
Učebné osnovy 

Názov predmetu SEMINÁR Z MATEMATIKY 

Časový rozsah výučby  

Ročník 1. 2. 3. 4. SPOLU 

Štátny vzdelávací program      

Školský vzdelávací program   2 2 2 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J 00 gymnázium 

Stupeň vzdelania Vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

 
 Charakteristika predmetu  
Povinne voliteľný predmet Seminár 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. Vo štvrtom ročníku sa rozširujúce učivo týka 

tematického celku Vzťahy a funkcie a jeho obsahom je diferenciálny počet.  

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.   

               Vyučovanie musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s 

množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a 

skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.  

                 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  

 rozvíjať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa 

vyjadrovať a formulovať otázky  

 naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi  

 Množiny (zjednotenie, prienik, doplnok, prázdna množina, počet prvkov zjednotenia). Intervaly, ich 

zjednotenia, prieniky a rozdiely. Vennove diagramy. Nepriamy dôkaz implikácie. 
 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami  

 Výrazy (definičný obor výrazu, substitúcia, vyjadrenie neznámej zo vzorca). Číselné obory. 

Mnohočleny, ich úpravy a rozklad na súčiny. Absolútna hodnota a výrazy s absolútnou hodnotou. 

Základy teórie čísel (deliteľnosť, prvočíslo, prvočíselný rozklad, najväčší spoločný deliteľ, najmenší 

spoločný násobok 

 



 

 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Definičný obor funkcie a jej obor hodnôt. Zložená funkcia, prostá a inverzná funkcia. Lineárna lomená 

funkcia a jej asymptoty. Logaritmická funkcia a základné vlastnosti logaritmov. Vzťahy medzi 

goniometrickými funkciami a goniometrické vzorce. Aritmetická a geometrická postupnosť. 

Exponenciálne, logaritmické a goniometrické rovnice, rovnice s absolútnou hodnotou, sústavy rovníc . 

Substitúcia, ekvivalentné a dôsledkové úpravy. Nerovnice a ich sústavy 

 Geometria a meranie  

 používať základné geometrické koncepty (symetria, zhodnosť, podobnosť), spôsoby dvojrozmernej 

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  

 analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné vzťahy geometrických útvarov a prostredníctvom 

geometrie rozvíjať matematickú argumentáciu, jednoduché zručnosti riešenia problémov a používanie 

jednoduchých algoritmov  

 

 Sínusová a kosínusová veta, použitie goniometrie pri výpočtoch vo všeobecnom trojuholníku. 

 

  Obvodový a stredový uhol. Uhol dvoch priamok, vzdialenosti v rovine (dvoch bodov, bodu 

od priamky, dvoch rovnobežiek).Analytická geometria (súradnicová sústava, vektor, skalárny 

súčin, rovnice priamok, rovín a kružníc, smerové a normálové vektory, výpočty uhlov a 

vzdialeností, vzájomná poloha priamky a kružnice).Zhodné a podobné zobrazenia 
Meranie  

 použiť vhodnú metódu, nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obsahov a objemov  

 

Kombinatorika  

 navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát  

 používať a prispôsobovať rôzne stratégie zisťovania počtu možností  

 

Pravdepodobnosť  

 pochopiť a používať základné pravdepodobnostné pojmy  

 

Štatistika  

 rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto vyjadrenia 

používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo nesprávnosť interpretácie alebo 

prezentácie štatistických údajov  

 v rámci možností porovnať dva súbory dát  

 čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát  

 

Stratégia vyučovania  
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Stupeň a kvalita dosiahnutia vytýčených cieľov vyučovania matematiky závisí najmä od vyučovacích metód, od 

postupov odovzdávania poznatkov žiakom, od organizácie vyučovania. Vo vyučovaní matematiky sa v podstate 

rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické metódy. Motivačné rozhovory, výzvy, 

úlohy, aktualizácia obsahu má byt vždy na začiatku a podľa možností aj v priebehu získavania a objavovania 

nových poznatkov, no i pred kontrolou a pri určovaní domácej úlohy. Pri motivácii sa využíva skutočnosť, že 

matematické pojmy, operácie, vety a metódy vznikli pri riešení konkrétneho problému, že matematika vychádza 

predovšetkým zo skúseností a z potrieb riešiť reálne situácie.  

