
J. Chmela 

Kurs matematiky oktáva 2021/2022 

(3 hodiny týdně – celkem 90 hodin) 

  

1. Kombinatorika, binomická věta 14 hod 
 (včetně slovních úloh)  
2. Binomická věta  5 hod 
3. Pravděpodobnost  12 hod 
4. Základy diferenciálního počtu 30 hod 
 spojitost funkce  
 limita funkce   
 derivace funkce   
 vyšetřování průběhu funkce  
 užití diferenciálního počtu    

5. Základy integrálního počtu 12 hod 
 pojem primitivní funkce  
 základní vzorce pro výpočet primitivní funkce    
 integrační metody 
 určitý integrál 
 užití integrálního počtu 

6. Opakování učiva    12 hod 
7. Písemné práce    5 hod 
 

Kombinatorika 14 hod 

 úvod do kombinatoriky - kombinatorické pravidlo součinu a součtu    

 variace                

 permutace             

 kombinace                                

 vlastnosti kombinačních čísel    

 variace s opakováním    

 permutace s opakováním    

 kombinace s opakováním  23.9.  

 slovní úlohy     

 Pascalův trojúhelník  7.10.  

 

Binomická věta 5 hod 

 binomická věta    

 užití binomické věty  21.10.   

Pravděpodobnost 12 hod 

 množina možných výsledků pokusu, definice pravděpodobnosti náhodného jevu          

 jevy a jejich pravděpodobnosti     

 sčítání pravděpodobností     

 závislé a nezávislé jevy       

 binomické rozdělení pravděpodobnosti, Bernoulliovo schéma     

 podmíněné pravděpodobnosti    

 opakovaní pravděpodobností - geometrická pravděpodobnost,  25.11.     

 

  



Základy diferenciálního počtu 30 hod 

 elementární funkce (zákl. vlastnosti, přehled funkcí - polynomická,  

racionální, mocninná, expon. logarit., goniom., sgn(x), absol.hod.)  6.12.  

 okolí bodu, přírůstek argumentu    

 spojitost funkce v bodě, v intervalu    

 užití spojitosti k řešení rovnic a nerovnic  13.12.  

limita funkce 

 limita funkce v bodě (def. vlastnosti, výpočet)     

 limita součtu, součinu a podílu fce  21.12.  

 jednostranné a nevlastní limity fce v bodě, lim. fce v nevlast.bodě  4.1.  

derivace funkce 

 derivace fce v bodě (geom. a fyzikální význam), derivace fce v intervalu    

 derivace elementárních funkcí    

 derivace součtu, součinu a podílu funkcí    

 derivace složené funkce  24.1.  

průběh funkce  

 monotónnost, stacionární body    

 extrémy funkce a druhá derivace    

 konvexnost a konkávnost funkce, inflexní bod     

 vyšetřování průběhu funkce    

 slovní úlohy na užití extrému funkce    

 l’Hospitalovo pravidlo, derivace implicitní funkce    21.2.  

 

Základy integrálního počtu 12 hod 

 pojem primitivní funkce    

 základní vzorce pro výpočet primitivní funkce     

 integrální metody    

per partes    

substituce    

 určitý integrál 

 pojem urč. integrálu, definice    

 výpočet urč. integrálu    

 metoda substituční a per partes v urč. integrálu    

užití integrálního počtu 

 obsah rovinného obrazce    

objem rotačního tělesa  31.3.  

 

Opakování  učiva (zařazováno průběžně) 12 hod 

 

Kontrolní písemné práce 5 hod 

 I. pololetí   - 11. 10., 29. 11., 17. 1., 

 II. pololetí -  24. 2., 7.4. (11.4.) 

Doporučená literatura : 

- Calda E., Dupač V.: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.  

- Hrubý D., Kubát J.: Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet.  

- Petáková, J.: Matematika, příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. 

- Kubát J., Hrubý D., Pilgr J.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - maturitní minimum. 

- Kubát J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké 
školy.  



Matematika 
 

1. Základy logiky a teorie množin 

2. Elementární teorie čísel, číselné obory 

3. Komplexní čísla 

4. Algebraické výrazy 

5. Algebraické rovnice 

6. Algebraické nerovnice 

7. Kombinatorika 

8. Základní pojmy statistiky a pravděpodobnosti 

9. Základy vektorové algebry 

10. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině 

11. Analytická geometrie kružnice a elipsy 

12. Analytická geometrie paraboly a hyperboly 

13. Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru  

14. Základy planimetrie 

15. Shodná zobrazení v rovině 

16. Podobnost, podobné zobrazení 

17. Konstrukční úlohy 

18. Trigonometrie 

19. Základy stereometrie, metrické vlastnosti útvarů v prostoru. 

20. Mnohostěny a rotační tělesa 

21. Funkce, základní vlastnosti funkcí 

22. Polynomická funkce 

23. Racionální funkce 

24. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice 

25. Logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice 

26. Goniometrické funkce, goniometrické rovnice a nerovnice. 

27. Posloupnosti a řady 

28. Základy diferenciálního počtu 

29. Průběh funkce 

30. Základy integrálního počtu 

 
 

 


