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VYSVĚTLIVKA 

 

Účel základního všeobecného středoškolského vzdělání : osobní rozvoj, který spojuje tvůrčí 

potenciál k učení, iniciativu k seberozvoji a sebevzdělávání v moderních podmínkách, schopnost 

identifikovat se jako důležitá a odpovědná složka ukrajinské společnosti, připravená se změnit a bránit 

národní hodnoty ukrajinského lidu. Důležitým faktorem rozvoje takové osobnosti je utváření schopnosti 

žáků aplikovat získané poznatky v reálných životních situacích, při řešení praktických problémů a 

schopnosti určovat a zdůvodňovat vlastní životní pozici. 

Vedoucím prostředkem k dosažení tohoto cíle je zavedení kompetenčního přístupu do 

vzdělávacího procesu střední školy prostřednictvím utváření předmětových a klíčových kompetencí. 

Základem budování obsahu a organizace procesu vyučování matematice je kompetenční přístup 

, podle kterého jsou konečným výsledkem osvojování předmětu utvářeny určité kompetence , které 

podpoří schopnost žáka uplatnit své znalosti v reálných životních situacích, převzít zodpovědnost za jejich 

činy. 

Aby se člověk úspěšně zapojil do moderního společenského života, musí mít určité techniky 

matematické činnosti a dovednosti jejich aplikace při řešení praktických problémů. Určitá matematická 

průprava a připravenost ji aplikovat vyžaduje studium mnoha středoškolských předmětů. Významnými 

požadavky na zvládnutí matematiky při řešení praktických problémů je moderní trh práce, získání 

kvalitního odborného vzdělání, další vzdělávání v následujících stupních. Proto je jedním z hlavních 

úkolů tohoto kurzu poskytnout každému studentovi podmínky k dosažení praktické kompetence. 

praktické způsobilosti vyplývá, že absolvent střední školy: 

• je schopen pomocí matematických objektů sestavit a studovat nejjednodušší matematické 

modely reálných objektů, procesů a jevů, problémy s nimi související, příslušné matematické problémy; 

• je schopen zvládnout potřebné operativní informace k pochopení formulace matematického 

problému, jeho podstaty a rysů; ujasnit si výchozí údaje, účel problému, najít potřebné doplňující 

informace, prostředky k řešení problému; přeformulovat úkol; rozdělit problémy do složek, vytvořit mezi 

nimi spojení, vytvořit plán rozhodnutí o problému; zvolit prostředky k vyřešení problému, porovnat je a 

použít ty nejlepší; zkontrolovat správnost problému; analyzovat a interpretovat získaný výsledek, hodnotit 

jeho vhodnost z různých pozic; úkol zobecnit, uvažovat o něm komplexně; rozhodovat se na základě 

výsledků řešení problému; 

• ovládá techniku výpočtů, racionálně kombinuje ústní, písemné, instrumentální výpočty, zejména 

aproximace; 

• je schopen navrhovat a provádět algoritmické a heuristické činnosti na matematickém materiálu; 

• umí pracovat se vzorci (pochopit sémantickou hodnotu každého prvku vzorce, najít jejich číselné 

hodnoty pro dané hodnoty proměnných, vyjádřit jednu proměnnou prostřednictvím jiných );  

• je schopen číst a vytvářet grafy funkčních závislostí, studovat jejich vlastnosti; 

• je schopen klasifikovat a konstruovat geometrické obrazce v rovině a prostoru, zjišťovat jejich 

vlastnosti, zobrazovat prostorové obrazce a jejich prvky, provádět konstrukce na obrazech; 

• je schopen měřit geometrické veličiny v rovině a v prostoru, které charakterizují umístění 

geometrických obrazců (vzdálenosti, úhly), najít kvantitativní charakteristiky obrazců (plochy a objemy); 

• je schopen odhadnout pravděpodobnost výskytu určitých událostí. 



Praktická kompetence je důležitým ukazatelem kvality matematického vzdělávání, přirozené 

přípravy mládeže. Do jisté míry svědčí o připravenosti mladých lidí pro běžný život, pro nejdůležitější 

druhy společenských aktivit, pro zvládnutí odborného vzdělání. 

Utváření dovedností v aplikaci matematiky je jedním z hlavních cílů výuky matematiky. 

Radikálním prostředkem k realizaci aplikovaného zaměření školního kurzu matematiky je široké 

systematické uplatňování metody matematického modelování v celém kurzu. Týká se to zavádění pojmů, 

identifikace vazeb mezi nimi, charakteru ilustrací, systému cvičení a nakonec systému ovládání. Jinými 

slovy, matematika se musí učit tak, aby ji studenti mohli aplikovat. Zajištění aplikační orientace výuky 

matematiky přispívá k utváření stabilních motivů k učení obecně a k učení matematice zvláště. 

Provádění praktické orientace v procesu výuky matematiky znamená: 

1) vytváření zásoby matematických modelů, které popisují skutečné jevy a procesy, mají 

obecný kulturní význam a studují se v příbuzných předmětech; 

2) formování znalostí a dovedností studentů nezbytných pro studium těchto matematických 

modelů; 

3) učit studenty stavět a studovat nejjednodušší matematické modely skutečných jevů a 

procesů. 

Zaváděním informačních a komunikačních prostředků do výuky matematiky se výrazně zvyšuje 

praktická orientace výuky matematiky. 

Jedním z nejdůležitějších prostředků pro zajištění praktické orientace matematického vzdělávání 

je navázání mezioborových vazeb mezi matematikou a dalšími, zejména přírodovědnými předměty. Za 

zmínku stojí zejména vytváření vazeb mezi matematikou a informatikou – dvěma vzdělávacími obory, 

které jsou klíčové pro přípravu jednotlivců na život v postindustriální, informační společnosti. Široké 

využití informačních a komunikačních prostředků ve výuce matematiky je vhodné pro matematické 

experimenty, praktická cvičení, informační podporu, názornou interpretaci matematických činností, 

výzkum. 

