
Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p�edm�t� st�ední 
školy. 

�íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021

P�ÍPRAVY NA HODINU 

MATEMATIKA 

Tyto p�ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a 

státním rozpo�tem �eské republiky 



  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:PaedDr.Alena Chalupová 

T�ída:  H2 (H4) P�edm�t: MAT 

Téma: Pravoúhlý trojúhelník - Euklidovy v�ty 

Použitá technika: dataprojektor V �ásti: Planimetrie 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat: 

 Písemn� zaznamenávat podstatné skute�nosti z výkladu. 

 Porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného postupu 

 a dosažených výsledk�. 

 Využívat názorné pom�cky, kalkulátory   

 Správn� používat a p�evád�t jednotky.   

Aplikovat matematické postupy p�i �ešení r�zných praktických úkol� v b�žných situacích. 

    

Cíl:Odvození Euklidových v�t a jejich využití v praxi výklad 

    

Didaktické �len�ní hodiny:   

1)   Odvození Euklidovy v�ty o výšce a její geometrická interpretace 

(Obsah �tverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníka je roven obsahu obdélníka sestrojeného z 

obou úsek� p�epony).  

  

    

2.)    Odvození Euklidovy v�ty o odv�sn� a její geometrická interpretace 

(Obsah �tverce sestrojeného nad odv�snou pravoúhlého trojúhelníka je roven obsahu obdélníka 

 sestrojeného z p�epony a úseku p�epony k této odv�sn� p�ilehlé.  

    

    

    

3.)   �ešení úloh s využitím Euklidovy v�ty procvi�ování 

 -konstrukce úse�ky dané délky s využitím Euklidovy v�ty o výšce (�21 ,�15, �8 apod)  

 -konstrukce úse�ky dané délky s využitím Euklidovy v�ty o odv�sn� (�21 ,�15, �8 apod)  

 -�ešení úloh z praxe   

 - rozbor úlohy frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�

 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   

Dataprojektor: dokument programu Power Point 

 -zobrazení odvození Euklidovy v�ty o výšce a jejího zn�ní 

 -zobrazení odvození Euklidovy v�ty o odv�sn� a jejího zn�ní 

 -zobrazení zadání p�íklad�   

 -zobrazení postupu a výsledku �ešení   

 -zobrazení zadání p�íkladu za domácí úkol   

    

4.)   Zhodnocení:míra porozum�ní u�ivu, míra schopnosti aplikovat poznatky, aktivita žák�. 
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  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:PaedDr.Alena Chalupová 

T�ída:  H2 (H4) P�edm�t: MAT 

Téma: Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova v�ta 

Použitá technika: dataprojektor V �ásti: Planimetrie 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat: 

 Písemn� zaznamenávat podstatné skute�nosti z výkladu. 

 Porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného postupu 

 a dosažených výsledk�. 

 Využívat názorné pom�cky, kalkulátory   

 Správn� používat a p�evád�t jednotky.   

Aplikovat matematické postupy p�i �ešení r�zných praktických úkol� v b�žných situacích. 

    

Cíl:Využití Pythagorovy v�ty v praxi   

    

Didaktické �len�ní hodiny:   

1)   Opakování u�iva ze základní školy - frontáln�   

 -popis pravoúhlého trojúhelníka   

--zzáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii pprraavvooúúhhllééhhoo ttrroojjúúhheellnnííkkaa    

 -zn�ní Pythagorovy v�ty, p�íp. její d�kaz   

    

2.)   �ešení úloh s využitím Pythagorovy v�ty   

 -zjistit, zda trojúhelník o daných stranách je pravoúhlý  

 -ur�it p�eponu, jsou-li zadané odv�sny pravoúhlého trojúhelníka  

 -ur�it odv�snu, jsou-li zadané odv�sna a p�epona pravoúhlého trojúhelníka 

 -�ešit úlohy z praxe   

    

 - rozbor úlohy frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�

 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   

    

Dataprojektor: dokument programu Power Point 

 -zobrazení popisu pravoúhlého trojúhelníka   

 -zobrazení základních vlastností pravoúhlého trojúhelníka 

 -zobrazení Pythagorovy v�ty a jejího d�kazu   

 -zobrazení zadání p�íkladu   

 -zobrazení postupu a výsledku �ešení   

 -zobrazení zadání p�íkladu za domácí úkol   

  

3.)   Zhodnocení:míra porozum�ní u�ivu, míra schopnosti aplikovat poznatky, aktivita žák�. 
  



