
       TÉÉ MATICKÝÉ  PLAÉ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Šeptima, 1. skupina

VYUČUJÍCÍ Ing. Michaela Lachmanovaá

ČASOVÁ DOTACE 4h/týáden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Sada učebnic nakladatelství Prometheus
Matematika pro gýmnaázia
Odvaá rko O.: – Goniometrie
Calda É., Dupacč V.: Kombinatorika, pravdečpodobnost a    
statistika
Pomýkalovaá  É.: Štereometrie
Kocčandrle M., Bocček L.: Analýtickaá  geometrie
Odvaá rko O.: – Posloupnosti a rčadý

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Petaákovaá  J.: Prčíáprava k maturiteč  a k prčijíámacíám zkousčkaám 
na VŠŠ
Šbíárký matematickýách soutečzč íá 
Internetoveá  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Funkce Študent nacčrtne grafý 
pozčadovanýách funkcíá 
(definovanýách jednoduchýám 
vzorcem) a urcčíá jejich vlastnosti,
formuluje a zduů vodnč uje 
vlastnosti studovanýách funkcíá,
výuzč íávaá  poznatký o funkcíách prči 
rčesčeníá rovnic a nerovnic, prči 
urcčovaáníá kvantitativníách vztahu,
aplikuje vztahý mezi hodnotami 
exponenciaá lníách, logaritmickýách 
a goniometrickýách funkcíá a 
vztahý mezi tečmito funkcemi,
modeluje zaávislosti reaá lnýách deč juů
pomocíá znaámýách funkcíá,
rčesč íá aplikacčníá uá lohý s výuzč itíám 
poznatkuů  o funkcíách,
interpretuje z funkcčníáho hlediska
slozčeneá  uá rokovaáníá, aplikuje 
exponenciaá lníá funkci ve financčníá 
matematice

4 h/týáden

ŘÍJEN Funkce Viz zaá rčíá 4 h/týáden



LISTOPAD Goniometrie Študent formuluje a zduů vodnč uje 
vlastnosti studovanýách funkcíá,
nacčrtne grafý pozčadovanýách 
funkcíá (definovanýách 
jednoduchýám vzorcem) a urcčíá 
jejich vlastnosti,
aplikuje vztahý mezi hodnotami 
goniometrickýách funkcíá a vztahý 
mezi tečmito funkcemi,
výuzč íávaá  poznatký o 
goniometrickýách funkcíách prči 
rčesčeníá rovnic a nerovnic, pracuje 
s promečnnýámi a iracionaá lníámi 
cčíáslý

4h/týáden

PROSINEC Goniometrie Viz listopad 4 h/týáden

LEDEN Goniometrie Viz listopad 4 h/týáden

ÚNOR Kombinatorika, 
Pravděpodobnost a 
statistika

Študent  výuzč íávaá  kombinatorickeá
postupý  prči  výápocčtu
pravdečpodobnosti,
rozeznaá  vzaá jemneč  se  výlucčujíácíá
jevý,
hodnotí á nezaávislost  a
podmíánečnost jevuů ,
výcčíáslíá pravdečpodobnost jevu,
diskutuje a kritický zhodnotíá
statistickeá  informace a danaá
statistickaá  sdeč leníá,
výtvaá rčíá a výhodnocuje zaávečrý a
prčedpovečdi  (hýpoteázý)na
zaákladeč
dat,
volí á a  uzč íávaá  vhodneá  statistickeá
metodý  k  analýáze  a  zpracovaáníá
dat (výuzč íávaá  výápocčetníá techniku),
reprezentuje  grafický  souborý
dat,  cčte  a  interpretuje  tabulký,
diagramý grafý, 
rozlisčuje rozdíálý v zobrazeníá 
obdobnýách  souboruů  vzhledem  k
jejich odlisčnýám charakteristikaám

4h/týáden



2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN

POZN.

ÚNOR Stereometrie – polohové 
vlastnosti

Študentzobrazí á ve  volneá
rovnobečzčneá
projekci hranol a jehlan,
urcčuje geometrickeá  pojmý,
zduů vodnč uje a výuzč íávaá  vlastnosti
geometrickýách uá tvaruů  v rovineč
a
v prostoru,
urcčuje  vzaá jemnou  polohu
lineaá rníách uá tvaruů ,
výuzč íávaá  naá cčrt  prči  rčesčeníá
rovinneáho  nebo  prostoroveáho
probleámu,
sestrojí á a  zobrazí á rovinnýá  rčez
tečchto teč les nebo jejich pruů nik s
prčíámkou,
aplikuje poznatký z planimetrie
ve stereometrii

