
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Matematika

TŘÍDA/SKUPINA Šexta

VYUČUJÍCÍ Mgr. Matúú šš  Kepičš

ČASOVÁ DOTACE 3h/týúden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Sada učebnic nakladatelství Prometheus
Matematika pro gýmnaúzia
Pomýkalovaú  E.: - Planimetrie
Odvaú rko O.: – Fúnkče

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Petaúkovaú  J.: Pršíúprava k matúriteš  a k pršijíúmačíúm zkoúšškaúm 
na VŠŠ
Šada účšebnič nakladatelštvíú Didaktiš
   Matematika pro štršedníú šškolý
   Vondra J.: Planimetrie – účšebniče + pračovníú šešš it
Šbíúrký matematičkýúčh šoútešzš íú 
Internetoveú  zdroje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Planimetrie úrčšúje  geometričkeú  pojmý,
zdúů vodnš úje  a  výúzš íúvaú  vlaštnošti
geometričkýúčh úú tvarúů  v rovineš ,
výúzš íúvaú  naú čšrt  prši  ršeššeníú
rovinneúho   probleúmú  v  úú lohaúčh
počšetníú geometrie,

3 h/týúden

ŘÍJEN Planimetrie – pokračování úrčšúje vzdaú lenošti a odčhýlký, 
aplikúje fúnkčšníú vztahý, 
pračúje  š  promešnnýúmi  a
iračionaú lníúmi čšíúšlý, 
ršešš í ú polohoveú  a  nepolohoveú
konštrúkčšníú úú lohý

3 h/týúden

LISTOPAD Planimetrie – pokračování ršešš í ú polohoveú  a  nepolohoveú
konštrúkčšní ú úú lohý  úzš itíúm  vššečh
bodúů  daneú  vlaštnošti

3 h/týúden

PROSINEC Planimetrie – pokračování výúzš íúvaú  naú čšrt  prši  ršeššeníú
rovinneúho probleúmú, 
ršešš í ú polohoveú  a  nepolohoveú
konštrúkčšní ú úú lohý  pomočíú
šhodnýúčh  zobrazení ú a  úzš itíúm
štejnolehlošti

3 h/týúden

LEDEN Opakování učiva prvního 
pololetí

3 h/týúden



LEDEN Funkce rozúmíú pojmúů  fúnkče 3h/týúden

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN

POZN.

ÚNOR Funkce načšrtne grafý pozšadovanýúčh 
fúnkčíú (definovanýúčh 
jednodúčhýúm vzorčem) a úrčšíú 
jejičh vlaštnošti,
formúlúje a zdúů vodnš úje 
vlaštnošti štúdovanýúčh fúnkčíú,
výúzš íúvaú  poznatký o fúnkčíúčh prši
ršeššeníú rovnič a nerovnič, prši 
úrčšovaúníú kvantitativníúčh 
vztahú,
aplikúje vztahý mezi hodnotami
exponenčiaú lníúčh, 
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

3h/týúden

BŘEZEN Funkce viz úú nor 3 h/týúden

DUBEN Funkce viz úú nor 3 h/týúden

KVĚTEN Funkce viz úú nor 3 h/týúden

ČERVEN Závěrečné opakování 3 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 