  

 projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:PaedDr.Alena Chalupová 

T�ída:  H3 (H4) P�edm�t: MAT 

Téma:T�lesa-hranoly a válce 

Použitá technika: dataprojektor V �ásti: Stereometrie (Opakování) 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat: 

 Písemn� zaznamenávat podstatné skute�nosti z výkladu. 

Aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i prostoru. 

 Porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného postupu 

 a dosažených výsledk�. 

Sestavit ucelené �ešení praktického úkolu na základ� díl�ích výsledk�. 

 Využívat názorné pom�cky, kalkulátory.   

 Správn� používat a p�evád�t jednotky.   

  

Cíl:Objem a povrch hranolových t�les a válce.  

    

Didaktické �len�ní hodiny:  

1.) Hranoly výklad 

 -Charakteristika hranolu a jeho popis   

 -rozd�lení hranol� (pravidelné x obecné, n-boké, kolmé x kosé..) 

--zzáákkllaaddnníí vvzzoorrccee pprroo oobbjjeemm aa ppoovvrrcchh hhrraannoolluu   

 -p�íklady hranol� v praxi   

    

2.)   Speciální p�íklady hranolu odvození - frontáln�

 -krychle   

 -základní vzorce pro objem a povrch krychle   

 -kvádr   

 -základní vzorce pro objem a povrch kvádru   

    

3.)   Válec odvození - frontáln�

 -Charakteristika válce a jeho popis   

--zzáákkllaaddnníí vvzzoorrccee pprroo oobbjjeemm aa ppoovvrrcchh vváállccee   

 -p�íklady válc� v praxi   

 4.)  �ešení úloh z praxe procvi�ování 

 - rozbor úlohy frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�

 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   

Dataprojektor: dokument programu Power Point 

 -zobrazení charakteristiky hranolu a jeho popisu  

 -zobrazení rozd�lení hranol�   

 -zobrazení speciálních p�íklad� hranolu   

 -zobrazení charakteristiky válce a jeho popisu   

 -zobrazení základních vzorc� pro objem a povrch hranolu, krychle, kvádru a válce 

 -zobrazení zadání p�íklad�   

 -zobrazení postupu a výsledku �ešení   

 -zobrazení zadání p�íkladu za domácí úkol   



  

5.)   Zhodnocení:míra porozum�ní u�ivu, míra schopnosti aplikovat poznatky, aktivita žák�. 

  

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:PaedDr.Alena Chalupová 

T�ída:  H3 (H4) P�edm�t: MAT 

Téma:T�lesa-jehlany a kužel. 

Použitá technika: dataprojektor V �ásti: Stereometrie (Opakování) 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat:

Písemn� zaznamenávat podstatné skute�nosti z výkladu. 

Aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i prostoru. 

Porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného postupu 

 a dosažených výsledk�. 

Sestavit ucelené �ešení praktického úkolu na základ� díl�ích výsledk�. 

Využívat názorné pom�cky, kalkulátory.Správn� používat a p�evád�t jednotky. 

    

Cíl:Objem a povrch jehlanových t�les a kužele.   

    

Didaktické �len�ní hodiny:  

1.) Jehlany výklad 

 -Charakteristika jehlanu a jeho popis   

 -rozd�lení jehlan� (pravidelné x obecné, n-boké, kolmé x kosé..) 

--zzáákkllaaddnníí vvzzoorrccee pprroo oobbjjeemm aa ppoovvrrcchh jjeehhllaannuu ((ppoorroovvnnáánníí oobbjjeemm�� hhrraannoolluu aa jjeehhllaannuu oo sstteejjnnýýcchh vvýýšškkáácchh

aa sshhooddnnéémm oobbssaahhuu ppooddssttaavv))

 -p�íklady jehlan� v praxi   

    

2.)  Kužel odvození - frontáln�

 -Charakteristika kužele a jeho popis   

--zzáákkllaaddnníí vvzzoorrccee pprroo oobbjjeemm aa ppoovvrrcchh kkuužžeellee ((ppoorroovvnnáánníí oobbjjeemm�� vváállccee aa kkuužžeelluu oo sstteejjnnýýcchh vvýýšškkáácchh

aa sshhooddnnýýcchh ppooddssttaavváácchh))

 -p�íklady kužel� v praxi   

    

 3.)  �ešení úloh z praxe procvi�ování 

    

 - rozbor úlohy frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�

 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   

    

Dataprojektor: dokument programu Power Point 



 -zobrazení charakteristiky jehlanu a jeho popisu  

 -zobrazení charakteristiky kužele a jeho popisu   

 -zobrazení základních vzorc� pro objem a povrch jehlanu a kužele 

 -zobrazení zadání p�íklad�   

 -zobrazení postupu a výsledku �ešení   

  

4.)   Zhodnocení:míra porozum�ní u�ivu, míra schopnosti aplikovat poznatky, aktivita žák�. 

