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Žákovské kompetence U�ivo - obsah MTZ, metodické 
poznámky

Mezip�edm�tové 
vztahy

Ur�í podmínky,za kterých má (nemá) výraz smysl.
Zkrátí a rozší�í lomený výraz.
Provede po�etní operace s lomenými výrazy.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
prom�nné a získaných poznatk�.
Upraví a zjednoduší složený lomený výraz.

LOMENÝ VÝRAZ
• Lomený výraz
• Ur�ení smyslu
• Krácení a rozši�ování lom. výraz�.
• Po�etní výkony s lom. výrazy
• Ov��ení správnosti úpravy výrazu
• Složený lomený výraz
• Úprava na jednoduchý výraz

Ur�í smysl ekvivalentní úpravy stanovením podmínek,za 
kterých má výraz v rovnici smysl.
Provede zkoušku správnosti �ešení.
Vyhodnotí �ešení rovnice.
Analyzuje reálnou siutaci,k �ešení  používá získané 
poznatky.
Ov��í správnost �ešení.

LINEÁRNÍ ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI
• Kontrola �ešení- zkouška
• Porovnání výsledku s podmínkami �ešení
Slovní úlohy �ešené rovnicí

Pozná a charakterizuje soustavu dvou lineár.rovnic se 
dv�ma neznámými.
Použije algoritmy pro �ešení metodou 
s�ítací,dosazovací,kombinovanou.
Vyhodnotí �ešení soustavy a provede zkoušku.
Aplikuje �ešení jedné rovnice se dv�ma neznámými na 
situaci,kdy má soustava nekone�n� mnoho �ešení.
Formuluje,analyzuje a �eší reálnou situaci pomocí 
soustavy rovnic.

SOUSTAVA DVOU LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DV�MA NEZNÁMÝMI
• �ešení soustav lineárních rovnic
• S�ítací metoda, dosazovací metoda, kombinace první a druhé metody
• Ov��ení �ešení soustavy zkoušky
• Slovní úlohy �ešené pomocí soustav rovnic
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Vyhledá,vyhodnotí a zpracuje funk�ní vztah.
Rozpozná lineární funkci.
Ur�í vlastnosti lineární funkce,také p�ímé úm�rnosti.
Sestrojí pravoúhlou soustavu sou�adnic
Vyjád�í funk�ní vztah rovnicí,tabulkou,grafem.
Ur�í vztah nep�ímé úm�rnosti rovnicí,tabulkou,grafem.
Rozpozná kvadratickou funkci typu y = ax2,sestrojí graf.
Ur�í graficky �ešení soustavy 2 lineárních rovnic se 
dv�ma neznámými.
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funk�ních vztah�.

FUNKCE
Definice funkce,defini�ní obor,obor unk�ních hodnt
• Lineární funkce,p�ímá úm�rnost,nep�ímá úm�rnost,kvadratická funkce typu y = ax2
-Pravoúhlá soustava  sou�adnic
• Vyjád�ení funkce rovnicí, tabulkou, grafem
• Funkce rostoucí, klesající, konstantní
• Grafické �ešení soustavy lineár.rovnic
�ešení úloh z praxe

Vysv�tlí pojmy podobnost rovinných útvar�,podobnost 
trojúhelník� a matematicky je vyjád�í.
Rozpozná podobné útvery a zapíše podobnost pomocí 
matematické symboliky.
Ur�í pom�r podobnosti.
Pomocí pom�ru podobnosti ur�í velikost dalších prvk� 
útvaru.
Využije pom�ru podobnosti p�i práci s plány a mapami.
Sestrojí k danému útvaru podobný.
Rozd�lí a zm�ní úse�ku v daném pom�ru-konstruk�n� a 
výpo�tem.
Aplikuje v�ty o podobnosti trojúhelník� p�i �ešení 
geometrické úlohy ,p�i �ešení reálné situace.

PODOBNOST ROVINNÝCH ÚTVAR�
PODOBNOST TROJÚHELNÍK�
• Podobnost útvar�
• Pom�r podobnosti
• Podobnost trojúhelník� (v�ty)
• Praktické použití 
  - rozd�lení úse�ky v daném pom�ru
  - zm�na úse�ky v daném  pom�ru

Definuje vztah mezi stranami a p�íslušným úhlem v 
trojúhelníku.
Definuje a rozpozná goniom.funkci ostrého úhlu.
Ur�í hodnoty funkcí z tabulek .
Vypo�ítá pomocí gon.fce daný prvek v trojúhelníku.
Na�rtne ,analyzuje a �eší reálnou situaci pomocí 
získaných znalostí.

GONIOMETRICKÉ FUNKCE
• Goniometrické funkce ostrého úhlu- tangens, sinus, cosinus
• Práce s tabulkami
• Práce s kalkula�kou
• Užití goniometrických funkcí ve slovních úlohách

Fyzika 9.ro�.-st�ídavý 
proud
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Rozpozná,charakterizuje jednotlivá t�lesa.
Analyzuje a porovnává jejich vlastnosti.
Provede ná�rt t�les.
Sestrojí sí� jehlanu a kužele.
Vyhledá pot�ebné informace v tabulkách.
Vypo�ítá povrch a objem t�chto t�les.
Analyzuje a �eší aplika�ní geometrické úlohy s využitím 
získaných poznatk�.

JEHLAN, ROTA	NÍ KUŽEL,KOULE
• Modelování jehlanu a kužele
• Konstrukce sítí jehlanu a kužele
• Výpo�ty objemu a povrchu jehlanu , kužele,koule

Vysv�tlí pojem úrok,jistina,úroková míra,úrokovací 
období.
Vypo�ítá výši úroku p�i dané úrok.mí�e za danou dobu 
úro�ení.   

ZÁKLADY STATISTIKY A FINAN	NÍ MATEMATIKY
• Pojmy- úrok, jistina, úroková doba, úroková míra
• Jednoduché úrokování
• Ur�ování po�tu dní úrokové doby
• Složené úrokování

 Opakování probraného u�iva ZÁV�RE	NÉ OPAKOVÁNÍ

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:


