INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Kód predmetu:
FMFI.KDMFI/2pUMA-912/19

Názov predmetu:
Didaktika matematiky

Počet kreditov: 0
Stupeň štúdia: N
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
1. Logika, množiny, argumentácia a zdôvodňovanie
Logika (výroky, operácie s výrokmi, logické spojky a kvantifikátory), množiny (počet prvkov
zjednotenia dvoch a troch množín, De Morganove vzorce pre doplnok zjednotenia a prieniku),
dôkazy a úsudky (priamy a nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, matematická indukcia, modus ponens,
modus tollens). Argumentácia a dôvodenie na úrovni ZŠ
2. Čísla, premenné, číselné obory
Budovanie systému číselných množín na ZŠ
Binomická veta a Pascalov trojuholník, odvodenie vzorcov a^n-b^n (vrátane geometrickej
interpretácie pre n=2 a n=3).
3. Teória čísel
Prvočíslo, počet prvočísel, súvis najväčšieho spoločného deliteľa a najmenšieho spoločného
násobku dvoch čísel, prvočíselný rozklad a počet deliteľov čísla, iracionalita odmocniny z prvočísla,
odvodenie kritérií deliteľnosti 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6, 9.
4. Rovnice, nerovnice a ich sústavy
Lineárne rovnice a nerovnice, geometrická interpretácia sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma
neznámymi, podmienky pre existenciu riešení, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy a ich súvis
so základnými vlastnosťami funkcií.
5. Funkcia a jej vlastnosti, karteziánska sústava súradníc
Bod v karteziánskej sústave súradníc, funkčná závislosť. Základné transformácie grafov funkcií,
definície základných vlastností funkcií (definičný obor, obor hodnôt, rast a klesanie, extrémy a
lokálne extrémy – ostré a neostré, príklady), inverzná funkcia a jej graf.
6. Lineárna a kvadratická funkcia, priama úmera
Význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie y=kx+q, geometrický význam smernice,
kvadratická funkcia (odvodenie vzťahu pre výpočet koreňov, súradnice vrcholu paraboly, Vietove
vzťahy pre súčet a súčin koreňov rovnice, riešenie úloh na maximum a minimum pomocou úpravy
na úplný štvorec).
7. Aritmetická a geometrická postupnosť, nekonečný (geometrický) rad, pravidelnosti
Vlastnosti, odvodenie základných vzťahov. Číselné a obrázkové pravidelnosti na ZŠ.
8. Mnohočleny, mocninové funkcie a lineárna lomená funkcia, nepriama úmera
Úprava výrazov, vyjadrenie neznámej zo vzorca. Koreňové činitele a ich súvis s koreňmi
polynomickej rovnice, odmocniny ako inverzné funkcie k mocninovým funkciám, definícia
racionálnej mocniny kladného čísla, lineárna lomená funkcia (odvodenie rovníc asymptot a
podmienky, prečo ad ≠bc).
9. Exponenciálne a logaritmické funkcie
Exponenciálne funkcie (definícia mocniny pre prirodzený, celočíselný a racionálny exponent,
základné vlastnosti exponenciálnej funkcie a ich zdôvodnenie, jednoduché a zložené úrokovanie,
pravidelné vklady a výbery, splátka pôžicky), definícia logaritmu, pravidlá pre počítanie s
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logaritmami a ich súvis s vlastnosťami exponenciálnej funkcie, vzťahy medzi logaritmami s rôznym
základom.
10. Goniometrické funkcie
Definícia goniometrických funkcií v pravouhlom trojuholníku a pomocou jednotkovej kružnice a
ich vzájomný vzťah, hodnoty goniometrických funkcií pre základné uhly, súčtové vzorce, vzorce
pre dvojnásobný a polovičný uhol, vzťahy pre súčet a rozdiel goniometrických funkcií.
11. Trojuholník
Trojuholníková nerovnosť, vlastnosti trojuholníkov. Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov,
Pytagorova a Euklidove vety, rôzne vzťahy pre obsah trojuholníka (Heronov vzorec, cez sin uhla,
polomer vpísanej a opísanej kružnice), odvodenie tvrdení o priesečníkoch osí uhlov, osí strán,
ťažníc, výšok, sínusová a kosínusová veta.
