Dodatek pro vzdělávání ve školním roce 2016/2017 a
školní roky následující
ke Školnímu vzdělávacímu programu Poznávat, obdivovat a šířit knihu
vydanému k 1.9.2013 (verze 2-2013/2014-DE)

Matematika
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
Ročník Učivo
2.
 Funkce a její průběh
o základní pojmy – pojem funkce,
definiční obor a obor hodnot,
graf funkce, vlastnosti funkcí
o funkce, logaritmus
2.



3. – 4.



3. – 4.
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Výsledky vzdělávání – žák:
 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti,
 převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s
matematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě,
Planimetrie
 řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
o základní planimetrické pojmy,
rovinných útvarů,
polohové a metrické vztahy mezi  užívá věty o shodnosti a podobnosti
nimi
trojúhelníků v početních i konstrukčních
o shodnost a podobnost
úlohách,
trojúhelníků
 rozlišuje základní druhy rovinných obrazců,
o Euklidovy věty
určí jejich obvod a obsah,
o množiny bodů dané vlastnosti
o shodná a podobná zobrazení
o rovinné obrazce
Stereometrie
 určí vzájemnou polohu dvou přímek, přímky
o polohové vlastnosti
a roviny, dvou rovin,
o metrické vlastnosti
 určí vzdálenost bodu od roviny,
o tělesa
 určí povrch a objem základních těles a při
výpočtech využívá funkčních vztahů a
trigonometrie,
Kombinatorika, pravděpodobnost a
 užívá vztahy pro výpočet variací, permutací a
statistika v praktických úlohách
kombinací bez opakování,
o variace, permutace a kombinace  počítá s faktoriály a kombinačními čísly,
bez opakování
 určí pravděpodobnost náhodného jevu
o náhodný jev a jeho
kombinatorickým postupem,
pravděpodobnost
 užívá základní statistické pojmy (statistický
o základy statistiky
soubor, absolutní a relativní četnosti,
variační rozpětí),
 čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a
grafy se statistickými údaji.
Posloupnosti a jejich využití
 vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
o aritmetická a geometrická
funkce,
posloupnost
 určí posloupnost různými způsoby,
o finanční matematika
 rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost,
 provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
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 Analytická geometrie v rovině
o vektory
o přímka a její analytické
vyjádření
 Goniometrie
o orientovaný úhel, goniometrické
funkce ostrého a obecného úhlu
o goniometrické rovnice
 Trigonometrie
o řešení pravoúhlého trojúhelníku
o věta sinová a kosinová, řešení
obecného trojúhelníku









pojmech finanční matematiky,
provádí operace s vektory (součet, násobení
reálným číslem, skalární součin),
řeší analyticky polohové a metrické vztahy
bodů a přímek,
užívá různá analytická vyjádření přímky,
znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných čísel,
používá vlastnosti goniometrických funkcí při
řešení jednoduchých goniometrických rovnic
i k řešení rovinných a prostorových útvarů,
aplikuje znalosti řešení pravoúhlého a
obecného trojúhelníku na příkladech z praxe,
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