Funkciou expozičných metód je oboznámiť žiakov s novými pojmami, vzťahmi, zákonitosťami, pracovnými 

postupmi a s nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska kvality 

osvojenia si nových poznatkov a zručnosti, ale i z hľadiska normatívneho, pretože rozvíjajú schopnosť 

samostatne sa vzdelávať.  

 



 

 Metódy Formy 

Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), súvislý výklad 
žiaka (referát), práca s textom, 
riešenie typových úloh, riešenie 
problémových úloh 
Názorné – grafické 
znázorňovanie, 
Praktické – metódy merania, 
domáce práce 
Aktivizujúce – diskusia, 
riešenie problémov 

Frontálne vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie prostredníctvom 
IKT 

 
 
 
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), súvislý výklad 
žiaka (referát), práca s textom, 
riešenie typových úloh, 
riešenie problémových úloh 
Názorné – grafické 
znázorňovanie, práca s 
aplikačným softvérom, 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, metódy merania, domáce 
práce, on-line vyučovanie 
Aktivizujúce – diskusia, 
riešenie problémov 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie prostredníctvom 
IKT 
Projektové vyučovanie 

 
 
 
 
 

Geometria a meranie 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), práca s textom, 
riešenie typových úloh, 
riešenie problémových úloh 
Názorné – grafické 
znázorňovanie, práca s 
aplikačným softvérom, 
pozorovanie modelov 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, metódy merania, domáce 
práce 
Aktivizujúce – diskusia, 
riešenie problémov 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie prostredníctvom 
IKT 
Projektové vyučovanie 

Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 

Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), súvislý výklad 
žiaka (referát), práca s textom, 
riešenie typových úloh, 
riešenie problémových úloh 
Názorné – grafické 
znázorňovanie, práca s 
aplikačným softvérom, 
prezentácia, 
Praktické – riešenie grafických 
úloh, domáce práce 
Aktivizujúce – diskusia, 
riešenie problémov 

Frontálne vyučovanie 
Partnerské vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 
Vyučovanie prostredníctvom 
IKT 
Projektové vyučovanie 



Logika, dôvodenie, dôkazy Slovné – súvislý výklad učiteľa 
(prednáška), práca s textom, 
riešenie typových úloh, 
riešenie problémových úloh 
Praktické – domáce práce 
Aktivizujúce – diskusia, 
riešenie problémov 

Frontálne vyučovanie 
Samostatná práca žiakov 
Práca s literatúrou 

Spôsoby hodnotenia 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť 

žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia. 

Výsledná klasifikácia môže byť vyjadrená známkou a percentami. 

Výsledná klasifikácia zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti žiakov: 

 písomné – testy, previerky, referáty, projekty, praktických cvičení, domáce úlohy 

 praktické – experimenty, tvorba modelov, získavanie a spracovávanie údajov potrebných na 

riešenie matematických úloh, on-line testovanie 

 ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na 

kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciou v 

praktických súvislostiach 

Všeobecné zásady a princípy hodnotenia v predmete  

 Predmet vyučujeme v dvoch ročníkoch (tretí a štvrtý) s časovou dotáciou 2 vyučovacie 

hodiny do týždňa. 

 

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



 

 

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

 Odborná literatúra Didaktická 

technika a 

materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Čísla, premenná a 

počtové výkony s číslami 

Smida, Šedivý – Matematika pre 1. ročník 

gymnázia 

Smida - Matematika pre 1. ročník gymnázia 

– Úvod do teórie čísel 

Smida - tematika pre 1. ročník gymnázia – 

Algebra rovnice a nerovnice 

Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 1. 

ročník 

Čermák, Červinková – Zmaturuj z 

matematiky 1. časť 

Tabuľa 

Dataprojektor 

PC 

Interaktívna 

tabuľa 

Kalkulačky 

 

Knižnica 

Internet 

Učebné texty 

Testové úlohy 

CD – interaktívne 

úlohy 

  

Vzťahy, funkcie, 

tabuľky, diagramy 

Odvárko - Matematika pre 1. ročník 

gymnázia – funkcie1 

Odvárko - Matematika pre 2.ročník 

gymnázia 

Odvárko - Matematika pre 2.ročník 

gymnázia – Funkcie 2 

Smida - Postupnosti a rady pre gymnázium 

Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 2. 

