
řady

světla),

mechanika

OSV – využití matematických dovedností při řešení
reálných situací
Bi – populace buněk, růst
F – řetězová reakce, radioaktivita
F – alikvotní řada tónů

demonstruje rozdíl mezi pojmy orientovaná F – elmg. indukce, mg. indukční tok, astronomické
souřadnice
úsečka a vektor

06-ŠVP-Matematika-1,2,3,4 | strana 10 (celkem 12) | 1. 9. 2014
Vektor a orientovaná úsečka
Lineární závislost vektorů, vektorová báze
Skalární součin vektorů
Vektorový součin vektorů
Parametrické vyjádření přímky v rovině
Obecná rovnice přímky v rovině
Vzájemné polohy přímek v rovině
Vzdálenosti a odchylky v rovině
Parametrické vyjádření přímky a roviny v prostoru
Obecná rovnice roviny v prostoru
Vzájemné polohy přímek a rovin v prostoru
Metrické úlohy v prostoru








KUŽELOSEČKY A KULOVÁ PLOCHA
Kružnice
Kulová plocha
Elipsa
Hyperbola
Parabola





Z – souřadnice
odvodí vztahy pro délku a střed úsečky
rozhodne na základě výpočtu o lineární
závislosti sady vektorů a navrhuje změny,
vedoucí k požadovanému výsledku
shrne možnosti výpočtu plochy trojúhelníku
metodami ZŠ, trigonometrickými a vektorovými
vztahy
vytvoří
parametrické
vyjádření
přímky
v požadované vzájemné poloze vůči zadaným
prvkům
interpretuje obecnou rovnici přímky v rovině
formou grafu lineární funkce
určí postup a vypočte vzdálenost a odchylku
dvou mimoběžek
zná a odliší obecný a středový/ohniskový tvar F – optika
F – šikmý vrh
rovnic kuželoseček a vzájemně je převádí
rozliší vzájemné polohy kuželoseček a přímek
řeší běžné úlohy o kuželosečkách
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OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KOMBINATORIKA
Žák:
OSV – využití matematických dovedností při řešení
Faktoriál
 definuje faktoriál a vysvětlí motivaci této reálných situací
Bi – genetika
Základní kombinatorické principy
definice
Variace, permutace, kombinace – s opakováním i  zná základní kombinatorické principy a aplikuje
bez opakování
je v běžných úlohách
Vlastnosti kombinačních čísel
 aplikuje základní kombinatorické principy při
Binomická věta
odvozování kombinatorických vzorců
 rozliší variace, permutace a kombinace a
aplikuje je v konkrétních běžných úlohách
 odvodí vlastnosti kombinačních čísel
 odvodí binomickou větu a řeší běžné aplikační
úlohy
PRAVDĚPODOBNOST

Základní pojmy – pravděpodobnostní prostor,
náhodný jev

Definice pravděpodobnosti
Sčítání pravděpodobností
Podmíněné pravděpodobnosti
Nezávislé jevy/pokusy



POPISNÁ STATISTIKA
Soubor, jednotka, znak
Typy znaků
Charakteristiky polohy; jejich užití
Charakteristiky variability
Koeficient korelace





rozliší pravděpodobnost výsledku náhodného
pokusu a pravděpodobnost jevu
definuje pravděpodobnost náhodného jevu při
rovnoměrném rozložení pravděpodobnosti
(klasická pravděpodobnost) i v obecném
případě
zdůvodní, kdy lze pravděpodobnosti sčítat a
kdy násobit
řeší běžné úlohy na pravděpodobnost,

OSV – využití matematických dovedností při řešení
reálných situací
Sv – výpočet Raeova indexu politické fragmentace
Bi – genetika

v konkrétních případech rozliší jednotlivé typy Inf – výpočet statistických charakteristik v Excelu
Inf – grafické znázornění dat
statistických znaků
v konkrétních případech určí, které polohové
charakteristiky jsou vhodné, a spočte je
vysvětlí definici koeficientu korelace a použije ji
v jednoduchých modelových příkladech
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KOMPLEXNÍ ČÍSLA
Imaginární jednotka
Komplexní číslo v algebraickém tvaru.
Operace v oboru komplexních čísel
Komplexní čísla v goniometrickém tvaru a operace
s nimi (Moivreova věta)
Rovnice v C
Lineární rovnice
Binomické rovnice
Geometrická interpretace komplexních čísel a
operací s nimi v Gaussově rovině
Kvadratické rovnice (s reálnými/komplexními
koeficienty)



DIFERENCIÁLNÍ POČET
Přehled a vlastnosti elementárních funkcí
Spojitost funkce v bodě a intervalu
Limita funkce a její využití
Derivace elementárních funkcí
Pravidla derivování, derivace složené funkce
Průběh funkce a další aplikace derivací















INTEGRÁLNÍ POČET
Základní vzorce pro primitivní funkce
Integrační metody
Určitý integrál a další aplikace integrálů






vysvětlí
důvody
vedoucí
k zavedení
Fi – „existence“ čísel
komplexních čísel
rutinně zvládá běžné výpočty s komplexními
čísly
u konkrétního výpočtu rozhodne, zda pro něj
jsou vhodnější čísla v algebraickém či
goniometrickém tvaru, převod čísel a výpočet
provede
v Gaussově rovině geometricky interpretuje
aritmetické postupy v C
řeší lineární, kvadratické a binomické rovnice
v C i rovnice odvozené
řeší běžné příklady z elementární matematiky
komplexních čísel
navrhne elementární funkci s požadovanými
body nespojitosti a limitami ve vlastních či
nevlastních bodech
derivuje běžné elementární funkce
ověřuje pravidla pro derivování vizualizací
výsledku derivace funkce ve vlastním bodě na
grafu funkce
vhodně kombinuje zástupné kroky při
vyšetřování průběhu neznámé funkce pro
efektivní získání jejího grafu
aplikuje derivaci ve fyzice

F – dráha, rychlost, zrychlení, šikmý vrh
Sv – ekonomické grafy
Z – demografický vývoj
OSV – myšlenkové postupy řešení problémů
Ch – pojem derivát, rychlost reakce

objasní rozdíl mezi primitivní funkcí a neurčitým
integrálem
integruje podle pravidel elementární i složené
funkce
ilustruje geometrický význam určitého integrálu
a konfrontuje jej s výsledky vlastních výpočtů
uvede možnosti aplikací z jiných oborů

F – energie a práce, děje v plynech, výkon, těžiště
Inf – výpočet ploch, vymezených křivkami
Z – rozloha státu
Bi – medicína (objem nádoru)

