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Předmět: M A T E M A T I C K Ý S E M I N Á Ř
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je matematického semináře je rozšířit vědomosti žáků a využívat osvojené matematické pojmy, rozvíjet a prohlubovat matematické m yšlení
studentů s hlubším zájmem o matematiku, tzn. o abstraktní deduktivní myšlení. Výuka tematicky navazuje na látku probíranou v hodinách matematiky a
případně ji vhodně doplňuje příklady z dalších oblastí matematiky v míře odpovídající věku a schopnostem žáků. Primárním cílem je rozvíjení schopnosti
formulovat a analyzovat matematický problém, nalézat a porovnávat odlišné cesty k jeho řešení.
V posledním ročníku je pak zaměřen výrazně na zvládnutí maturitní zkoušky popř. přijímacích zkoušek na vysoké školy. Zvládnutí tohoto předmětu podstatně
ovlivňuje rozvoj abstraktního a přesného myšlení. Žáci si dále rozvíjejí logické uvažovaní a přesné vyjadřování myšlenek. Důraz je kladen na přesnost a
argumentování při prezentaci výsledků práce. Vznikají kompetence pro další studium. Je podporována snaha o maximální využívání nástrojů výpočetní
techniky.
Časové a organizační vymezení předmětu:
sexta, 2. A – 1 hodina,
septima, 3. A, oktáva, 4. A – 2 hodiny, třídy se nedělí na skupiny
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
 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
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře originality a správnosti řešení
 vede žáky k tomu, aby sami uměli hodnotit výsledky své práce a hledali cestu k sebezdokonalení
 vede žáky k samostatnosti v myšlení, pochopení obecných problémů
 posiluje schopnosti zdůvodnit abstraktně matematické tvrzení
 vede žáky k rozvíjení schopnosti formulace otázek a cílů matematického uvažování
 vytváří pozitivní vztah žáků k abstraktnímu myšlení
 vede žáky k pochopení matematiky jako součásti kulturního dědictví a nezaměnitelného způsobu uchopování světa
 podporuje transversální myšlení
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Matematickém semináři se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Fyzika, Chemie, Informatika, Společenské vědy
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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
Mediální výchova (MEV)
- mediální produkty a jejich významy
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SEXTA, 2. A, SEPTIMA, 3. A
Cílem výuky je rozvoj dovedností z celků: množiny, výrazy, planimetrie, rovnice a nerovnice, definiční obory.
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

POKROČILEJŠÍ MNOŽINOVÉ POJMY
Opakování, prohlubování a rozvíjení množinových
pojmů probíraných v kvintě, množinová
interpretace geometrických objektů, množiny,
relace, funkce

Žák:
 formuluje výroky v jazyce množin
významy
různých
množinových
 rozlišuje
konstrukcí
 efektivně užívá množinových pojmů při řešení
problémů a úloh z oblasti reálných funkcí a relací

ROVNICE A NEROVNICE
Soustavy rovnic řešené maticemi, iracionální
nerovnice.

 umí řešit soustavy rovnic použitím matic
OSV – řešení problémů, rozvoj
 umí vyřešit a diskutovat řešení iracionálních poznávání a sebepoznání, kreativita
nerovnic

ROZŠÍŘENÍ POJMU ZOBRAZENÍ
Aplikace v geometrických úlohách, shodná
zobrazení – složitější úlohy, skládání zobrazení.
Homothetie a podobná zobrazení

 definuje a interpretuje pojem zobrazení
 definuje a interpretuje pojem shodného
zobrazení
 definuje a interpretuje jednotlivé druhy shodných
zobrazení
 zkonstruuje obraz daného útvaru v daném
rovinném zobrazení
 zkonstruuje obraz daného útvaru v daném OSV – představivost, rozvoj schopností poznávání,
pečlivost, matematizace reálných situací
složeném rovinném zobrazení
 vyjádří dané shodné zobrazení jako složení
vhodných osových souměrností
 řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy
s využitím všech znalostí množin bodů daných
vlastností, shodných a podobných zobrazení, i
na základě výpočtu
 řeší planimetrické úlohy motivované praxí

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE
Konstruktivní a axiomatická metoda
Základní eukleidovské konstrukce
náročnější konstrukční úlohy planární geometrie






schopností

vysvětlí podstatu axiomatické metody
vyjmenuje principy eukleidovských konstrukcí
řeší i obtížnější konstrukční úlohy
OSV – představivost, rozvoj schopností poznávání,
diskutuje
počet
řešení
nepolohových
pečlivost, matematizace reálných situací
konstrukčních úloh
 užívá ke konstrukci zadaných útvarů vhodných
metod
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VÝRAZY
Úlohy ze starších ročníků matematických olympiád,
popř. vedoucí k řešení školního kola aktuálního
ročníku.

 na vysoké úrovni syntézy pracuje s výrazy
 automaticky diskutuje podmínky řešitelnosti
 umí využívat vlastností číselných oborů

DŮKAZY
Typy důkazů, důkaz matematickou indukcí
obsáhleji.

 stanoví a ověřuje hypotézu
OSV – argumentace
 suverénně pracuje s předpokladem a závěrem rozhodovací dovednosti
věty

FUNKCE
Transformace grafů, složitější úlohy na
procvičování vlastností grafů, funkce složená.

 umí stanovit funkční předpis pro určitou funkční
závislost
OSV – rozvoj schopností poznávání, matematizace
 využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a
reálných situací
nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
 pracuje se složenou funkcí

STEREOMETRIE
Polohové a metrické úlohy – obdoba
mezinárodních zkoušek, maturit nanečisto popř.
návrhů MZ.

 dobře analyzuje prostorové vztahy a závislosti,
umí najít efektivní řešení, popř. hodnotit OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
vhodnost postupů

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA
Neformální uvedení do problémů diskrétní
matematiky
Vybrané úlohy z diskrétní matematiky

 vyloží základní pojmy diskrétní matematiky
aplikační
úlohy
vhodnými
 formuluje
matematickými prostředky
 nalézá vhodné postupy k řešení jednoduchých
úloh diskrétní matematiky

F, CH – výpočty veličin

a

protiargumentace,