ročník 

Čermák, Červinková – Zmaturuj z 

matematiky 1. časť 

Černek, Kubáček – Nová maturita 

matematika – testy 

Riečan - Matematika pre 4.ročník gymnázia 

– Diferenciálny a integrálny počet 

Tabuľa 

Dataprojektor 

PC 

Interaktívna 

tabuľa 

Rysovacie 

pomôcky 

Kalkulačky 

Internet 

Knižnica 

Učebné texty 

Testové úlohy 

CD – interaktívne 

úlohy 

Geometria a meranie Šedivý - Matematika pre 3.ročník gymnázia 

Božek - Matematika pre 2.ročník gymnázia 

– Základy geometrie v priestore 

Šedivý –Matematika pre 3.ročník gymnázia 

– Analytická geometria lineárnych útvarov 

Šedivý –Matematika pre 3.ročník gymnázia 

– Analytická geometria kvadratických 

útvarov 

Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 2. 

ročník 

Bálintová, Burianová – Matematika strednej 

školy v testoch -1., 2. časť 

Tabuľa 

Dataprojektor 

PC 

Interaktívna 

tabuľa 

Rysovacie 

pomôcky 

Modely telies 

Stavebnice 

Kalkulačky 

Meracia 

technika 

Internet 

Knižnica 

Učebné texty 

Testové úlohy 

CD – interaktívne 

úlohy 

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, 

štatistika 

Riečan - Matematika pre 4.ročník gymnázia 

Smida – Kombinatorika pre 2. ročník 

Riečan - Matematika pre 3.ročník gymnázia 

– Pravdepodobnosť a štatistika 

Tabuľa 

Dataprojektor 

PC 

Internet 

Knižnica 

Učebné texty 

Testové úlohy 



Smida - Postupnosti a rady pre gymnázium 

Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 4. 

ročník 

Bálintová, Burianová – Matematika strednej 

školy v testoch -1., 2. časť 

Černek, Kubáček – Nová maturita 

matematika – testy 

Interaktívna 

tabuľa 

Kalkulačky 

CD – interaktívne 

úlohy 

Logika, dôvodenie, 

dôkazy 

Smida, Šedivý – Matematika pre 1. ročník 

gymnázia 

Smida - Matematika pre 1. ročník gymnázia 

– Úvod do teórie čísel 

Smida - Zbierka úloh z matematiky pre 1. 

ročník 

Tabuľa 

Dataprojektor 

PC 

Interaktívna 

tabuľa 

Kalkulačky 

Internet 

Knižnica 

Učebné texty 

Testové úlohy 

CD – interaktívne 

úlohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SEMINAR Z 

MATEMATIKY  - 3. A 4. ročník 

2 hodiny týždenne,  

spolu 66 vyučovacích hodín ročne 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Výkonový štandard Obsahový štandard 

Premenné a rovnice 26   

 
 

Rovnice a nerovnice, ich súvis 
s grafmi funkcií 

 Lineárna rovnica a nerovnica, rovnica a nerovnica s 

absolútnymi hodnotami.  

Kvadratická rovnica a nerovnica.  

Mocninové rovnice a nerovnice.  

Rovnice a nerovnice v súčinovom a podielovom tvare. 

Goniometrické rovnice a nerovnice. 

 Exponenciálne rovnice a nerovnice.  

Logaritmické rovnice a nerovnice.  

Sústavy rovníc a nerovníc 

rovnica, nerovnica, sústava rovníc, 

neznáma, koreň, diskriminant, 

doplnenie do štvorca (pre 

kvadratický mnohočlen), kontrola 

(skúška) riešenia, úpravy rovnice 

(ekvivalentné, neekvivalentné, 

dôsledkové). Vlastnosti a vzťahy

  

  

•ekvivalentné úpravy, dôsledkové 

úpravy 

diskriminant kvadratickej rovnice 

 

Analytika 20   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analytická geometria 
lineárnych útvarov 

 Smerový vektor priamky, parametrické vyjadrenie 

priamky v rovine, v priestore.  

Parametrické vyjadrenie častí priamky.  

Normálový vektor priamky v rovine.  

Všeobecná rovnica priamky v rovine. 

 Smerový uhol, smernica, smernicový tvar rovnice 

priamky v rovine. 

Vedieť v rovine i priestore vyjadriť 

priamku a jej časti parametricky. 

Vedieť v rovine vyjadriť priamku 

parametricky, všeobecnou 

rovnicou, smernicovým tvarom, ak 

priamka prechádza 

a) dvomi rôznymi bodmi 

b) bodom rovnobežne s danou 

priamkou, 

 c) bodom, kolmo na danú 

priamku a vedieť z jedného tvaru 

určiť iný tvar.  