12. Rovnobežníky a lichobežník
Odvodenie vzorcov pre obsahy rovnobežníkov a lichobežníka, odvodenie niektorých ich vlastností
(priamka spájajúca stredy základní prechádza priesečníkom priamok, na ktorých ležia "ramená"
a tiež priesečníkom uhlopriečok, osi uhlov rovnobežníka tvoria vnútri rovnobežníka pravouholník,
uhlopriečky štvoruholníka so stranami a, b, c, d sú na seba kolmé práve vtedy, keď
a^2 + c^2 = b^2 + d^2).
13. Kružnica a kruh
Vzorec pre obsah kruhu, kruhového výseku a odseku, dĺžky kružnice. Veľkosť uhla v stupňoch a v
radiánoch, stredový a obvodový uhol, Tálesova veta, odhad čísla π pomocou vpísaných a opísaných
n-uholníkov, súvis s goniometrickými funkciami. Vzájomná poloha kružníc.
14. Analytická geometria v rovine a v priestore
Vektory a operácie s nimi, skalárny súčin a jeho súvis s uhlom dvoch vektorov, analytické vyjadrenie
priamky a roviny, rôzne rovnice priamky, odvodenie súradníc stredu úsečky a bodu rozdeľujúceho
úsečku v danom pomere, ťažisko trojuholníka, veľkosť úsečky, odvodenie vzorca pre vzdialenosť
bodu od priamky a od roviny, uhol dvoch priamok (pomocou skalárneho súčinu, pomocou smerníc),
uhol priamky a roviny, normálový vektor.
15. Konštrukčné úlohy s využitím množiny bodov daných vlastností
Os úsečky, os uhla, odvodenie „základných“ množín bodov daných vlastností (vrátane množiny
bodov, z ktorých vidno úsečku pod daným uhlom). Využitie množín bodov daných vlastností v
konštrukčných úlohách.
16. Zhodné a podobné zobrazenia, konštrukčné úlohy
Príklady konštrukčných úloh riešených kombináciou výpočtu a konštrukcie, príklady
konštrukčných úloh riešených použitím zhodných a podobných zobrazení.
17. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny
Základné vlastnosti voľného rovnobežného premietania, náznak ich zdôvodnenia, lineárna
perspektíva a jej základné vlastnosti. Kockové telesá a stavby na ZŠ
18. Lineárne útvary v priestore − polohové úlohy
Využitie základných tvrdení o priesečníkoch dvojice rovnobežných rovín s ďalšou rovinou pri
zostrojovaní rezov telies rovinou.
19. Telesá
Objem a povrch kocky, kvádra, n-bokého kolmého hranola, valca. Cavalieriho princíp a jeho
použitie napr. na výpočet objemu gule, vzorec na výpočet objemu ihlanov a kužeľov, myšlienka
zdôvodnenia vzorca pre povrch gule.
20. Kombinatorika
Systémy vypisovania možností. Kombinatorické identity, základné kombinatorické pravidlá (súčtu,
súčinu), typické príklady ich použitia, odvodenie vzorcov pre počet variácií, kombinácií, permutácií
(aj s opakovaním), kombinatorické odvodenie základných vzťahov v Pascalovom trojuholníku
(súmernosť, súčet vedľajších prvkov).
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21. Pravdepodobnosť
Zavedenie pravdepodobnosti na ZŠ. Štatistická a Laplaceova definícia pravdepodobnosti, závislé a
nezávislé udalosti, výpočet pravdepodobnosti pre nezávislé udalosti, geometrická pravdepodobnosť
a príklad jej použitia.
22. Štatistika
Štatistický súbor a miery polohy (modus, medián, stredná hodnota), základné vlastnosti
aritmetického priemeru (súčet odchýlok od priemeru sa rovná 0), rôzne možnosti opisu
„rozptýlenosti“ súboru.
23. Slovné úlohy na ZŠ
Slovné úlohy vedúce na konkrétne typy výpočtu (napr.: a.x + b)
24. Zlomky
Zavedenie zlomku, operácie so zlomkami. Prepojenie na percentá a desatinné čísla.
25. Percentá
Zavedenie percenta, promile. Percento ako číslo, operátor, časť celku. Výpočty základu, percentovej
časti, počtu percent.
Dátum poslednej zmeny: 04.12.2019
Schválil: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
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