Otázky na štátne skúšky z matematiky
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň: bakalársky
ALGEBRA
1. Množina, množinová inklúzia, operácie na systéme množín a ich vlastnosti. Základné pojmy
teórie množín. Výrokový a predikátový počet. Dôkazy.
2. Binárna relácia, inverzná a zložená relácia. Vlastnosti binárnej relácie. Relácia ekvivalencie a jej
súvislosť s rozkladom množiny.
3. Zobrazenie, definičný obor a obor hodnôt, injektívne a surjektívne zobrazenie, inverzné
zobrazenie. Elementárne funkcie.
4. Binárne operácie a ich vlastnosti. Grupoidy a ich vlastnosti. Algebraické štruktúry.
5. Prirodzené čísla, matematická indukcia. Pozičné číselné sústavy. Znaky deliteľnosti.
6. Najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný násobok čísel. Euklidov algoritmus.
7. Prvočísla, základná veta aritmetiky, rozklady prirodzených čísel.
8. Pole komplexných čísel, konštrukcia. Algebraický a goniometrický tvar komplexného
čísla, Moivreova veta.
9. Číselné množiny, rozširovanie číselných oborov. Operácie, usporiadanie a ich vlastnosti.
10. Obor integrity celých čísel, deliteľnosť. Kongruencie a ich vlastnosti. Diofantické rovnice.
11. Vektorový priestor, definícia a príklady. Podpriestor, podpriestor generovaný množinou
vektorov. Dvojrozmerný reálny priestor (rovina), skalárny súčin a vzdialenosť v ňom,
trojuholníková nerovnosť v rovine.
12. Lineárna závislosť a nezávislosť vektorov. Steinitzova veta a jej dôsledky. Báza a dimenzia.
13. Matice, okruh matíc, vektorový priestor matíc, vlastnosti. Elementárne riadkové operácie,
redukovaný trojuholníkový tvar matice. Hodnosť matice.
14. Determinant matice, jeho výpočet. Laplaceov rozvoj determinantu. Vlastnosti determinantov.
Použitie determinantov.
15. Homogénna sústava lineárnych rovníc, podpriestor riešení a jeho dimenzia. Nájdenie
homogénnej sústavy, ktorej riešením je daný podpriestor.
16. Nehomogénne sústavy lineárnych rovníc, ekvivalentné úpravy. Frobeniova veta, Cramerovo
pravidlo.
17. Lineárne zobrazenie, matica lineárneho zobrazenia. Súčin matíc a skladanie lineárnych
zobrazení. Inverzná matica a inverzné lineárne zobrazenie. Izomorfizmus.
18. Skalárny súčin, euklidovské vektorové priestory. Ortogonalizačná metóda a ortonormálna báza.
19. Okruh polynómov jednej a viac neurčitých, symetrické polynómy. Vzťahy medzi koreňmi
a koeficientmi polynómov.
20. Deliteľnosť polynómov, najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný násobok polynómov,
Euklidov algoritmus. Ireducibilnosť a rozklady polynómov.
21. Polynómy s číselnými koeficientmi. Korene polynómu, Bézoutova veta, základná veta algebry.
Dôsledky týchto viet pre rozklady polynómov.
22. Derivácia polynómu a súvis s viacnásobnými koreňmi polynómu. Hornerova schéma, Taylorov
rozvoj polynómu.
23. Binomické rovnice. Rovnice druhého a tretieho stupňa. Reciproké rovnice. Algebraické rovnice
vyššieho stupňa. Približné riešenie rovníc.
24. Grupa, podgrupa, podgrupa generovaná množinou. Rád prvku, cyklická grupa. Lagrangeova veta
jej dôsledky.

25. Grupa transformácií, Cayleyho veta. Permutácie, ich rozklady, transpozície, parita permutácie.
26. Podgrupa, rozklad grupy podľa podgrupy. Normálna podgrupa, faktorová grupa. Vzťahy medzi
normálnymi podgrupami a kongruenciami na grupe.
27. Okruhy, príklady okruhov, podokruhy. Rád prvku v okruhu, charakteristika okruhu.
Izomorfizmus okruhov.
28. Adjunkcia prvku k okruhu, algebraické a transcendentné prvky. Konštrukcia okruhu polynómov
jednej a viacerých neurčitých.
29. Obory integrity, telesá a polia, súvislosti a príklady. Obor integrity celých čísel.
30. Ideály okruhov, rozklady podľa ideálov, faktorové okruhy. Kongruencie na okruhoch a súvis
s ideálmi. Zvyškové triedy celých čísel.
Odporúčaná literatúra:
[1.] KLENOVČAN, P, HAVIAR, A, HAVIAR, M.: Úvod do štúdia matematiky. PF UMB B.
Bystrica, 1996.
[2.] KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika (1). Bratislava, Alfa 1985.
[3.] HAVIAR, A., HRNČIAR, P., KLENOVČAN, P: Algebra I. PF, B. Bystrica, 1991.
[4.] HAVIAR, M., KLENOVČAN, P: Algebra I. Algebraické štruktúry. PF UMB B. Bystrica,
1998.
[5.] KLENOVČAN, P.: Algebra II. Polynomická algebra. PF UMB, B. Bystrica, 2001.
[6.] HAVIAR, M.: Algebra III. Lineárna algebra. PF UMB, B. Bystrica, 2001.