    

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:PaedDr.Alena Chalupová 

T�ída:  H3 (H4) P�edm�t: MAT 

Téma:T�lesa-koule. 

Použitá technika: dataprojektor V �ásti: Stereometrie (Opakování) 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat:

Písemn� zaznamenávat podstatné skute�nosti z výkladu. 

Aplikovat znalosti o základních tvarech p�edm�t� a jejich vzájemné poloze v rovin� i prostoru. 

Porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného postupu 

 a dosažených výsledk�. 

Sestavit ucelené �ešení praktického úkolu na základ� díl�ích výsledk�. 

Využívat názorné pom�cky, kalkulátory.Správn� používat a p�evád�t jednotky. 

    

Cíl:Objem a povrch koule.   

    

Didaktické �len�ní hodiny:  

  

1.)   Koule výklad 

 -Charakteristika koule a její popis   

 -p�íklady p�edm�t� tvaru koule v praxi   

 -základní vzorce pro objem a povrch koule   

  

 2.)  �ešení úloh z praxe procvi�ování 

    

 - rozbor úlohy frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�

 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   

    

Dataprojektor: dokument programu Power Point 

 -zobrazení charakteristiky koule a jejího popisu  

 -zobrazení p�íklad� p�edm�t� tvaru koule v praxi   

 -zobrazení základních vzorc� pro objem a povrch koule 

 -zobrazení zadání p�íklad�   



 -zobrazení postupu a výsledku �ešení   

  

3.)   Zhodnocení:míra porozum�ní u�ivu, míra schopnosti aplikovat poznatky, aktivita žák�. 

  
    

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:  Jan Baštá�

T�ída:  H1A, H1B, K1M P�edm�t:   MAT 

Téma:  Vzorce pro druhou mocninu 

Použitá technika:   dataprojektor + pc V �ásti:  Úvod do u�iva 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat 
porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného 

postupu 
Nacházet funk�ní závislosti p�i �ešení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a využít k �ešení 

    
Cíl: Využití p�edchozích zkušeností p�i �e�ení úloh s výrazy. 

    
    
1) Úvodní �ást: ( frontáln�) + projektor   

                           Zopakování násobení a s�ítání výraz�
Hledání souvisl 
    
  
    

  
2) Využití poznatk� p�i �ešení p�íklad�:   
    
Hledání souvislostí a^2=a*a   
    
    
 - rozbor úlohy 
 - navržení �ešení 

frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�
 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   



    
Dataprojektor: zobrazení zadání p�íklad�   
                     zobrazení navrženého �ešení  
                     zobrazení postupu a výsledk� �ešení 
    
3) Zhodnocení: míra schopnosti aplikovat poznatky, co je t�eba zopakovat, aktivita žák�
    
4) Hodnocení žák� za práci v hodin�   
    
    

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:  Jan Baštá�

T�ída:  H3B P�edm�t:   MAT 

Téma:  Exponenciální funkce 

Použitá technika:   dataprojektor + pc V �ásti:  opakování u�iva 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat 
porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného 

postupu 
Nacházet funk�ní závislosti p�i �ešení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a využít k 
�ešení 
    
Cíl: Využití poznatk� o elementárních funkcích, ur�ení vlastností z grafu 

    
    
1) Opakování u�iva: ( frontáln�)   
Elementární funkce y=a^x   
                           Grafem je exponenciála, závislost na hodnot� a, defini�ní obor 
                           Obor hodnot, omezenost, kdy je fce rostoucí, kdy klesající 
                           Posunutí graf�
                           Ur�ování hodnot funkce v závislosti na x

  
2) Využití poznatk� p�i �ešení p�íklad�:   
    
Hledání souvislostí v grafech - podobnost, posunutí
    
    
 - rozbor úlohy 
 - navržení �ešení 

frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�
 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   
    



Dataprojektor: zobrazení zadání p�íklad�   
                     zobrazení navrženého �ešení  
                     zobrazení postupu a výsledk� �ešení 
    
3) Zhodnocení: míra schopnosti aplikovat poznatky, co je t�eba zopakovat, aktivita žák�
    
4) Hodnocení žák� za práci v hodin�   
    
    

    

