
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Šeptima

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matúú šš  Kepičš

ČASOVÁ DOTACE 4h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Sada učebnic nakladatelství Prometheus
Matematika pro gýmnaúzia
Odvaú rko O.: – Fúnkče
Odvaú rko O.: – Goniometrie
Calda E., Dúpačš V.: Kombinatorika, pravdešpodobnošt a    
štatištika
Pomýkalovaú  E.: Štereometrie
Kočšandrle M., Bočšek L.: Analýtičkaú  geometrie
Odvaú rko O.: – Pošloúpnošti a ršadý

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Petaúkovaú  J.: Pršíúprava k matúriteš  a k pršijíúmačíúm zkoúšškaúm 
na VŠŠ
Šbíúrký matematičkýúčh šoútešzš íú 
Internetoveú  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Úvodní opakování - funkce aplikúje vztahý mezi hodnotami 
logaritmičkýúčh fúnkčíú a vztahý 
mezi tešmito fúnkčemi,
modelúje zaúvišlošti reaú lnýúčh deš júů
pomočíú znaúmýúčh fúnkčíú,
ršešš íú aplikačšníú úú lohý š výúzš itíúm 
poznatkúů  o fúnkčíúčh

4 h/týúden

ZÁŘÍ Goniometrie formúlúje a zdúů vodnš úje 
vlaštnošti štúdovanýúčh fúnkčíú,
načšrtne grafý pozšadovanýúčh 
fúnkčíú (definovanýúčh 
jednodúčhýúm vzorčem) a úrčšíú 
jejičh vlaštnošti,
aplikúje vztahý mezi hodnotami 
goniometričkýúčh fúnkčíú a vztahý 
mezi tešmito fúnkčemi,
výúzš íúvaú  poznatký o 
goniometričkýúčh fúnkčíúčh prši 
ršeššeníú rovnič a nerovnič, prši 
úrčšovaúníú kvantitativníúčh vztahúů ,
modelúje zaúvišlošti reaú lnýúčh deš júů
pomočíú goniometričkýúčh fúnkčíú,

4 h/týúden



ršešš íú aplikačšníú úú lohý š výúzš itíúm 
poznatkúů  o goniometričkýúčh 
fúnkčíúčh,
 v úú lohaúčh počšetníú geometrie 
aplikúje fúnkčšníú vztahý, 
trigonometrii a úú pravý výúrazúů ,
pračúje š promešnnýúmi a 
iračionaú lníúmi čšíúšlý

ŘÍJEN Goniometrie viz zaú ršíú 4 h/týúden

LISTOPAD Goniometrie viz zaú ršíú 4h/týúden

PROSINEC Kombinatorika  ršešš í ú reaú lneú  probleúmý  š
kombinatoričkýúm podtextem
(čharakterizúje mozšneú  pršíúpadý,
výtvaú ršíú model pomočíú
kombinatoričkýúčh  škúpin  a
úrčšúje jejičh počšet),
úpravúje výúrazý š faktoriaú lý a
kombinačšníúmi čšíúšlý

4 h/týúden

LEDEN Kombinatorika prošineč 4 h/týúden

LEDEN Pravděpodobnost a 
statistika

výúzš íúvaú  kombinatoričkeú  poštúpý
prši výúpočštú pravdešpodobnošti,
rozeznaú  vzaú jemneš  še  výlúčšújíúčíú
jevý,
hodnotí ú nezaúvišlošt  a
podmíúnešnošt jevúů ,
výčšíúšlíú pravdešpodobnošt jevú,
diškútúje a kritičký zhodnotíú
štatištičkeú  informače a danaú
štatištičkaú  šdeš leníú,
výtvaú ršíú a výhodnočúje zaúvešrý a
pršedpovešdi(hýpoteúzý)na zaúkladeš
dat,
volí ú a  úzš íúvaú  vhodneú  štatištičkeú
metodý  k  analýúze  a  zpračovaúníú
dat (výúzš íúvaú  výúpočšetníú tečhnikú),
reprezentúje  grafičký  šoúborý
dat,  čšte  a  interpretúje  tabúlký,
diagramý grafý, 
rozliššúje rozdíúlý v zobrazeníú 
obdobnýúčh  šoúborúů  vzhledem  k
jejičh odliššnýúm čharakterištikaúm

4h/týúden



2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN

POZN.

ÚNOR Pravděpodobnost a statistika viz leden 4 h/týúden

BŘEZEN Stereometrie – polohové 
vlastnosti

zobrazíú ve volneú  rovnobešzšneú
projekči hranol a jehlan,
úrčšúje geometričkeú  pojmý,
zdúů vodnš úje a výúzš íúvaú  vlaštnošti
geometričkýúčh úú tvarúů  v rovineš
a
v proštorú,
úrčšúje  vzaú jemnoú  polohú
lineaú rníúčh úú tvarúů ,
výúzš íúvaú  naú čšrt  prši  ršeššeníú
rovinneúho  nebo  proštoroveúho
probleúmú,
šeštrojí ú a  zobrazí ú rovinnýú  ršez
teščhto teš leš nebo jejičh prúů nik š
pršíúmkoú,
aplikúje poznatký z planimetrie
ve štereometrii

4 h/týúden

DUBEN Stereometrie – polohové a 
metrické vlastnosti
Tělesa

úrčšúje vzaú jemnoú polohú 
lineaú rníúčh úú tvarúů , vzdaú lenošti a 
odčhýlký,
výúzš íúvaú  naú čšrt prši ršeššeníú 
rovinneúho nebo proštoroveúho 
probleúmú,
v úú lohaú čh počšetníú geometrie
aplikúje fúnkčšníú vztahý,
trigonometrii a úú pravý výúrazúů ,
pračúje š promešnnýúmi a 
iračionaú lníúmi čšíúšlý,
ršešš íú planimetričkeú  a 
štereometričkeú  probleúmý 
motivovaneú  praxíú,
aplikúje poznatký z planimetrie
ve štereometrii,
úrčšúje geometričkeú  pojmý,
zdúů vodnš úje a výúzš íúvaú  vlaštnošti
geometričkýúčh úú tvarúů  v rovineš  
a v proštorú,
na zaúkladeš  vlaštnoštíú tršíúdíú 
úú tvarý

4 h/týúden

KVĚTEN Stereometrie – tělesa viz dúben 4 h/týúden

ČERVEN Závěrečné opakování 4 h/týúden



Podmínky klasifikace:

ÚÝ čšašt:  minimaú lneš   80%

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

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

prúů bešhú konzúltačíú do dvoú týúdnúů  od šeznaúmeníú še š výúšledkem píúšemneú  praú če. 

Domaúčíú úú kolý:
- zšaú k výpračovaúvaú  prúů bešzšneš  zadaneú  domaúčíú úú kolý do šeššitú, kterýú  odevzdaúvaú  ke kont-

role v termíúnú štanovenýúm účšitelem,
- čhýbeš jíúčí ú domaúčí ú úú kol, neodevzdaúní ú šeššitú š domaúčíúm úú kolem búde zohlednešno prši

zaú vešrečšneú  klašifikači 