Výuka matematiky by navíc měla přispívat k utváření klíčových kompetencí. 

  Klíčové kompetence Komponenty 

1 Komunikace ve státních (a 

v případě odlišnosti 

mateřských) jazycích 

Dovednosti: klást otázky a rozpoznat problém; uvažovat, 

vyvozovat závěry na základě informací prezentovaných v různých 

formách (v tabulkách, tabulkách, grafech); porozumět, vysvětlit a 

transformovat texty matematických úloh (ústně i písemně), 

kompetentně se vyjadřovat ve svém rodném jazyce; v řeči je 

vhodné a správné používat matematickou terminologii, jasně, 

stručně a jasně formulovat názor, argumentovat, dokazovat 

správnost tvrzení; doplnit si slovní zásobu. 

Postoj: pochopení důležitosti jasné a stručné formulace. 

Učební zdroje: definice pojmů, formulace vlastností, dokazování 

vět, řešení problémů. 

 

2 Komunikace v cizích 

jazycích. 

Schopnost: komunikovat v cizím jazyce pomocí číslovek, 

matematických pojmů a nejčastěji používaných termínů; klást 

otázky, formulovat problém; porovnat matematický termín nebo 

písmenné označení s jeho původem z cizího jazyka, správně 

používat matematické termíny v běžném životě. 

Postoj: povědomí o důležitosti učení se cizím jazykům pro 



porozumění matematickým termínům a symbolům, vyhledávání 

informací v zahraničních zdrojích. 

Učební zdroje: texty v cizím jazyce s využitím statistických dat, 

matematické pojmy. 

3 Matematická kompetence. Dovednosti: pracovat s číselnými informacemi, geometrickými 

objekty v rovině a v prostoru; navazovat vztahy mezi reálnými 

objekty okolní reality (přírodní, kulturní, technické atd.); řešit 

problémy, zejména praktický obsah; budovat a studovat 

nejjednodušší matematické modely reálných objektů, procesů a 

jevů, interpretovat a vyhodnocovat výsledky; předpovídat v rámci 

vzdělávacích a praktických úkolů; používat matematické metody v 

životních situacích. 

Postoj: povědomí o významu matematiky pro plnohodnotný život 

v moderní společnosti, rozvoj technologického, ekonomického a 

obranného potenciálu státu, úspěšné studium dalších oborů. 

Učební zdroje: řešení matematických problémů, včetně těch, které 

simulují skutečné životní situace. 

4 Základní kompetence v 

přírodních vědách a 

technologiích. 

Dovednosti: rozpoznat problémy, které vznikají v prostředí a které 

lze řešit matematikou; budovat a studovat matematické modely 

přírodních jevů a procesů. 

Postoj: povědomí o důležitosti matematiky jako univerzálního 

jazyka vědy, techniky a inženýrství. 

Učební zdroje: sestavování grafů a tabulek, které znázorňují 

funkční vztahy mezi výsledky lidské činnosti a přírodou. 

5 Informační a digitální 

kompetence 

Dovednosti: strukturní data; jednat podle algoritmu a skládat 

algoritmy; určit dostatek dat k vyřešení problému; používat různé 

znakové systémy; najít informace a posoudit jejich spolehlivost; 

dokázat pravdivost tvrzení. 

Postoj: kritické porozumění informacím a zdrojům jejich příjmu; 

povědomí o významu ICT pro efektivní řešení matematických 

problémů. 

Učební zdroje: vizualizace dat; konstrukce grafů a tabulek, 

obrázky stereometrických obrazců pomocí softwaru. 

6 Schopnost učit se po celý 

život 

Dovednosti: určit účel vzdělávací činnosti, vybrat a aplikovat 

potřebné znalosti a metody činnosti k dosažení tohoto cíle; 

organizovat a plánovat své vzdělávací aktivity; modelovat vlastní 

vzdělávací dráhu, analyzovat, kontrolovat, upravovat a 

vyhodnocovat výsledky své vzdělávací činnosti; dokázat správnost 

vlastního úsudku nebo přiznat omyl. 

Postoj: uvědomění si vlastních vzdělávacích potřeb a hodnoty 

nových znalostí a dovedností; zájem o poznávání světa; pochopení 

významu celoživotního učení; chuť zlepšovat výsledky své 

činnosti. 



Učební zdroje: modelování vlastní vzdělávací trajektorie; 

statistické informace; historické úkoly; úlohy 

pravděpodobnostního obsahu. 

7 Iniciativa a podnikavost Dovednosti: vytvářet nové nápady, řešit životní problémy, 

analyzovat, předvídat, činit optimální rozhodnutí; používat kritéria 

racionality, praktičnosti, účinnosti a přesnosti s cílem vybrat 

nejlepší řešení; argumentovat a obhajovat svůj postoj, diskutovat; 

používat různé strategie, hledat nejlepší způsoby, jak vyřešit 

životní problém. 

Postoj: iniciativa, zodpovědnost, sebevědomí; přesvědčení, že 

úspěch týmu je i osobním úspěchem; pozitivní hodnocení a 

podpora konstruktivních nápadů druhých. 

Učební zdroje: úkoly podnikatelského obsahu (optimalizační 

úkoly). 

8 Sociální a občanská 

kompetence 

Schopnost: vyjádřit vlastní názor, naslouchat a naslouchat 

druhým, hodnotit argumenty a měnit svůj názor na základě důkazů; 

argumentovat a bránit svůj postoj; činit informovaná rozhodnutí v 

životních situacích; spolupracovat v týmu, přidělovat a plnit vlastní 

roli v týmové práci; analyzovat vlastní ekonomickou situaci, 

rodinný rozpočet pomocí matematických metod; zaměřit se na 

širokou škálu služeb a zboží na základě jasných kritérií, činit 

spotřebitelská rozhodnutí, zejména na základě matematických 

údajů. 