Pri všetkých vyjadreniach priamky 

vedieť určiť súradnice bodu 

ležiaceho na priamke, vedieť 

rozhodnúť, či bod leží na priamke. 

Vedieť v úlohách geometrické 

situácie popísať analyticky 

 

Polohové a metrické vzťahy v 
rovine 

 Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine.  
Rovnobežné, rôznobežné. 
 Priesečník rôznobežných priamok.  
Uhol dvoch priamok, uhol dvoch rovín. 
 Vzdialenosť bodu od priamky, od roviny, vzdialenosť 
dvoch rovnobežných priamok,  
Metrické a polohové úlohy v trojuholníku. 

Vedieť určiť uhol dvoch priamok 

pomocou smerových vektorov a v 

rovine i pomocou normálových 

vektorov a smerníc. Vedieť riešiť 

úlohy o kolmosti priamok v rovine. 



Vedieť určiť vzdialenosť bodu od 

priamky v rovine. Vzdialenosť 

dvoch rovnobežných priamok v 

rovine. Vedieť si načrtnúť 

geometrickú situáciu. Vedieť 

aplikovať poznatky pri riešení úloh 

Kružnica, kruh  

Analytické vyjadrenie kružnice –stredová a všeobecná 
rovnica, analytické vyjadrenie kruhu.   
Vzájomná poloha priamky a kružnice.  
Rovnica dotyčnice ku kružnici 

Vedieť určiť rovnicu kružnice danú 

stredom a polomerom, tromi 

bodmi, ktoré neležia na jednej 

priamke. Vedieť z rovnice kružnice 

určiť súradnice stredu a polomer 

kružnice. Vedieť rozhodnúť o 

vzájomnej polohe priamky a 

kružnice podľa počtu spoločných 

bodov i pomocou vzdialenosti 

stredu kružnice od priamky. Vedieť 

určiť rovnicu dotyčnice v bode 

kružnice. 

Diferenciálny počet 20   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERIVÁCIA 

 Ovládať definíciu limity a vety o limitách funkcií, vedieť 

riešiť jednoduché úlohy na výpočet limity funkcie. 

Ovládať definíciu derivácie funkcie v bode x0, poznať  

pravidlá pre výpočet derivácií. Vedieť derivovať 

polynomické funkcie, vypočítať deriváciu v danom 

bode, zapísať rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie. 

Chápať zmysel derivácie ako pojem, ktorý opisuje 

zmenu, poznať fyzikálny význam derivácie. 

Pomocou derivácie zistiť intervaly monotónnosti danej 

funkcie. 

Poznať definíciu spojitosti funkcie. Pomocou prvej a 

druhej derivácie určiť lokálne a globálne extrémy danej 

funkcie,  riešiť slovné úlohy s využitím derivácií 

Vedieť derivovať goniometrické funkcie, zapísať 

rovnicu dotyčnice podľa zadania úlohy, určiť extrémy 

goniometrických funkcií. 

Poznať pravidlá pre derivácie súčinu a podielu funkcií, 

vedieť ich aplikovať pri riešení úloh. 

Vedieť derivovať exponenciálne, logaritmické a 

mocninové  funkcie, zapísať rovnicu dotyčnice podľa 

zadania úlohy, určiť extrémy daných funkcií, riešiť 

slovné úlohy. 

Ovládal definíciu a vety o limitách 
funkcií, vedel riešiť úlohy na 
výpočet limity funkcie. 

Ovládal definíciu derivácie a 
pravidlá pre výpočet derivácií. 
Správne  derivoval polynomické 
funkcie, vypočítal deriváciu 
v danom bode, zapísal rovnicu 
dotyčnice.  
Pozná fyzikálny význam derivácie. 

Zistil intervaly monotónnosti danej 
funkcie. 
Pozná definíciu spojitosti funkcie, 
správne určil lokálne a globálne 
extrémy a vyriešil zadané slovné 
úlohy 
Správne zderivoval goniometrické 
funkcie, zapísal rovnicu dotyčnice 
a určil extrémy 
Pozná pravidlá pre derivácie 
súčinu a podielu funkcií, vedel ich 
využívať pri riešení úloh.  
Derivácia exponenciálnej funkcie 
Správne zderivoval 
exponenciálne, logaritmické a 
mocninové  funkcie, zapísal 
rovnicu dotyčnice, určil 
extrémy, vyriešil slovné  



 




