
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Tercie

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matúú šš  Kepicš

ČASOVÁ DOTACE 4h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Ucšebnice nakl. Prometheúš ršadý Matematika Šekúnda: 
Herman, J., a kol.: Rovnice a nerovnice 
Herman, J., a kol.: Krúhý a vaú lce
Herman, J., a kol.: Umešrnošti
Herman, J., a kol.: Výúrazý 2
Herman, J., a kol.: Geometrickeú  konštrúkce

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Beš loún, F., a kol.: Šbíúrka úú loh z matematiký pro ZŠŠ
Šbíúrký matematickýúch šoútešzš íú 
Internetoveú  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Úvodní opakování 4 h/týúden

Rovnice a nerovnice rozliššúje mezi rovnoštíú a rovnicíú,
ovešršúje pravdivošt rovnošti cši 
nerovnošti,
charakterizúje interval pomocíú 
nerovnošti,
zobrazíú interval na cšíúšelneú  oše,
ršešš íú rovnici cši nerovnici pomocíú 
ekvivalentníúch úú prav,
štanovíú mnozš inú ršeššeníú rovnice 
cši nerovnice,
matematizúje jednodúcheú  šitúace
š výúzš itíúm promešnnýúch,
formúlúje  a  ršešš í ú reaú lnoú  šitúaci
pomocíú rovnice

4 h/týúden

ŘÍJEN Rovnice a nerovnice viz zaú ršíú 4 h/týúden

LISTOPAD Rovnice a nerovnice viz zaú ršíú 4 h/týúden

Mnohočleny provaúdí ú rozklad  mnohocšlenú  na
šoúcšin  pomocí ú vzorcúů  a
výtýúkaúníúm

4 h/týúden

PROSINEC Mnohočleny viz lištopad 4 h/týúden

Lomené výrazy šcšíútaú  lomeneú  výúrazý,
naú šobíú a deš líú lomeneú  výúrazý

4 h/týúden



LEDEN Lomené výrazy viz lištopad 4 h/týúden

LEDEN Opakování učiva 1.  pololetí 4 h/týúden

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN

POZN.

ÚNOR Poměr úzš íúvaú  kvant. výjaúdršeníú vztahú 
celek - cšaú št pomešrem
rozúmíú vztahú pršíúmeú  
úú mešrnošti, ršešš íú jednodúcheú  
aplikacšníú úú lohý,
pracúje š mešršíútký map a plaúnúů

4 h/týúden

BŘEZEN Kružnice a kruh, válce rozliššúje krúh a krúzšnici 
pomocíú vzdaú lenošti bodú 
krúhú/krúzšnice od štršedú,
rozliššúje tecšnú, šecšnú a vneš jšš íú 
pršíúmkú krúzšnice pomocíú 
špolecšnýúch bodúů  i pomocíú 
vzdaú lenošti pršíúmký od štršedú,
úrcšíú jednotliveú  vzaú jemneú  polohý
dvoú krúzšnic pomoci štršedneú ,
úrcšíú krúzšnici jako mnozš inú 
vrcholúů  jištýúch pravýúch úú hlúů
šeštrojíú tecšnú krúzšnice vedenoú
danýúm bodem,
výpocšíútaú  obvod krúhú cši deú lkú 
obloúkú v šitúacíúch z praxe,
výpocšíútaú  obšah krúhú a 
jednodúchýúch cšaú štíú krúhú,
definúje a charakterizúje vaú lec,
výpocšíútaú  povrch a objem vaú lce,
nacšrtne a šeštrojíú šíúť vaú lce
nacšrtne obraz vaú lce v rovineš

4 h/týúden

DUBEN Kružnice a kruh, válce viz bršezen 4 h/týúden

KVĚTEN Konstrukční úlohy nacšrtne a šeštrojíú trojúú helníúk, 
cštýršúú helníúk cši krúzšnici 
výhovújíúcíú podmíúnkaúm zadaúníú,
v rozború úú lohý úrcšíú polohú 
hledanýúch bodúů  a potršebneú  
parametrý,
výúzš íúvaú  prši tom polohoveú  a 
metrickeú  vlaštnošti zaúkladníúch 
rovinnýúch úú tvarúů ,
úzš íúvaú  vhodnoú šýmbolikú

4 h/týúden

KVĚTEN Konstrukční úlohy viz kveš ten 4 h/týúden

ČERVEN Závěrečné opakování 4 h/týúden



Podmínky klasifikace:

UÝ cšašt:  minimaú lneš   80%

P  íúšemneú  praú ce:   
- maleú  píúšemneú  praú ce (vaúha 0,5) – mohoú býú t neohlaššeneú  a nelze je opravit, veš tšš inoú

10 minút na zacšaú tkú hodiný
- velkeú  píúšemneú  praú ce  (ohlaú ššeneú ,  vaúha  1,0,  mozšnošt  opravý)  –  oprava  je  mozšnaú  v

prúů bešhú konzúltacíú do dvoú týúdnúů  od šeznaúmeníú še š výúšledkem píúšemneú  praú ce. 

Domaúcíú úú kolý:
- zšaú k výpracovaúvaú  prúů bešzšneš  zadaneú  domaúcíú úú kolý do šeššitú, kterýú  odevzdaúvaú  ke kont-

role v termíúnú štanovenýúm úcšitelem,
- chýbeš jíúcí ú domaúcí ú úú kol, neodevzdaúní ú šeššitú š domaúcíúm úú kolem búde zohlednešno prši

zaú vešrecšneú  klašifikaci 