MATEMATICKÁ ANALÝZA
1. Limita postupnosti, základné vety o limitách.
2. Základné vety diferenciálneho počtu. Rolleho, Lagrangeho a Cauchyho veta.
3. Limita funkcie, základné vety o limitách.
4. Derivácia funkcie, jej geometrický a fyzikálny význam.
5. Vety umožňujúce výpočet derivácií.
6. Spojitosť funkcie v bode a na intervale, základné vety o spojitých funkciách.
7. Číselné rady, kritériá konvergencie.
8. Taylorova veta a jej využitie.
9. Priebeh funkcie.
10. Antiderivácia (primitívna funkcia) a neurčitý integrál, jeho základné vlastnosti.
11. Metódy integrovania.
12. Riemannov integrál a jeho vlastnosti.
13. Leibniz-Newtonov vzorec, technika výpočtu.
14. Topológia číselnej osi. Horné a dolné ohraničenie množiny, maximum, minimum, infimum,
suprémum. Veta o supréme, infime.
15. Nevlastné integrály. Definícia, terminológia, typy, príklady, technika výpočtu.
Odporúčaná literatúra:
[1.] VESELÝ, J.: Matematická analýza pro učitele I, Matfyzpress, 1997.
[2.] VESELÝ, J.: Matematická analýza pro učitele II, Matfyzpress, 1997.
[3.] JARNÍK, V.: Diferenciální počet I, Academia Praha, 1974.
[4.] JARNÍK, V.: Integrální počet I, Academia Praha, 1974.

GEOMETRIA
1. Funkcia miery na bodových merateľných množinách v euklidovskej rovine. Princíp Jordanovej
teórie miery. Miera úsečky, vzdialenosť bodu od množiny a vzdialenosť dvoch množín.
Odvodenie vzťahov pre výpočet obsahu základných geometrických útvarov (obdĺžnik,
kosodĺžnik, lichobežník, deltoid). Delenie trojuholníka na neprekrývajúce sa časti rovnakého
obsahu.
2. Zhodné zobrazenia v euklidovskej rovine (definícia, princíp zobrazovania v jednotlivých typoch
zobrazení, samodružné body a priamky).
3. Grupa zhodných zobrazení euklidovskej roviny, skladanie dvoch a troch osových súmerností.
4. Rovnoľahlosť (definícia, vlastnosti). Skladanie dvoch rovnoľahlostí.
5. Množina bodov danej vlastnosti (definícia, základné množiny bodov danej vlastnosti, Thalesova
kružnica, veta o obvodovom a stredovom uhle, Apolloniova kružnica)
6. Geometria trojuholníka (definícia trojuholníka, vlastnosti – ortocentrum, ťažisko, stred opísanej
a vpísanej kružnice, Pythagorova veta, Euklidova veta o výške a o odvesne, sínusová veta,
kosínusová veta).
7. Vzájomná poloha dvoch priamok, priamky a roviny, dvoch rovín v trojrozmernom euklidovskom
priestore (definície, kritéria rovnobežnosti a kolmosti priamky a roviny a dvoch rovín).
8. Vzájomná poloha troch rovín v trojrozmernom euklidovskom priestore, vety o vlastnostiach
priesečníc.
9. Rovnobežné premietanie v trojrozmernom euklidovskom priestore, obraz bodu, priamky roviny,
dvojice priamok, dvoch zhodných rovnobežných úsečiek. Voľné rovnobežné premietanie – obraz
kocky, pravidelného n-bokého hranola, pravidelného n-bokého ihlana (n=3,4,6).
Voľné rovnobežné premietanie – roviný rez hranatého telesa (úlohy rôznej obtiažnosti), prienik
telesa s polpriestorom. Deliaci pomer – definícia, vlastnosti.
10. Priesečnica dvoch rovín – postup ukázať a zdôvodniť na konkrétnej úlohe.
Priesečník priamky a roviny – postup ukázať a zdôvodniť na konkrétnej úlohe.
11. Afinný priestor – definícia, dimenzia afinného priestoru. Lineárna sústava súradníc. Afinný
podpriestor – definícia, jeho parametrické vyjadrenie.
12. Nadrovina ako afinný podpriestor – definícia, parametrické vyjadrenie nadroviny, všeobecna
rovnica nadroviny. Vzájomná poloha afinného podpriestoru a nadroviny.
13. Vzájomná poloha afinných podpriestorov, prienik a spojenie afinných podpriestorov. Normálový
vektor nadroviny ako euklidovského podpriestoru.
14. Priečka mimobežiek – definícia, určenie priečky mimobežiek daným bodom a daným smerom.
15. Skalárny súčin vektorov, kolmosť vektorov, norma vektora, vlastnosti normy vektora
(Schwartzova nerovnosť, vlastnosť súčtu (rozdielu) noriem dvoch vektorov). Euklidovský
priestor. Kartézska súradnicová sústava.
16. Vonkajší súčin n vektorov v n-rozmernom vektorovom priestore – jeho geometrický význam
v dvoj a trojrozmernom euklidovskom priestore. Vektorový súčin 2 vektorov v trojrozmernom
vektorovom priestore – geometrický význam normy vektorového súčinu.
17. Totálne kolmé a kolmé vektorové podpriestory. Totálne kolmé a kolmé euklidovské
podpriestory.
18. Vzdialenosť bodu od euklidovského podpriestoru, špeciálne vzdialenosť bodu od nadroviny.
19. Afinné zobrazenie – definícia, asociované zobrazenie afinného zobrazenia, rôzne možnosti
určenia afinného zobrazenia.
20. Afinné zobrazenie – definícia, analytické vyjadrenie, matica afinného zobrazenia, afinná
transformácia, grupa afinných transformácií.
21. Afinné zobrazenie – definícia, samodružné body a smery afinného zobrazenia.