Postoj: šetrnost a umírněnost; rovné zacházení s ostatními bez 

ohledu na bohatství, sociální původ; odpovědnost za společnou 

věc; ochota logicky zdůvodnit stanovisko bez předčasného 

přechodu k závěrům; dodržování lidských práv, aktivní postavení 

v boji proti diskriminaci. 

Učební zdroje: úkoly sociálního obsahu. 

9 Uvědomění a 

sebevyjádření v oblasti 

kultury 

Schopnost: provádět nezbytné výpočty pro stanovení proporcí, 

reprodukce perspektivy, vytváření trojrozměrných kompozic; 

vizualizovat matematické modely, zobrazovat obrázky, grafy, 

kresby, diagramy, tabulky. 

Postoj: povědomí o vztahu mezi matematikou a kulturou na 

příkladech z architektury, malířství, hudby atd.; pochopení 

významu přínosu matematiků pro světovou kulturu. 

Učební zdroje: matematické modely v různých uměních. 

10 Environmentální 

gramotnost a zdravý 

životní styl. 

Dovednosti: analyzovat a kriticky hodnotit socioekonomické dění 

v zemi na základě statistických údajů; zohlednit právní, etické, 

environmentální a sociální důsledky rozhodnutí; rozpoznat, jak lze 

interpretace výsledků řešení problémů použít k manipulaci. 

Přístup: povědomí o vztahu matematiky a ekologie na základě 

statistických údajů; ekonomický a pečlivý přístup k přírodním 



zdrojům, čistota životního prostředí a dodržování hygienických 

norem života; zvážení srovnávacích charakteristik pro volbu 

zdravého životního stylu; vlastní názor a postoj k alkoholu, 

zneužívání nikotinu atd. 

Vzdělávací zdroje: vzdělávací projekty, úkoly 

socioekonomického, ekologického obsahu; úkoly, které podporují 

povědomí o hodnotě zdravého životního stylu. 

Přes linky a jejich realizace. Kurikulum identifikuje tyto čtyři klíčové kompetence: 

„Bezpečnost životního prostředí a udržitelný rozvoj“, „Občanská odpovědnost“, „Zdraví a 

bezpečnost“, „ Podnikatelská a finanční gramotnost“ , který zaměřené na formování schopnosti 

studentů aplikovat znalosti a dovednosti v situacích reálného života. 

Průřezové linie jsou prostředkem integrace klíčových a obecných předmětových kompetencí, 

předmětů a předmětových cyklů, je třeba je zohledňovat při utváření školního prostředí. 

Průřezové linie jsou společensky významná průřezová témata, která žákům pomáhají utvářet si 

představy o společnosti jako celku, rozvíjejí schopnost aplikovat získané poznatky v různých životních 

situacích. 

Školení na průřezových linkách se provádí především: 

· Organizací vhodného výukového prostředí – obsah a cíle průřezových témat jsou zohledňovány 

při utváření duchovního, sociálního a fyzického výukového prostředí; 

· Prostřednictvím základních předmětů - v průběhu studia se na základě průřezových témat 

provádějí vhodné výklady, příklady a metody výuky, realizují se mimoškolní, mezitřídní a školní 

projekty. Role předmětů ve výuce průřezových témat je různá a závisí na cílech a obsahu předmětu a na 

tom, jak úzce souvisí s konkrétním průřezovým tématem konkrétní cyklus předmětů; 

· Prostřednictvím volitelných předmětů; 

· Prostřednictvím speciálních volitelných předmětů; 

· Prostřednictvím mimoškolní výchovné práce. 

 

Přes řádky: 

1. Průřezová linie „ Bezpečnost životního prostředí a udržitelný rozvoj “ má za cíl formovat 

společenskou aktivitu, odpovědnost a ekologické povědomí studentů, ochotu podílet se na řešení 

problémů životního prostředí a společnosti, povědomí o důležitosti udržitelného rozvoje pro budoucí 

generace. 

Problematika průřezové linie "Bezpečnost životního prostředí a udržitelný rozvoj" je v 

matematice realizována především prostřednictvím problémů s reálnými údaji o využívání přírodních 

zdrojů, jejich zachování a zvyšování. Analýza těchto dat podporuje rozvoj respektu k životnímu prostředí, 

ekologii, formování kritického myšlení, schopnost řešit problémy, kriticky hodnotit perspektivy rozvoje 

životního prostředí a člověka. Výuka venku je možná. Při zvažování této linie zaujímají důležité místo 

úrokové výpočty, funkce, prvky teorie pravděpodobnosti a statistiky. 

2. Realizace průřezové linie „ Občanská odpovědnost “ přispěje k formování odpovědného člena 

komunity a společnosti, který rozumí principům a mechanismům společnosti. Tato průřezová linie je 

osvojována především prostřednictvím kolektivních činností (výzkum, skupinová práce, projekty atd.), 

které propojují matematiku s dalšími předměty a rozvíjejí ochotu žáků ke spolupráci, toleranci k různým 

způsobům práce a myšlení. 

Výuka matematiky by měla v žácích vyvolat co nejvíce pozitivních emocí a svým obsahem by 

měla směřovat k výchově slušnosti, pracovitosti, systematičnosti, důslednosti, vytrvalosti a poctivosti. 

Příklad učitele je navržen tak, aby hrál důležitou roli při formování tolerantního postoje k vrstevníkům 



bez ohledu na úroveň studijních výsledků. Stejná průřezová linie zahrnuje například úrokové výpočty, 

prvky statistiky, které umožňují studentům pochopit význam kvantitativních ukazatelů při charakterizaci 

společnosti a jejího vývoje. 

3. Cílem průřezové linie „ BOZP “ je stát se studentem jako emocionálně stabilním členem 

společnosti, schopným vést zdravý životní styl a vytvářet bezpečné životní prostředí. 

