
UČEBNÉ OSNOVY 

Názov predmetu Cvičenia z matematiky 

Časový rozsah výučby      

Ročník 1. 2. 3. 4 spolu 

Štátny vzdelávací program      

Školský vzdelávací program    2 2 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J 00 gymnázium 

Stupeň vzdelania Vyššie sekundárne vzdelanie ISCDE 3A 

Forma štúdia denná 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Vyučovací  jazyk Slovenský jazyk 

 

 
 Charakteristika predmetu  
Povinne voliteľný predmet Cvičenia z matematiky je zameraný na doplnenie poznatkov o rozširujúce učivo zo všetkých 

tematických celkov. Je určený najmä pre žiakov, ktorí chcú maturovať a z matematiky, pripravujú sa na prijímacie 

skúšky z matematiky, alebo budú matematiku potrebovať na VŠ..  

Tento predmet zahŕňa:  

 

 matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektami, rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote  
 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia  

 súhrn matematického aparátu, ktorý patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka  

 informácie, dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.  

 
 Ciele vyučovacieho predmetu  

 

Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má 

rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a 

spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej 

kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť.  

.  

Výsledkom vyučovania by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a 

schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Študent by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy 

a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi 

matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou 

matematických modelov.  

 
 Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

Logika, dôvodenie, dôkazy  

vyjadrovať a formulovať otázky  

 

 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami  
mi aj približnými hodnotami, a to viacerými spôsobmi (spamäti, na papieri, pomocou kalkulačky) 

a efektívne používať kalkulačku  

 

 

 



Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  
ú reprezentáciu 

vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh  

 

Geometria a meranie  

reprezentácie priestoru (mapy, rezy, priemety) a súradnicovú sústavu pri opise a analýze rovinných a 

priestorových vzťahov, na základe toho rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore  

tvom 

geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu, jednoduché zručnosti riešenia problémov a používanie 

jednoduchých algoritmov  

 

Meranie  

 

 

Kombinatorika  
 

 

Pravdepodobnosť  
 

 

Štatistika  
am (prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto vyjadrenia 

používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo nesprávnosť interpretácie alebo prezentácie 

štatistických údajov  

 

diagramy a tabuľky dát  

STRATÉGIA  VYUČOVANIA 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Brainstorming 

Metóda Philips 66 

Hobo metóda 

Gordonova metóda 

Projektové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a s internetom 

Demonštrácia a pozorovanie 

Seminárne práce 

 

 

 



UČEBNÉ  ZDROJE 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 
zdroje: 

Odborná literatúra Didaktická technika 
Materiálne výučbové 

 prostriedky 

Kubáček: Matematika 
pre 1.ročník gymnázií 
a 5.ročník OG 
Kubáček: Matematika 
pre 2.ročník gymnázií  
a 6.ročník OG 
Kubáček: Matematika 
pre 3.ročník gymnázií 
a 7.ročník OG 

Smida,Šedivý, Lukátšová, 
Vocelka: Matematika pre 
1. ročník gymnázia     
Smida, Šedivý: Zbierka 
úloh z matematiky pre 
1. ročník 
Odvárko, Božek, 
Ryšánková, Smida: 
Matematika pre 2. 
ročník gymnázia 
Smida, Božek , Odvárko: 
Zbierka úloh 
z matematiky pre 
2.ročník gymnázia   
Bušek, Mannová, Riečan, 
Šedivý,: Matematika pre 
3. ročník gymnázia                      
Bušek, Mannová, Riečan, 
Šedivý: Zbierka úloh 
z matematiky pre 
3.ročník 
Riečan, Bero, Smida, 
Šedivý,: Matematika pre 
4. ročník gymnázia                      
Bušek, Bero, Riečan, 
Smida: Zbierka úloh 
z matematiky pre 4. 
ročník 
Hecht:Učebnice 
matematiky            
Odporúčaná literatúra 
J. Petáková: Matematika 

Dataprojektor, PC  
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Interaktívna tabuľa 

Matematické tabuľky 

Kalkulačka 

 



V. Burjan, P. Bero, P. 
Černek: Matematický 
koktail 
Kol.autorov: Sbírka 
maturitních příkladů 
z matematiky 
Burjanová, Viskupová: 
Matematika strednej 
školy v testoch 
Partiková, Reiterová: 
Nová maturita  
Černek, Kubáček: Nová 
maturita 

Iné dostupné učebnice 
pre novú koncepciu 
vyučovania matematiky       

 

 

Všeobecné zásady a princípy hodnotenia v predmete  
Predmet vyučujeme v štvrtom ročníku s časovou dotáciou 2 vyučovacie hodiny do týždňa 

 

 
 

 

Žiak je klasifikovaný, ak napísal aspoň 75 % priebežných písomných prác. 