22. Homotetické transformácie, grupa hmotétií. Projekcie a základné afinity, analytické vyjadrenie
základnej afinity.
23. Zhodné zobrazenia – definícia, analytické vyjadrenie, nutné a postačujúce podmienky, aby
afinné zobrazenie bolo zhodným zobrazením.
24. Zhodné zobrazenia – definícia, analytické vyjadrenie, samodružné body a smery zhodného
zobrazenia, súmernosť podľa nadroviny. Typy zhodných zobrazení v euklidovskej rovine.
25. Podobné zobrazenie – definícia, vlastnosti, samodružné body a smery podobného zobrazenia.
Analytické vyjadrenie podobnosti v euklidovskej rovine.

Odporúčaná literatúra:
[1.] MONOSZOVÁ, G.: Elementárna geometria, FPV UMB B. Bystrica, 1998.
[2.] ŠVRČEK, J., VANŽURA, J.: Geometrie trojúhelníka, SNTL Praha, 1988.
[3.] ŠVRČEK, J.: Vybrané kapitoly z geometrie trojúhelníka, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004.
[4.] MONOSZOVÁ, G.: Konštrukčná geometria, UMB B. Bystrica, 1993.
[5.] PIJÁK, V. a kol.: Konštrukčná geometria pre matematicko-fyzikálne fakulty a pedagogické
fakulty, Bratislava, SPN, 1985.
[6.] SEKANINA, BOČEK, KOČANDRLE, ŠEDIVÝ: Geometrie I., SPN Praha, 1986.
[7.] SEKANINA, BOČEK, KOČANDRLE, ŠEDIVÝ: Geometrie II., SPN Praha, 1988.
[8.] HEJNÝ, ZAŤKO, KRŠŇÁK: Geometria I., SPN Bratislava, 1985.
TEÓRIA PRAVDEPODOBNOSTI
1. Klasická definícia pravdepodobnosti.
2. Náhodná veličina.
3. Kolmogorovova definícia pravdepodobnosti.
4. Podmienená pravdepodobnosť.
5. Bayesov vzorec.
6. Nezávislosť náhodných javov.
7. Výbery prvkov z urny s vrátením a bez vrátenia.
8. Modely fyzikálnych štatistík: Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac.
9. Jednorozmerná náhodná prechádzka.
10. Geometrická pravdepodobnosť.
11. Diskrétne a spojité rozdelenia.
12. Náhodný vektor. Základné definície.
13. Stredná hodnota.
14. Rozptyl a postupnosti začiatočných a centrálnych momentov.
15. Koeficient korelácie a kovariancia.
16. Čebyševova nerovnosť.
17. Limitné vety teórie pravdepodobnosti.
Odporúčaná literatúra:
[1.] ZVÁRA, K., ŠTĚPÁN, J.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Matfyzpress, Praha,
2002.
[2.] MALIČKÝ, P., RIEČAN,B.: Základy pravdepodobnosti a štatistiky, UMB, Banská Bystrica,
2006.
[3.] ZÍTEK, F.: Ztracený čas, SNTL, Praha 1968.

[4.] POTOCKÝ, R.,et al.: Zbierka úloh z teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.
Bratislava: Alfa 1986.