Průřezová linie „Zdraví a bezpečnost“ v předmětu matematika je realizována prostřednictvím 

úloh s reálnými údaji o bezpečnosti a ochraně zdraví (textové úlohy související s dopravním prostředím, 

provozem chodců a vozidel, zájmovými výpočty a grafy souvisejícími s rizikovými faktory). Zvláště 

důležitá je analýza příčin dopravních nehod spojených s překročením rychlosti. Při studiu základů teorie 

pravděpodobnosti a matematické statistiky stojí za to věnovat pozornost problémům spojeným s riziky 

pro život a zdraví. Řešení nalezených problémů s "aga-efektem 1", úvahy o krásných matematických 

konstrukcích, hledání optimálních metod řešení problémů atd. mohou u studentů vyvolat pozitivní pocit 

úspěchu. 

4. Průřezová linie „ Podnikání a finanční gramotnost “ si klade za cíl rozvíjet iniciativy 

vůdcovství, schopnost úspěšně fungovat v rychle se měnícím technologickém prostředí, poskytovat 

studentům lepší porozumění praktickým aspektům finančních záležitostí (úspory, investice, půjčky, 

pojištění, půjčky atd.). 

Tato průřezová linie souvisí s řešením praktických problémů podnikatelského plánování a 

skutečného posouzení vlastních schopností, sestavení rodinného rozpočtu, formování ekonomického 

přístupu k přírodním zdrojům. Realizuje se při studiu procentuálních výpočtů, rovnic a funkcí. 

Pro zvýšení efektivity učení je nezbytnou podmínkou zapojení do vzdělávacího procesu 

kompetenčně, činnostně a osobnostně orientovaných přístupů, které zahrnují systematické začleňování 

žáků do různých typů aktivních učebních činností a utváření užitečných dovedností v situace ze 

skutečného života. Je účelné tam, kde je to možné, nejen ukázat původ matematického faktu z praktické 

situace, ale ilustrovat jeho aplikaci v praxi. Utváření matematických a klíčových kompetencí je usnadněno 

založením a implementací do výuky matematiky mezipředmětových a vnitropředmětových vazeb, a to: 

obsahových a informačních, provozních a organizačních a organizačních a metodických. Jejich používání 

zvyšuje kognitivní zájem studentů o učení a zvyšuje jejich úroveň obecné kultury, vytváří podmínky pro 

systematizaci vzdělávacího materiálu a formování vědeckého vidění světa. Studenti získají zkušenosti s 

aplikací znalostí v praxi. 

Důležitou roli ve výuce matematiky hraje systematické využívání historického materiálu, který 

zvyšuje zájem o studium matematiky, podněcuje touhu po vědecké kreativitě, probouzí kritický postoj k 

faktům, dává studentům představu o matematice jako integrální součástí lidské kultury. Na 

srozumitelných příkladech je třeba žákům ukázat, jak se vyvíjely matematické pojmy a vztahy, teorie a 

metody. K národní a vlastenecké výchově školáků přispěje seznámení studentů se jmény a životopisy 

významných vědců, kteří matematiku tvořili, včetně významných ukrajinských matematiků. 

Doporučení pro práci s programem . Jednou z hlavních obsahových linií předmětu 

"Matematika" na střední škole je funkční linie. Proto je vhodné začít studovat kurz "Funkce, jejich 

vlastnosti a grafy" - jeho základ. V tomto tématu dochází k opakování, systematizaci látky ve vztahu k 

funkcím probíraným na základní škole, jejímu prohlubování a rozšiřování zejména o titulové funkce. 

Hlavním účelem tohoto tématu je připravit studenty na studium nových tříd funkcí (trigonometrické, 

mocninné, exponenciální, logaritmické) a zároveň motivovat k rozšíření aparátu výzkumu funkcí pomocí 

derivace. Leitmotivem tématu by mělo být modelování reálných procesů pomocí funkcí. Vzhledem k 

tomu, že práce s diagramy, kresbami, grafy je jedním z běžných typů praktických lidských činností, mezi 

hlavní úkoly studia tématu by měl patřit rozvoj grafické kultury studentů. Jde především o „čtení“ grafů, 

 
1
„Aha-efekt“ znamená společné řešení problému s efektem náhlého hádání, „heuréka“ 



tedy stanovení vlastností funkce na jejím grafu. 

Následující témata rozšiřují třídy funkcí, které byly studovány na základní škole. V tématech 

"Trigonometrické funkce" a "Ukazatele a logaritmické funkce" je schopnost studovat funkce vytvořené v 

prvním tématu fixována a aplikována na modelování zákonů kmitavého pohybu, růstu a poklesu. V 

představách studentů by povaha fyzikálního procesu měla být spojena s odpovídající funkcí, jejím 

rozvrhem, vlastnostmi. 

Důležitým završením funkční linie předmětu "Matematika" je zohlednění pojmů derivace a 

integrál, které jsou nezbytným nástrojem pro studium pohybu. Základní myšlenky matematické analýzy 

vypadají docela jednoduše a samozřejmé, pokud je učíte na intuitivní úrovni, na které historicky vznikly 

a která plně vyhovuje potřebám studentů všeobecného vzdělání. Člověk by neměl obdivovat formálně-

logickou náročnost důkazů a věnovat hodně času čistě technickým záležitostem a konstrukcím. Větší 

pozornost by měla být věnována obsahu myšlenek a pojmů, jejich geometrické a fyzikální interpretaci. 

Studium integrálního počtu obvykle začíná úvahou o množině primitiv této funkce, kterou je třeba chápat 

jako množinu funkcí splňujících podmínku y ' = f (x).  

V průběhu středoškolské matematiky se rozvíjejí i další sémantické linie: výpočty, výrazy a 

transformace, rovnice a nerovnice. 

Uvažuje se o výpočtech, odhadech a porovnávání hodnot goniometrických, mocninných, 

exponentových, logaritmických výrazů. 

Určité místo v kurzu zaujímají shodné transformace goniometrických, mocninných a 

logaritmických výrazů. Goniometrické funkce spolu souvisí mnoha vztahy. Lze je rozdělit do tří skupin. 

První skupina vzorců zakládá vztah mezi souřadnicemi bodu na kružnici - tzv. základní vztahy. Druhá 

skupina vzorců má svůj zdroj v symetrii a periodicitě bodu v kružnici. Skládá se ze souhrnných vzorců. 

