
4.9.63. Seminář z matematiky II 

Tento seminář navazuje na vzdělávací obor Matematika a její aplikace v RVP G. 

Je koncipován jako dvouletý od třetího ročníku (septimy), pro cílovou skupinu žáků, kteří 

mají zájem o prohloubení a rozšíření středoškolské matematiky. 

Seminář je pokračováním matematiky z prvního a druhého ročníku. Doplňuje a rozšiřuje 

některá témata. Věnuje se přípravě ke státní maturitě. K přípravě žáků na profilovou maturitní 

zkoušku, je nutná volba ještě jednoletého semináře Základy matematické analýzy. 

Žáci by po absolvování měli být dobře připraveni k přijímacím zkouškám z matematiky na 

vysoké školy technického, přírodovědného a ekonomického směru a také k dalšímu studiu 

matematiky na podobných typech škol. 

V semináři bude kladen velký důraz na samostatnou práci žáků, se zaměřením na řešení 

obtížnějších příkladů ze všech oblastí středoškolské matematiky. 

Výuka napomáhá rozvoji logického myšlení, paměti, abstraktního a analytického myšlení, 

vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. 

Výchovně - vzdělávací strategie:  

Učitel 

  vyžaduje správné používání matematické terminologie a symboliky při řešení úloh  

  požaduje logické argumenty při obhajování postupu řešení úloh  

- do výuky zařazuje různé metody práce - rozhovor, skupinová práce, samostatná práce, 

řízená diskuse tak, aby žáci dokázali řešení příkladů vysvětlit ostatním žákům 

- vytváří problémové situace, při nichž žáci nalézají různé způsoby řešení 

  zadává žákům úkoly vyžadující vzájemnou spolupráci s možností uplatnění individuálních 

schopností a dovedností  

  klade důraz na mezipředmětové vztahy  

  vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací  

 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích 

Kompetence komunikativní  

 správně vyhodnocuje údaje z tabulek, grafů a schémat 

 prezentuje získané informace a výsledky formou grafů, diagramů, tabulek 

 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

 čte s porozuměním matematický text 

 užívá jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně 

Kompetence k podnikavosti 

 efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých 

 usiluje o dosažení stanovených cílů a průběžně hodnotí dosažené výsledky 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon a jeho dokončení 



Kompetence k řešení problémů 

 vyhledá chybu v řešení úlohy 

 argumentuje při vyjadřování vlastních názorů 

 logicky a tvořivě uvažuje při řešení úloh 

 osvojí si základní myšlenkové operace 

 interpretuje získané poznatky, nachází argumenty a formuluje závěry 

 nahlíží problém z různých stran, zvažuje klady a zápory jednotlivých řešení 

 využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 

a grafických 

 uplatňuje při řešení problémů základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, 

indukce, dedukce, srovnání,…) 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti a získané 

vědomosti 

 diskutuje o výsledcích 

 aplikuje osvojené metody řešení problému v jiných tématech a oblastech 

 je otevřený k poznávání nových postupů při řešení problémů, zvažuje klady a zápory 

jednotlivých variant, včetně posouzení rizik a důsledků 

 chápe, že k vyřešení problému je třeba dostatečné množství znalostí a informací 

Kompetence k učení 

 doplňuje si vědomosti, používá adekvátní prostředky k vyjadřování definic, vztahů a 

zákonů 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 používá odborné terminologie a symboliky 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

3. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

SLOŽITĚJŠÍ TYPY ROVNIC, NEROVNIC A FUNKCÍ 

Výstupy učivo 

chápe jednotlivé metody při řešení rovnic a 

nerovnic 

využívá grafů při řešení rovnic a nerovnic 

chápe souvislosti mezi funkcemi a rovnicemi 

řeší soustavy rovnic o více neznámých 

načrtne grafy elementárních funkcí a určí 

jejich vlastnosti 

  rovnice o více neznámých  

  iracionální rovnice a nerovnice  

  parametrické rovnice a nerovnice  

  exponenciální rovnice a nerovnice  

  logaritmické rovnice a nerovnice  

  goniometrické rovnice a nerovnice  

  základní vlastnosti funkcí  

komentář 

- opakování a prohloubení získaných vědomostí - zaměření především na řešení otevřených 

a uzavřených typů úloh - dle požadavků žáků - dané učivo je uvedeno jako příklad, obsah 

lze stanovit dle požadavků příslušného vyučujícího či žáků 



KOMPLEXNÍ ČÍSLA 

Výstupy učivo 

převádí komplexní číslo z algebraického do 

goniometrického tvaru a zpět 

provádí matematické operace v množině C 

řeší rovnice v množině C 

využívá Moivreovu větu 

  zavedení a základní vlastnosti  

  geometrické znázornění  

  kvadratické rovnice  

  binomické rovnice  

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

Výstupy učivo 

řeší konstrukční úlohy užitím množin bodů 

dané vlastnosti 

řeší konstrukční úlohy pomocí shodných 

zobrazení a stejnolehlosti 

  úlohy řešené užitím množin bodů dané 

vlastnosti  

  úlohy řešení užitím zobrazení v rovině  

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 

ŘEZY TĚLES 

Výstupy učivo 

zobrazí ve volném rovnoběžném promítání 

hranol a jehlan 

sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles 

  řešení polohových konstrukčních úloh  

  řešení metrických úloh - vzdálenosti  

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

Výstupy učivo 

řeší konstrukční úlohy užitím množin bodů 

dané vlastnosti 

řeší konstrukční úlohy pomocí shodných 

zobrazení a stejnolehlosti 

  úlohy řešené užitím množin bodů dané 

vlastnosti  

  úlohy řešení užitím zobrazení v rovině  

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 

Výstupy učivo 

řeší analyticky polohové a metrické úlohy v 

prostoru 

užívá různé způsoby vyjádření roviny v 

prostoru 

  parametrické vyjádření přímky a roviny  

  obecná rovnice roviny  

  polohové úlohy  

  řešení metrických úloh  

komentář 



- prohloubení získaných vědomostí - zaměření především na řešení otevřených a 

uzavřených typů úloh - dle požadavků žáků  

 