4 h/týáden

BŘEZEN Stereometrie – polohové a 
metrické vlastnosti
Tělesa

urcčuje vzaá jemnou polohu 
lineaá rníách uá tvaruů , vzdaá lenosti a 
odchýlký,
výuzč íávaá  naá cčrt prči rčesčeníá 
rovinneáho nebo prostoroveáho 
probleámu,
v uá lohaá ch pocčetníá geometrie
aplikuje funkcčníá vztahý,
trigonometrii a uá pravý výárazuů ,
pracuje s promečnnýámi a 
iracionaá lníámi cčíáslý,
rčesč íá planimetrickeá  a 
stereometrickeá  probleámý 
motivovaneá  praxíá,
aplikuje poznatký z planimetrie
ve stereometrii,
urcčuje geometrickeá  pojmý,
zduů vodnč uje a výuzč íávaá  vlastnosti
geometrickýách uá tvaruů  v rovineč  
a v prostoru,
na zaákladeč  vlastnostíá trčíádíá 
uá tvarý

4 h/týáden

DUBEN Stereometrie – polohové a 
metrické vlastnosti
Tělesa

viz brčezen 3 h/týáden

DUBEN Analytická geometrie  v rovině uzč íávaá  ruů znaá  výjaádrčeníá v 
soustaveč   sourčadnic,
aplikuje poznatký o skalaá rníám a
vektoroveám soucčinu prči rčesčeníá 



polohovýách i metrickýách uá loh,
rozlisčuje mezi volnýám a 
vaá zanýám vektorem,
uá cčelneč  výuzč íávaá  oba zpuů sobý 
výjaádrčeníá vektoru,
uzč íávaá  ruů zneá  zpuů sobý 
analýtickeáho výjaádrčeníá prčíámký 
v rovineč  (geometrickýá  výáznam 
koeficientuů ),
rozlisčuje analýtickeá  výjaádrčeníá 
uá tvaru od zadaáníá funkce 
vzorcem,
rčesč íá analýtický polohoveá  a 
metrickeá  uá lohý o lineaá rníách 
uá tvarech v rovineč ,
výuzč íávaá  metod analýtickeá
geometrie prči rčesčeníá 
komplexníách uá loh a probleámuů

KVĚTEN Analytická geometrie  v rovině viz duben 4 h/týáden

ČERVEN Posloupnosti a řady nacčrtne grafý pozčadovanýách 
posloupnostíá (definovanýách 
jednoduchýám vzorcem) a urcčíá 
jejich vlastnosti,
formuluje a zduů vodnč uje 
vlastnosti studovanýách po-
sloupnostíá,
modeluje zaávislosti reaá lnýách 
deč juů  pomocíá znaámýách posloup-
nostíá, 
rčesč íá aplikacčníá uá lohý s výuzč itíám 
poznatkuů  o funkcíách,
interpretuje z funkcčníáho hledis-
ka slozčeneá  uá rokovaáníá,
aplikuje geometrickou posloup-
nost ve financčníá matematice

4 h/týáden

Pravidla hodnocení v předmětu

Docházka
Požadována je docházka v obvyklém rozsahu podle školního řádu (docházka alespoň 60%).

Hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě písemného zkoušení, domácí práce a práce v hodině. 
Ústně jsou zkoušeni velmi zřídka.

Testy
 Velké testy opakující blok učiva 

o 60-90 min, hlášené
o Váha 1.0
o Zhruba každé dva měsíce
o Maximálně dva lze opravit, počítá se lepší známka



o Nutné mít dopsány všechny, maximálně jeden může chybět.
 Střední testy

o 20-30 min, hlášené
o Váha 0.5-0.75
o Zhruba každé dva týdny
o Opravit nelze, není povinnost dopisovat

 Malé testy
o Nehlášené, váha 0.1-0.25
o Opravit nelze, není povinnost dopisovat

Ve většině testů bývají bonusové příklady, ty jsou buď spočteny perfektně (studenti získávají 
100 s různou vahou menší než váha testu) nebo ne, a tedy studenti bonusové 100 nedostávají.

Práce v     hodině  
Za práci v hodině studenti mohou občas získat hvězdičku. Za tři hvězdičky je 100 s váhou 0.5

Domácí úkoly
Domácí úkoly jsou buď povinné (splnění bez hodnocení, nesplnění 0) nebo nepovinné 
(splnění 100 s různými vahami, nesplnění bez hodnocení).

Další hodnocení aktivity navíc je zcela individuální.