Třetí skupina identit je generována rotací bodu kolem středu kruhu. Sčítací vzorce spojují souřadnice 

bodů 𝑃𝛼 , 𝑃𝛽 , 𝑃𝛼+𝛽. 

Není třeba věnovat velkou pozornost těžkopádným transformacím goniometrických, mocninných 

a logaritmických výrazů a speciálním metodám řešení goniometrických, exponenciálních a 

logaritmických rovnic. Praktické uplatnění většinou nenacházejí. 

Na střední škole se rozšiřují třídy rovnic, nerovnic, jejich soustav, způsobů řešení, oblastí použití. 

Studium tohoto materiálu je spojeno s vlastnostmi odpovídajících funkcí. 

Stejně jako na základní škole, i na střední by měla geometrie naučit žáky správnému vnímání 

okolního světa. Stereometrie k tomu má ale více příležitostí. Hovoříme o rozvoji logického myšlení, 

utváření prostorové představivosti, rozvoji dovedností v aplikaci geometrie k řešení praktických 

problémů. Řešení těchto problémů začíná úvahou o tématu "Rovnoběžky a roviny v prostoru". Pokládá 

základ pro studium stereometrie – geometrie prostoru. Zvláštní pozornost by měla být věnována 

implementaci aplikované orientace tématu. Hlavním přínosem k řešení tohoto problému je vytvoření 

jasných představ o vztahu geometrických objektů (přímek, rovin) a vztahu mezi nimi a objekty světa. 

Důležité místo v tématu by mělo být věnováno výuce studentů představivosti prostorových obrazců v 

rovině a využití těchto snímků při řešení úloh. 

V procesu studia tématu "Kolmost přímek a rovin v prostoru" pokládá základy pro měření ve 

stereometrii. Značnou pozornost je třeba věnovat formování takových základních pojmů, jako je obecný 

pojem vzdálenosti, pojem úhlu jako míra umístění přímek a rovin a úhel vzepětí jako geometrický 

obrazec. Se zavedením poměru kolmosti přímek a rovin, kolmosti rovin, ale i vzdáleností a úhlů výrazně 

rostou možnosti modelování průběhu stereometrie. Úvaha o tématu "Souřadnice a vektory" zopakuje 

výukový materiál o stereometrii a uplatní nový přístup ke studiu přímek a rovin v prostoru. Samostatným 

úkolem studia tématu "Souřadnice a vektory" je zobecnění vektorových a souřadnicových metod v 

případě prostoru. 

Hlavní typy geometrických těles a jejich vlastnosti jsou zvažovány v tématech "Mnohostěny", 



"Rotační tělesa". Při studiu těchto témat je důležitý přístup, který zahrnuje formování dovedností v 

navrhování a klasifikaci těles a jejich povrchů. Tento přístup vyžaduje použití konstruktivních definic. 

Konstruktivní definice umožňují stanovit shodnost mezi hranoly a válci, jehlany a kužely. V procesu 

studia tématu "Objemy a plochy povrchů geometrických těles" je třeba zvážit různé metody výpočtu 

objemu a plochy povrchů. Zvláštní pozornost by měla být věnována způsobu dělení, který má velký 

praktický význam. Použití analogie mezi měřením ploch plochých obrazců a objemů pomůže studentům 

naučit se látku. Při studiu povrchových ploch těl je vhodné široce využívat přirozené a z praktického 

hlediska důležité, myšlenku skenování. 

Program počítá s realizací činnostního přístupu k výuce matematiky jako hlavní podmínky pro 

zajištění efektivity matematického vzdělávání. 

Vzdělávací proces na střední škole vyžaduje a umožňuje využívat specifické formy a metody 

výuky. Možnost jejich využití je dána věkovými charakteristikami středoškoláků, získanými na základní 

škole dovednostmi samostatné práce, úrovní rozvoje všeobecných a kognitivních činností. Hlavní formou 

tříd je systém lekcí: učení se novému materiálu, rozvíjení dovedností k řešení problémů, zobecňování a 

systematizace znalostí, kontrola a oprava znalostí. Dále jsou využívány školní přednášky, semináře a 

praktická cvičení, integrované hodiny matematiky s profilovým předmětem atd. 

Implementace diferenciace úrovní v praktických hodinách je jednou z hlavních podmínek 

efektivního učení. Charakteristickým rysem praktických hodin by mělo být neustálé zapojování studentů 

do samostatné práce. Je vhodné společně prodiskutovat nápad a algoritmus pro řešení určité třídy 

problémů. Poté může každý student provést navržený systém cvičení a komunikovat s učitelem. 

Důležitým místem v organizaci výuky matematiky by mělo být zlepšení oproti základní škole 

systému samostatné práce žáků. Utváření vhodných motivů pro samostatnou práci je usnadněno využitím 

úloh ve výkresech, kontrolních otázek včetně aplikovaných, domácích úkolů o studiu konkrétních tříd 

funkcí, geometrických struktur. 

Důležitým prostředkem učení mohou být kontrolní otázky a testové úlohy, které nejsou zaměřeny 

na reprodukování významů, faktů, vzorců, ale na objasnění prvků a struktury významů matematických 

objektů; jejich místo v systému jiných pojmů; operace, které lze provádět s objektem, jeho vlastnostmi a 

vlastnostmi. Takové kontrolní otázky stimulují produktivní myšlení studentů, podporují neformální učení 

teoretického materiálu, formují dovednosti srovnávání, klasifikace, zobecňování, aplikace 

matematických pojmů a objektů. 

Povinným prvkem technologie učení by měla být neustálá diagnostika výsledků studentů. Studium 

každého tématu by mělo začít prováděním diagnostické práce, která umožňuje stanovit úroveň zvládnutí 

látky předchozího tématu. Podle výsledků diagnostické práce existují mezery v přípravě žáka, jeho 

úspěších, což pomáhá usměrňovat úsilí jeho i učitele o zlepšení situace. 

