
       TEMATICKÝÝ  PLAÝ N (ŠŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Šemináářř  z mátemátiky 1

TŘÍDA/SKUPINA Šeptimá, Oktáává

VYUČUJÍCÍ Ing. Micháelá Láchmánováá

ČASOVÁ DOTACE 2h/tyáden

UČEBNICE (UČEB. 
MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ

Sada učebnic nakladatelství Prometheus
Mátemátiká přo gymnááziá
Odváá řko O.: – Goniometřie
Cáldá E., Dupácř V.: Kombinátořiká, přávdeřpodobnost á    
státistiká
Pomykálováá  E.: Šteřeometřie
Kocřándřle M., Bocřek L.: Análytickáá  geometřie
Odváá řko O.: – Posloupnosti á řřády

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Petáákováá  J.: Přříápřává k mátuřiteř  á k přřijíámácíám zkousřkáám 
ná VŠŠ
Šbíářky mátemátickyách souteřzř íá 
Inteřnetoveá  zdřoje

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Posloupnosti a řady Študent nácřřtne gřáfy pozřá-
doványách posloupnostíá (defino-
ványách jednoduchyám vzořcem) á 
uřcříá jejich vlástnosti,
fořmuluje á zduů vodnř uje 
vlástnosti studoványách posloup-
nostíá,
modeluje záávislosti řeáá lnyách deř juů
pomocíá znáámyách posloupnostíá, 
řřesř íá áplikácřníá uá lohy s vyuzř itíám 
poznátkuů  o funkcíách,
inteřpřetuje z funkcřníáho hlediská
slozřeneá  uá řokovááníá,
áplikuje geometřickou 
posloupnost ve fináncřníá 
mátemátice

2 h/tyáden

ŘÍJEN Posloupnosti a řady viz záá řříá 2 h/tyáden

LISTOPAD Posloupnosti a řady viz záá řříá 2h/tyáden

LISTOPAD Kombinatorika  řřesř í á řeáá lneá  přobleámy  s
kombinátořickyám podtextem
(chářákteřizuje mozřneá  přříápády,
vytváá řříá model pomocíá

2 h/tyáden



kombinátořickyách  skupin  á
uřcřuje jejich pocřet),
upřávuje vyářázy s fáktořiáá ly á
kombinácřníámi cříásly

PROSINEC Kombinatorika Študent se zábyáváá  řozsřiřřujíácíám 
ucřivem v dáneá  oblásti. Toto ucřivo
doplnř uje ucřivo beřzřnyách hodin 
mátemátiky.

2 h/tyáden

LEDEN Pravděpodobnost a 
statistika

Študent se zábyáváá  řozsřiřřujíácíám 
ucřivem v dáneá  oblásti. Toto ucřivo
doplnř uje ucřivo beřzřnyách hodin 
mátemátiky.

Jednáá  se zejmeáná o přohloubeníá 
ználostíá státistiky, uzř itíá 
státistickyách softwářuů . 

2h/tyáden



2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN

POZN.

ÚNOR Stereometrie – polohové 
vlastnosti

Študent se zábyáváá  řozsřiřřujíácíám 
ucřivem v dáneá  oblásti. Toto 
ucřivo doplnř uje ucřivo beřzřnyách 
hodin mátemátiky. 

Jednáá  se zejmeáná o řozsříářřeníá 
ucřivá (řuů zneá  typy přomíátááníá) á 
uzř itíá geometřickeáho softwářu.

2 h/tyáden

BŘEZEN Stereometrie – polohové a 
metrické vlastnosti
Tělesa

Viz uá noř 2 h/tyáden

DUBEN Analytická geometrie  v rovině Študent se zábyáváá  záákládníám i 
řozsřiřřujíácíám ucřivem v dáneá  
oblásti. Toto ucřivo doplnř uje 
ucřivo beřzřnyách hodin 
mátemátiky.

Jednáá  se zejmeáná o řozsříářřeníá 
záákládníáho ucřivá (kuzřelosecřky).

KVĚTEN Analytická geometrie  v rovině viz duben 2h/tyáden

ČERVEN Opakování 2 h/tyáden

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. 
Navíc dostanou domácí úlohu na zpracování v daném softwaru. 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).

Domácí práce
Studenti budou mít za úkol vybrat si úlohu, kterou následně zpracují v daném softwaru. Mezi 
tématy se objeví geometrie (užití např. Cabri SW) nebo statistika (Excel, popř další statistické
softwary). Vypracování této práce je podmínkou úspěšného absolvování předmětu. 

Další hodnocení aktivity navíc je zcela individuální.