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:  Jan Baštá�

T�ída:  H3B P�edm�t:   MAT 

Téma:  Logaritmická funkce 

Použitá technika:   dataprojektor + pc V �ásti:  opakování u�iva 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat 
porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného 

postupu 
Nncházet funk�ní závislosti p�i �ešení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a využít k �ešení 

    
Cíl: Využití poznatk� o elementárních funkcích, ur�ení vlastností z grafu 

    
    
1) Opakování u�iva: ( frontáln�)   

Elementární funkce  y=logax, graf funkce   
                           Defini�ní obor, obor hodnot, inverzní funkce 
                           Omezenost, kdy je fce rostoucí, kdy klesající 
                           Posunutí graf�
                           Ur�ování hodnot funkce v závislosti na x a a

    
2) Využití poznatk� p�i �ešení p�íklad�:   
    
Hledání souvislostí v grafech - podobnost, posunutí
    
    
 - rozbor úlohy 
 - navržení �ešení 

frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�
 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   
    



Dataprojektor: zobrazení zadání p�íklad�   
                     zobrazení navrženého �ešení   
                     zobrazení postupu a výsledk� �ešení 
    
3) Zhodnocení: míra schopnosti aplikovat poznatky, co je t�eba zopakovat, aktivita žák�
    
4) Hodnocení žák� za práci v hodin�   
    
    

    

  projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:  Jan Baštá�

T�ída:  H3B P�edm�t:   MAT 

Téma:  Goniometrické funkce sinus, cosinus 

Použitá technika:   dataprojektor + pc V �ásti:  opakování u�iva 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat 
porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného 

postupu 
Nacházet funk�ní závislosti p�i �ešení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a využít k �ešení 

    
Cíl: Využití poznatk� o goniometrických funkcích, úhel, oblouková míra, graf gon. funkcí. 

    
    
1) Opakování u�iva: ( frontáln�)   
Goniometrické funkce - y=sin x, y= cos x   
Grafem je - sinusoida, cosinusouida 
                 závislost periody p na argumentu x   
Co ovliv�uje obor hodnot funkcí sinus, cosinus 
Jednotková kružnice   

  
2) Využití poznatk� p�i �ešení p�íklad�:   
    
P�evody ze stu�ové míry do obloukové, ur�ení hodnot sinus, cosinus  
pro úhly 0, 30, 45, 60, 90 stup��   
    
 - rozbor úlohy 
 - navržení �ešení 

frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�
 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   
    
Dataprojektor: zobrazení zadání p�íklad�   
                     zobrazení navrženého �ešení  



                     zobrazení postupu a výsledk� �ešení 
    
3) Zhodnocení: míra schopnosti aplikovat poznatky, co je t�eba zopakovat, aktivita žák�
    
4) Hodnocení žák� za práci v hodin�   
    
    
    

  

  
projekt: Využití ICT ve výuce všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�

P�íprava na hodinu  

Vyu�ující:  Jan Baštá�

T�ída:  H3B P�edm�t:   MAT 

Téma:  Goniometrické funkce tangens, cotangens 

Použitá technika:   dataprojektor + pc V �ásti:  opakování u�iva 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompeterncí  a pr��ezových témat 
porozum�t zadání úkolu, navrhnout zp�sob �ešení, zd�vodnit jej, ov��it správnost zvoleného 

postupu 
Nacházet funk�ní závislosti p�i �ešení praktických úkol�, um�t je vymezit, popsat a využít k �ešení 

    
Cíl: Využití poznatk� o goniometrických funkcích, úhel, oblouková míra, graf gon. funkcí. 

    
    
1) Opakování u�iva: ( frontáln�)   
Goniometrické funkce - y=tg x, y= cotg x   
Grafem je  - tangentoida, cotangentoida, defini�ní obor 
                  závislost periody p na argumentu x   
Co ovliv�uje obor hodnot funkcí tangens, cotangens, vlastnosti  
Jednotková kružnice   
    
2) Využití poznatk� p�i �ešení p�íklad�:   
    
P�evody ze stu�ové míry do obloukové, ur�ení hodnot pomocí sinus, cosinus  
pro úhly 0, 30, 45, 60, 90 stup��   
    
 - rozbor úlohy 
 - navržení �ešení 

frontáln�

 - vy�ešení úlohy individuáln�
 - kontrola postupu �ešení a výsledk�   
    
Dataprojektor: zobrazení zadání p�íklad�   
                     zobrazení navrženého �ešení   



                     zobrazení postupu a výsledk� �ešení 
    
3) Zhodnocení: míra schopnosti aplikovat poznatky, co je t�eba zopakovat, aktivita žák�
    
4) Hodnocení žák� za práci v hodin�   
    
    
    