Tematické řízení výsledků vzdělávání jako prostředek řízení vzdělávacího procesu by mělo v 

technologii učení zaujímat významné místo. U každého tématu se řídicí systém může skládat z 

tematických kontrolních prací, které obvykle zahrnují dvě části – teoretickou a testovou. 

Jednotlivé úkoly na dané téma by se měly stát povinným prvkem učení. Měly by být nabídnuty v 

závěrečné fázi studia tématu k samostudiu po všech kontrolních opatřeních. Účelem úloh je pokrýt látku 

tématu jako celek, upozornit na hlavní věc, uvést další příklady a vysvětlení některých obtížných 

momentů, zdůraznit rysy a jemnosti, přesvědčit studenty o možnosti řešení základní typy. Jednotlivé 

úkoly jsou kontrolovány, hodnoceny vyučujícím a obhajovány žákem. Je nutné naplánovat realizaci 

jednotlivých úkolů, které zahrnují seznámení s vývojem matematiky po historické stránce (např. na téma 

„Kolik je geometrií?“) a smysluplné („Perspektiva“, „Matematika a sociologie“). "). 

Jedním z účinných prostředků zkvalitňování učení, zejména na střední škole, je modulární design 

vzdělávacího procesu, který předpokládá, že měrnou jednotkou vzdělávacího procesu není vyučovací 

hodina, ale soubor vyučovacích hodin, pokrývající logicky související blok vzdělávací témata. 



Program zahrnuje především zvládnutí obecné matematické kultury, rozvoj matematického stylu 

myšlení, tj. schopnost klasifikovat předměty, utvářet vzorce, identifikovat souvislosti mezi různými jevy, 

rozhodovat se a další. 

Struktura kurikula . Program je prezentován ve formě tabulky obsahující dva sloupce: 

očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti žáků a obsah vzdělávacího materiálu . Očekávané 

výsledky vzdělávací a poznávací činnosti žáků se zaměřují na výsledky učení, které jsou předmětem 

kontroly a hodnocení. Obsah označuje vzdělávací materiál, který je třeba studovat, aby bylo dosaženo 

odpovídajících výsledků. 

Obsah výuky matematiky je strukturován podle témat příslušných vzdělávacích kurzů s uvedením 

sledu témat a počtu hodin na jejich studium. Toto rozložení obsahu a doby studia je orientační. Učitelé a 

autoři učebnic mají právo upravit sled studia témat a změnit rozložení hodin pro jejich studium v závislosti 

na přijaté metodické koncepci a konkrétních učebních situacích. Na začátku každé hodiny je značné 

množství náhradních hodin, které může učitel dle svého uvážení věnovat systematizaci a opakování látky 

na začátku a na konci roku, čímž se zvyšuje počet hodin na každé z těchto témat. Pokud jsou hodiny 

variabilní složky vyčleněny na studium matematiky, doplňuje se dodatečným časem rezervní hodiny. 

Program obsahuje seznam očekávaných výsledků úrovně přípravy studentů na každé téma. Slouží 

jako podklad pro plánování systému tematické kontroly, pro diagnostické a konstruktivní stanovení cílů 

studia tématu formou systému úloh, jejichž řešení poskytuje nastudování tématu. 

Program poskytuje učitelům dostatek příležitostí k využití různých nástrojů, forem, metod výuky, 

výběru metodických způsobů a metod výuky konkrétního materiálu. 

Vzdělávací témata definovaná programem mohou studovat studenti na různých úrovních osvojení 

teoretického materiálu a rozvíjení dovedností. S ohledem na nedostatečnou úroveň matematické přípravy 

studentů ve třídě mohou být některá témata ve výuce zvažována bez důkazů, na jednoduchých a 

přístupných příkladech a neprovedena v plném rozsahu pro tematickou kontrolu. Zájemci si mohou 

taková témata podrobněji osvojit v učebnici, volitelných předmětech nebo při individuálních 

mimoškolních aktivitách. 

Vlastnosti hodnocení a žurnálování . Na konci každého tématu z algebry a začátků analýzy a 

geometrie učitel provede tematické hodnocení. Při stanovení tematického hodnocení jsou zohledněny 

všechny typy vzdělávacích aktivit, které byly předmětem hodnocení při studiu tématu.  

Semestrální hodnocení probíhá na základě tématiky odděleně od algebry a počátků analýzy a 

odděleně od geometrie. Typické učební osnovy středních škol třetího stupně stanoví hodnocení žáků 10.–

11. ročníku z matematiky. Semestrální známka z matematiky je odvozena jako aritmetický průměr 

semestrálních známek ze dvou předmětů matematiky (algebra a počátky analýzy a geometrie) a je 

zaokrouhlena na celé číslo. (Například student má semestrální známky 8 z algebry a začátků analýzy a 9 

z geometrie. Pak bude průměrná hodnota (8 + 9): 2 = 8,5≈9. Takže semestrální známka z matematiky - 9 

). Semestrální známka z matematiky se zobrazuje bez data v třídním deníku na stránce o algebře a začátky 

rozboru ve sloupci označeném „I semestr. Matematika "," II semestr. Matematika “a na stránce 

konsolidovaného účetnictví. Pololetní známku lze upravit v souladu s „ Pokynem pro vedení třídního 

deníku žáků 5.–11. (12.) tříd středních škol“, schváleným nařízením Ministerstva školství a vědy Ukrajiny 

ze dne 3. června 2008 č. 496. Upravená semestrální známka z matematiky aritmetický průměr opravených 

semestrálních známek ze dvou matematických předmětů (algebra a počátky analýzy a geometrie) a 

zaokrouhluje se na celé číslo podle příkladu. Upravený semestrální ročník z matematiky se zobrazí na 

stránce o algebře a počátcích analýzy. 

Roční hodnocení je založeno na semestrálních nebo upravených semestrálních známkách z 

matematiky. Roční známka z matematiky se zobrazuje na stránce o algebře a začátky analýzy ve sloupci 

označeném „Roční. Matematika". Na stránce konsolidovaného výkazu vzdělávacích úspěchů žáků je do 

sloupce „Matematika“ uveden roční odhad z matematiky. 