 

  

 



Prevod priemeru získaných percentuálnych hodnotení na výslednú 

známku  

100% - 90%  výborný  

89% - 75%  chválitebný  

74% - 50%  dobrý  

49% - 30%  dostatočný  

29% - 0%  nedostatočný  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPIS  UČIVA PREDMETU –cvičenia z matematiky  

- 4. ročník 
2 hodiny týždenne,  

spolu 60 vyučovacích hodín ročne 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny Očakávané vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Medzipredmetové 

vzťahy 

poznámka 

Logika 6  Žiak má: Žiak:   

Číselné množiny 4  Žiak má: Žiak:   

Prirodzené čísla 1 7 

Rozložiť dané číslo na prvočíselný 

rozklad. Určiť najmenší spoločný 

násobok a najväčší spoločný deliteľ 

zadaných čísel. 

Určil prvočíselný rozklad, nsn, 

NSD zadaných čísel 

 

 

fyzika 

Metódy práce: 

Informačno-receptívna  

Heuristická 

Riadený rozhovor 

Pracovné listy 

Písomka 

Formy práce: 

Frontálna výučba 

Individuálna práca 

Práca na počítači 

Celé čísla 1 8. 

Rozumieť špecifikám danej číselnej 

množiny, riešiť úlohy na danej 

číselnej množine ,  

znázorniť dané číslo graficky (napr. 

 
𝑎

𝑏
, √𝑐) 

používať operácie krátenie, 

rozširovanie, usmernenie, absolútna 

hodnota 

Riešil úlohy na danej množine, 

používal operácie pre danú 

množinu, výsledok znázornil 

graficky a interpretoval v jazyku 

pôvodného zadania slovnej 

úlohy 

Racionálne čísla 1 9. 

Reálne čísla 1 10. 

Výrazy 12  Žiak má: Žiak:   

Mnohočleny 1 11.. 
Rozumieť pojmu mnohočlen, určiť 

stupeň a počet členov mnohočlena, 

deliť mnohočlena mnohočlenom, 

upraviť výraz na súčin, zjednodušiť 

výraz, usmerniť výraz 

Delil mnohočlena 

mnohočlenom, zjednodušil 

lomené výrazy, výrazy 

s mocninami aj odmocninami 

 

 

fyzika 

 

Lomené výrazy 1 12 

Výrazy s mocninami a 

odmocninami 
1 13 



Lineárne rovnice  1 14. s odmocninami, upraviť výraz na 

mocniny s racionálnym exponentom 

Riešiť lineárne a kvadratické rovnice 

a ich sústavy. Efektívne riešiť 

nerovnice a ich sústavy. 

Riešiť exponenciálne a logaritmické 

rovnice graficky aj výpočtom. Pri 

zložitejších rovniciach využívať 

metódu substitúcie. 

Rozumieť súvisu medzi jednotkovou 

kružnicou a hodnotou výrazu, riešiť 

jednoduché goniometrické rovnice, 

pomocou substitúcie riešiť 

zložitejšie goniometrické rovnice. 

Analyzovať  možné riešenia rovnice 

vzhľadom na parameter 

Riešil rovnice lineárne aj 

kvadratické. Riešil nerovnice. 

Vhodnou metódou riešil 

logaritmické a exponenciálne 

rovnice 

Upravil goniometrický výraz, 

vysvetlil prevod medzi 

stupňovou a oblúkovou mierou, 

riešil vhodnou metódou 

goniometrické rovnice  

Riešiť lineárne a kvadratické 

rovnice s parametrom 

Kvadratické rovnice 1 15 

Nerovnice a ich sústavy 1 16  

Exponenciálna 

a logaritmická rovnica 
2 

17.-

18... 

Goniometrické výrazy 

a rovnice 
2 19.-20. 

Parametrické rovnice 2 21.-22.. 

Funkcie 12  Žiak má: Žiak:   

Vlastnosti funkcií 1 23 Znázorniť graf funkcie určenej  

predpisom , na základe grafu určiť 

vlastnosti danej funkcie (definičný 

obor, obor hodnôt, ohraničenosť, d, 

h, maximum, minimum , 

monotónnosť, intervaly 

(R,K,NR,NK), párnosť, nepárnosť, či 

je periodická, či je funkcia prostá)  

Vysvetliť pojmy postupnosť a rad, 

aplikovať poznatky 

o postupnostiach a radoch na 

úlohách z bežného života 

Rozumieť pojmom finančnej 

matematiky pre domácnosť, riešiť 

úlohy : mzda, sporenie, úver 

Znázornil graf funkcie, určil 

vlastnosti funkcie 

Vysvetlil rozdiel medzi 

postupnosťou a radom, 

aplikoval poznatky 

o postupnostiach a radoch na 

úlohách z bežného života 

Vysvetlil pojmy čistá mzda, 

odvody, dane, hrubá mzda, 

kapitál, úrok, skryté poplatky, 

istina, hypotéka, sporenie, 

riešil úlohy (mzda, sporenie, 

úver) 

  

NŠFG: téma 1 

Finančná zodpovednosť a  

prijímanie rozhodnutí-kom- 

petencia 1,2 

téma 3:  

Rozhodovanie a hospodárenie  

Spotrebiteľov-komp.2,3,4 

Téma č.4 Úver a dlh 

Lineárna funkcia 1 24 

Kvadratická funkcia 1 25. 