 



ALGEBRA A ZAČÁTKY ROZBORU  10. tř 

(54 let. I semestr - 16 let, 1 rok týdně, 

II semestr - 38 let, 2 roky týdně , rezerva - 7 hodin ) 

Očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti 

žáků 
Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. FUNKCE, JEJICH VLASTNOSTI A GRAFIKA , 15 hod . 

Student: 

používá různé způsoby nastavení funkcí; 

najde oblast definice funkčních závislostí; hodnota funkcí 

při zadaných hodnotách argumentu a hodnota argumentu, 

při které funkce tuto hodnotu nabývá; 

nastavuje harmonogram funkce jeho základních 

vlastností; 

nastavuje vlastnosti funkcí; 

vypočítává a porovnává hodnoty výrazů, které obsahují 

stupně, s racionálními ukazateli, kořeny; 

rozpozná a schematicky znázorní grafy mocninných 

funkcí; 

modeluje reálné procesy pomocí mocenských funkcí. 

Číselné funkce a jejich vlastnosti. Způsoby 

nastavení funkcí. Sudé a liché funkce. 

Kořen n-tého stupně. Aritmetický kořen n-

tého stupně, jeho vlastnosti. 

Stupeň s racionálním ukazatelem a jeho 

vlastnosti 

Mocninné funkce, jejich vlastnosti a grafy. 

Téma 2. TRIGONOMETRICKÉ FUNKCE 18 hodin 

Student: 

je schopen přecházet z radiánové míry úhlu na stupeň a 

naopak; 

stanoví shodu mezi reálnými čísly a body na jednotkové 

kružnici; 

rozpozná a schematicky vykreslí grafy goniometrických 

funkcí; 

ilustruje vlastnosti goniometrických funkcí pomocí grafů; 

převádí jednoduché goniometrické výrazy; 

aplikuje goniometrické funkce k popisu reálných procesů; 

řeší nejjednodušší goniometrické rovnice. 

Sinus, kosinus, tečna, úhel. Radiánské 

měření úhlů. 

Goniometrické funkce numerického 

argumentu. Základní vztahy mezi 

goniometrickými funkcemi jednoho 

argumentu. Souhrnné vzorce. 

Frekvence funkcí. Vlastnosti a grafy 

goniometrických funkcí. 

Sčítací vzorce pro goniometrické funkce a 

jejich důsledky. 

Nejjednodušší goniometrické rovnice. 

Téma 3 . DERIVÁT A JEHO APLIKACE 14 hodin 

Student: 

chápe význam pojmu derivace pro popis skutečných 

procesů, včetně mechanického pohybu; 

zjistí rychlost změny velikosti v bodě; úhlový koeficient a 

úhel sklonu tečny ke grafu funkce in tento bod; 

derivuje funkce pomocí tabulky derivací a derivačních 

pravidel; 

používá derivaci k nalezení intervalů monotonie a 

extrémů funkce, vykreslování; 

najde největší a nejmenší hodnoty funkce; 

řeší jednoduché aplikované úlohy k nalezení největších a 

nejmenších hodnot reálných veličin. 

Derivace funkce, její geometrický a 

fyzikální význam. 

Pravidla diferenciace. 

Známka stálosti funkce. Dostatečné 

podmínky pro růst a pokles funkce. Extrémy 

funkce. 

Aplikace derivace při studiu funkcí a 

konstrukci jejich grafů. Největší a nejmenší 

hodnoty funkce v intervalu. 

 



ALGEBRA A ZAČÁTEK ANALÝZY 11. ročník 

(54 let. I semestr - 16 let, 1 rok týdně, 

II semestr - 38 let, 2 roky týdně , rezerva - 18 hodin ) 

Očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti 

žáků 
Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1 . INDIKAČNÍ A LOGARITMICKÉ FUNKCE 16 hodin 

Student: 

rozpoznává a vykresluje grafy exponenciálních a 

logaritmických funkcí; 

 ilustruje vlastnosti exponenciálních a logaritmických 

funkcí pomocí grafů; 

používá exponenciální a logaritmické funkce k popisu 

skutečných procesů; 

řeší nejjednodušší exponenciální a logaritmické 

rovnice a nerovnice. 

Vlastnosti a grafy exponenciální funkce. 

Logaritmy a jejich vlastnosti. Vlastnosti a 

graf logaritmické funkce. 

Nejjednodušší exponenciální a logaritmické 

rovnice a nerovnice. 

Téma 2 . INTEGRAL A JEHO POUŽITÍ 10 hodin 

Student: 

najde primitiva pomocí tabulky primitiv a jejich 

vlastností; 

vybere originál, který splňuje zadané počáteční 

podmínky; 

vypočítá integrál pomocí tabulky primitiv a jejich 

vlastností; 

najde oblasti křivočarých lichoběžníků. 

Primitiv a jeho vlastnosti. 

Definovaný integrál, jeho geometrický obsah. 

Výpočet ploch plochých obrazců. 

Téma 3 . PRVKY KOMBINATORIKY, TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÉ 

STATISTIKY 10 hod . 

Student: 

chápe , jaké permutace, umístění, kombinace (bez 

opakování), klasickou definici pojmu pravděpodobnost, 

co je obecná populace a vzorek, definici průměru, 

modů a mediánů vzorku 

vypočítá relativní četnost události; počet permutací, 

umístění, kombinací; pravděpodobnost události s 

využitím její definice a kombinatorických schémat; 

vysvětlí obsah průměrů a charakteristiku vzorku; 

zjistí číselné charakteristiky vzorku dat. 

využívá k rozhodování pravděpodobnostní 

charakteristiky environmentálních jevů 

Prvky kombinatoriky. Permutace, umístění, 

kombinace (bez opakování). 

Klasická definice pravděpodobnosti náhodné 

události. 

Charakteristika vzorku: velikost vzorku, 

modus, medián, průměr. Grafické znázornění 

vzorkovacích informací. 

 



Geometrie. Stupeň 10 

(51 let. I semestr - 32 let, 2 roky týdně, 

II semestr - 19 let, 1 rok týdně , rezerva - 7 hodin ) 

Očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti 

žáků 
Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1. PARALELIZA ČÁRNICE A ROVIN V PROSTORU 17 hodin 

Student: 

pojmenovává základní pojmy stereometrie; 

rozlišuje označované a neoznačované pojmy, axiomy a 

věty; 

formuluje axiomy stereometrie a jejich důsledky; 

aplikuje axiomy stereometrie a jejich důsledky při 

řešení jednoduchých problémů; 

klasifikuje podle určitých vlastností vzájemné 

umístění přímek, přímek a rovin, rovin v prostoru 

počtem jejich společných bodů; 

stanoví rovnoběžnost přímek, přímek a rovin, dvou 

rovin; 

zjistí, zda jsou dva řádky náhodné; 

zobrazuje postavy v prostoru; 

aplikuje vztah rovnoběžnosti mezi čarami a rovinami v 

prostoru k popisu vztahu mezi objekty ve světě. 

Základní pojmy, axiomy stereometrie a 

jejich nejjednodušší důsledky. 

Vzájemné umístění čar v prostoru. Paralelní 

design a jeho vlastnosti. Obrazy obrazců ve 

stereometrii. Rovnoběžka a rovina. 

Paralelní roviny. 

Téma 2. KODLICE ČÁRNICE A ROVIN V PROSTORU 17 hodin 

Student: 

stanoví a zdůvodní kolmost přímek, přímek a rovin, 

dvou rovin; 

formuluje definici úhlu mezi přímkami, přímkami a 

rovinami, rovinami; věta o třech kolmicích; 

aplikuje vztah mezi přímkami a rovinami v prostoru, 

vzdálenostmi a úhly v prostoru na popis objektů ve 

světě; 

řeší problémy pro hledání vzdáleností a úhlů v 

prostoru, zejména praktickém městě. 

Kolmost čar. Kolmost přímky a roviny. 

Věta o třech kolmicích. Kolmost rovin. 

Dihedrální úhel. 

Měření vzdáleností v prostoru: z bodu do 

roviny, z přímky do roviny, mezi rovinami. 

Měření úhlů v prostoru: mezi přímkami, 

mezi přímkou a rovinou, mezi rovinami. 

Téma 3. SOUŘADNICE A VEKTORY 10 hodin 

Student: 

používá analogii mezi vektory a souřadnicemi v rovině 

a v prostoru; 

je si vědom významu metody vektor-souřadnic v 

matematice; 

provádí operace s vektory; 

využívá vektory k modelování a výpočtu 

geometrických a fyzikálních veličin; 

zjistí vzdálenost mezi dvěma body, souřadnice středu 

segmentu, souřadnice bodů symetrických k počátku a 

souřadnicové roviny; 

využívá souřadnice v prostoru k měření vzdáleností, 

úhlů; 

Obdélníkové souřadnice v prostoru. 

Souřadnice středu segmentu. Vzdálenost 

mezi dvěma body. 

vektory ve vesmíru. Operace s vektory. 

Vzorce pro výpočet délky vektoru, úhlu 

mezi vektory, vzdálenosti mezi dvěma 

body. Symetrie s ohledem na počátek a 

souřadnicové roviny 

 

 



Geometrie. 11. třída 

(51 let. I semestr - 32 let, 2 roky týdně, 

II semestr - 19 let, 1 rok týdně , rezerva - 14 hodin ) 

Očekávané výsledky vzdělávací a poznávací činnosti 

žáků 
Obsah vzdělávacího materiálu 

Téma 1 . POLYGONY 14 hodin 

Student: 

rozpozná hlavní typy mnohostěnů a jejich prvky; 

zobrazuje hlavní typy mnohostěnů a jejich prvky; 

má představu o průřezech roviny mnohostěnu; 

formuluje definici mnohostěnu uvedenou v obsahu; 

píše vzorce pro výpočet plochy boční a plné plochy 

hranolu a jehlanu 

vypočítává hodnoty základní prvky mnohostěnu; 

aplikuje studované vzorce a vlastnosti k řešení 

problémů, zejména aplikovaného obsahu. 

Mnohostěn a jeho prvky. Konvexní 

mnohostěny. Hranol. Přímé a správné 

hranoly. Rovnoběžné. Pyramida. Správná 

pyramida. Řezy mnohostěnů. 

Oblasti bočních a plných ploch hranolu, 

jehlan. 

Téma 2 . ROTACE TĚLESA 12 hodin 

Student: 

vypočítává hodnoty základní prvky rotačních těles; 

aplikuje vlastnosti rotačních těles k řešení úloh; 

rozpozná typy rotačních těles, jejich prvky; mnohostěnů 

a rotačních těles v jejich kombinacích v objektech 

okolního světa. 

Válec, kužel, jejich prvky. Průřezy válce a 

kužele: axiální průřez válcem a kuželem; 

průřezy rovin válce a kužele rovnoběžné se 

základnou. 

Kulka a koule. Řez koulí s rovinou. 

 

Téma 3 . OBJEMY A PLOCHY GEOMETRICKÝCH TĚLES 11 hodin 

Student: 

píše vzorce pro výpočet objemů rovnoběžnostěnu, 

hranolu, jehlanu, válce, kužele, koule, plochy bočních a 

úplných ploch válce, kužele, plochy koule; 

má představu o objemu těla a jeho základních 

vlastnostech; 

řeší úlohy pro výpočet objemů a povrchů geometrických 

těles, zejména aplikovaného obsahu. 

Koncept objemu těla. Základní vlastnosti 

objemů. Objemy hranolu, hranolu, jehlanu, 

válce, kužele, koule. 

Oblasti bočních a plných ploch válce, kužel. 

Oblast koule. 

 