Mocninová funkcia 1 26. 

Lineárne lomená funkcia 1 27. 

Exponenciálna 

a logaritmická funkcia 
1 28. 

Goniometrická funkcia 1 29. 

Postupnosti a rady 1 30. 

Aritmetická postupnosť 1 31. 



Geometrická postupnosť 1 32. Zhodnotiť možnosti, ako sa 

 vyhnúť problémom so  

zadlžením (predlžením) alebo 

 ako ich zvládnuť 

Nekonečné rady 1 33. 

Finančná matematika 2 34.. 

Rovina - Planimetria 5  Žiak má: Žiak:   

Trojuholníky 1 35. Zostrojiť daný rovinný útvar, 

identifikovať základné  prvky tohto 

útvaru,   

riešiť výpočtové úlohy pre rovinné 

útvary (uhol, obvod, obsah) 

Riešiť výpočtové úlohy na zhodnosť 

a podobnosť 

Zostrojiť útvar pomocou zhodného 

a podobného zobrazenia 

Zostrojil útvar, identifikoval 

základné prvky útvaru, riešil 

výpočtové úlohy pre rovinné 

útvary 

Riešil výpočtové úlohy na 

zhodnosť a podobnosť, 

zostrojil útvar pomocou 

podobného a zhodného 

zobrazenia 

  

Mnohouholníky 1 36. 

Kružnica a kruh 1 37. 

Zhodné zobrazenia 1 38. 

Podobné zobrazenia 1 39. 

Priestor - Stereomeria 5  Žiak má: Žiak:   

Polohové vlastnosti telies 2 40.-41.. Geometricky znázorniť rez telesa 

rovinou, prienik telesa s priamkou, 

určiť vzájomnú polohu priamok 

a rovín v telese 

Vypočítať vzdialenosť, uhol, stred 

Vypočítať objem a povrch telesa 

Geometricky znázornil  rez 

telesa rovinou, prienik telesa 

s priamkou, určil vzájomnú 

polohu priamok a rovín v telese 

Vypočítal vzdialenosť, uhol, 

stred 

Vypočítal objem a povrch telesa 

  

Metrické vlastnosti telies 2 42.-43.. 

Telesá 1 44. 

Analytická geometria  10  Žiak má: Žiak:   

Vektory, skalárny 

a vektorový súčin 
2 45.-46 

Z daných bodov zostaviť vektor, 

používať skalárny a vektorový súčin 

  



Priamka, úsečka, 

polpriamka 
2 47.-48 

Zapísať analytický predpis 

rovinného útvaru v rovine aj 

priestore, na základe predpisu 

identifikovať útvar, znázorniť tento 

útvar, riešiť úlohy na vzájomnú 

polohu útvarov 

 

Z daných bodov zostavil vektor, 

vypočítal skalárny a vektorový 

súčin 

Zapísal analytický predpis 

rovinného útvaru, na základe 

predpisu identifikoval a znázornil 

útvar, riešil úlohy na vzájomnú 

polohu útvarov 

 

Rovina, polrovina 2 49-50. 

Kružnica a jej dotyčnica 4 51.-54. 

Kombinatorika,PRAVDEP

ODOBNOSť,štatistika 
  Žiak má: Žiak: 

  

Kombinatorika,  

binomická veta 
2 55--56 

Upraviť výraz s faktoriálmi, riešiť 

rovnice s faktoriálmi, aplikovať 

vzorce pre výpočet kombinácií, 

variácií a permutácií v slovných 

úlohách, používať previdlo súčtu 

a súčinu, upraviť výraz s použitím 

binomickej vety 

Riešiť úlohy na pravdepodobnosť. 

Aplikovať štatistické metódy pri 

riešení úloh 

 

Upravil výraz s faktoriálmi, riešil 

rovnice s faktoriálmi, aplikoval 

vzorce C,C’,V,V‘,P,P‘ v slovných 

úlohách, upravil výraz 

s použitím binomickej vety 

Vypočítal pravdepodobnosť 

javu, opačného javu, 

pravdepodobnosť zjednotenia, 

prieniku, podmienenú 

pravdepodobnosť 

Určil štatistický súbor, znak, 

modus, medián, priemer, 

smerodajnú odchýlku, rozptyl, 

koeficient korelácie, zostavil graf 

 

  

Pravdepodobnosť 2 57-58. 

Štatistika 2 59.-60 

 




